
-----------------------------------------------------------------------------------------

1
שהו־־הכלכרה שאר עד״! מי  איך1 ★ בגן־העיר נ

מד1מ השחקן הפך מהמלין? רחלילן בכרי ח
 שר־הכלכלה של הדוברת ■

 התקשרה יעקובי, גד היוצא,
 שעד התבשרה ושם מישרדה, עם

 גם מכהנת היא חדשה להודעה
מוד יצחק השר של כדוברת

 נעמה החדש. הכלכלה שר עי,
 והגיבה התבלבלה לא הניג

 אמרה היא העניין. על בהומור
 עדיין נשאר שמישרד־הכלכלה

היוקר בניין־המגורים בנן־וזעיר,
 מתגוררים שבו בתל־אביב, תי

יחד. גם ויעקובי מודעי
הפו אירגון תפקיד מלבד ■

 קירקפטריק, נ״ין מסן של רום
פתיר דן איש־התיקשורת עסק

 סיפרה לשעבר השגרירה ■
 את לבלות נוהגים ובעלה שהיא

ב בביתם הקצרות חופשותיהם
 הזמינה והיא הצרפתית, ריביירה

 שר־העבודה ברוק, ויליאם את
עי לבלות ורעייתו, האמריקאי

שם. מם
 האמריקאי, שר־העבודה ■
 סחר- לענייני שר גם שהיה ברוק,
 ההבראה את מייחסים שלו החוץ,

אח הרפובליקאית המיפלגה של
 את הקרים פרשת־ווטרגייט, רי

 מפני לארצות־הברית שובו מועד
 המיועד, הנשיא בוש, שג׳ורג׳

וכנר־ ,חשובה לשיחה אותו הזמין

לוו שהגיעו האח״מים באירוח
 ג׳ון שלו. השנתית עידה

האמ שר־האנרגיה הרינגטון,
 לו־ אשתו בחברת הגיע ריקאי,
 שר־ סגנית בעבר שהיתה איז,

 ושהיא האמריקאי, המישפטים
 הנשיאותית הוועדה ראש כיום

 הרינג־ לואיז בסמים. למילחמה
 אותה להפגיש מפתיר ביקשה טון
 פתיר בארץ. שלה המקביל עם

רובינ אלי עם אותה הפגיש
 ראש־הממשלה, מזכיר שטיין,

 את לבני־הזוג הראה מכן ולאחר
העתיקה. יפו

 חגיגית בארוחת־צהריים ■
הפו לאורחי קולק טדי שערך

 האמריקאי השגריר גם נכחו רום
ורע פיקרינג תומאם היוצא
באחרו שהתמנה השגריר, ייתו.

ב ארצות־הברית כשגריר נה
 ג׳יין עם לשוחח ביקש ארם,

 היא גם שהיתה קירקפטריק,
ב ארצות־הברית של שגרירה

 מניסיונה. ללמוד כדי ארם,
בפר לשוחח ביקשה קירקפטריק

 לה ניתן מבוקשה קולק. עם טיות
רא שבה בת־שעה, שיחה ואחרי

 ראש־עיריית־ירושלים את יינה
 החברתי־ המצב ועל תפקידו על

לא פרשה היא בעירו, הפוליטי
 למזכירתה והעבירה החדרים חד

בטל הראיון את בארצות־הברית
 שבועי, טור לקירקפטריק פון.

ברח עיתונים 300ב־ המתפרסם
העולם. בי

 בממשלה תפקיד לו מחכה אה
החדשה.

המעופפים האלופים
 נוכח חברי״הממשלה, לחו״ל לטוס אוהבים כמה עד •

 שסקרה הטבלה, מחדשות. אורגד אהרון העיתונאי לדעת
מענ מימצאים גילתה שרי־הממשלה, של לחו״ל הנסיעות את

הממ של והמישפטים שר״התיירות הוא אלוף־הנסיעות יינים.
 בחו״ל שהה כהונתו שבמהלך שריר, אברהם היוצאת, שלה
 השר יורשו, בתור: אחריו ארצות. 25ב״ וביקר ימים, 320

