
דמ ני1ר שד יבותבמס םבחודי סרטים  א1י
פסיבי הנצהלהיזוז לא עמוד ל1שא ★

 לבני־ המקורבת עיתונאית ■
 חבר־הכ־ את שאלה מילוא הזוג
 אינו מרוע מילוא רוני נסת

הפר למסיבות עיתונאים מזמין
מי לפעמים. עורך שהוא טיות,

 ״המסיבות והתלוצץ: חייך לוא
דיסקר מאוד הן עושים שאנחנו

 סרטים בהן שמציגים מפני טיות,
כי מילוא כשנשאל כחולים.״

גדו כל־כך שבממשלה יתכן צד
 אף אין שרים, 28.המונה לה,

 תשאלו זה ״את ענה: אחת, שרה
אלישבע.״ אשתי את

 בחירת אחרי אחדים ימים ■
 סיעת כיושב־ראש דמון חיים

 חבר״הכנסת נסע בכנסת המערך
 לארצות־הברית