 וביקר ימים, 246 המדינה לגבולות מחוץ ששהה פת, גירעון
שבי שרון, אריאל הוא בתור השלישי ארצות. 25ב״ הוא אף
אחרי ימים. 239 רק בארצות־הניכר ושהה פעם 18 בחו״ל קר
 בממשלה ושר־החוץ שמיר יצחק ראש־הממשלה מככבים הם

 אך אחד, כל ימים 158 בחו״ל שהיו פרס, שימעון היוצאת
 השר .21ב־ רק היה שמיר ואילו ארצות 30ב״ ביקר פרס שימעון
 השביעיה את סוגר בחו״ל. ימים 164מ״ נהנה מודעי יצחק

 לגבולות מחוץ ימים 152 רק שהיה לוי, דויד הראשונה
 יגאל השר-לשעבר הוא בארץ הנשארים אלוף המדינה.
 בלבד אחת פעם נסע כשר כהונתו במהלך שגם הורביץ,

לחו״ל.
 שעזב אחרי רק לחו״ל בנסיעותיו תאוצה צבר מודעי השר

 פנאי לו היה לא כשר״האוצר בתפקידו מישרד־האוצר. את
לנסיעות.

 היא בחו״ל בנסיעותיהם השרים על ביותר האהובה העיר
שכנו אי צרפת הוא יעד־נסיעתם אם משנה זה ואין פאריס,

 יצחק ראש־הממשלה הזאת, העיר את אוהבים פשוש הם תיה.
 מתקופת עוד לו הזכור מאריס, במלון לשהות אוהב שמיר

 פרס .30ה־ שנות בסימון יוקרתי, מלון זהו במוסד. שרותו
 מעדיף שריר האליזה. לארמון הסמוך בריסטו, במלון שוהה

היוק במלון בוחר שרון לכיכר־הניצחון. הסמוך גריון, מלון את
החמישי. גיורג׳ ביותר, רתי

 הוא המעופפים. השרים לנשות קורה מה גם בדק אורגד
 רבין ולאה שרון לילי יעקובי, גלה שריר, שריבקה גילה

 לוי ורחל פרס סוגיה פת, אן ואילו לבעליהן. נילוות תמיד
ברחבי־עולם. בעליהן למסעות מצטרפות אינן

ה בשורה שישבו האורחים ■
 ב; הקאמרי. סזיאטחן ראשונה

 מיכאל של תוכנית־הראיונות
 על בחיוך הגיבו הנדלזלץ,
אפריים הסופר של ניסיונותיו
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 בכעס מקומותיהם את עזבו לו, בסמוך שישבו פת, וגידעון מודעי יצחק שריר, אברהם לוי, דויד רים
ניסים. ומשה שרון אריק לצידו לשבת נותרו לרוחם. היו שלא השינויים, על ראש״הממשלה כשהכריז

 תשומת־ליבו את להסב קישון
 בתור למיקומו המראיין של

 אמור שהיה קישון, המרואיינים.
 רוני הכנר אחרי להופיע
 אילן הפסנתרן ואחיו, רוגיב
 שהוא למראיין סימן רוגוב,

 שני שהספיקו לפני עוד ממהר.
 על מקומם את לתפוס האחים
 מקום ותפס הסופר עלה הבימה
 את והותיר הנדלזלץ, של לצידו
 ואת הראשונות השורות יושבי

פעורי־פה. האחים שני
 מרצה בחודשו חודש כמדי ■

 פרי מנחם איש־הרדיו ומראיין
 ואת פקר אילן האסטרולוג את
המ נפל הפעם מזל־החודש. בני
כשנש קשת. בני של בחלקם זל
וכותב־ השחקן עורך־הדין, אל

 מזל בן ריפל, יואל המערכונים
ל המערכונים את שכתב קשת,

טו דודו הבדרן של תוכניתו
טו של תוכניתו על לדעתו פז,
צוחקים, ששניהם השיב הוא פז,

 עצמו והוא הבנק אל בדרך טופז
 אותו כששאלו מהבדיחות. צוחק
 עם שלו מערכת־היחסים לגבי

סיפר הוא בתולה, מזל בת אשתו,
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שלו. הניצחי הסיגר את והדליק בו, הבחין שלא או מהשלט התעלם מעתלית", ״הקאובוי המכונה גרופר,

2678 הזה העולם12


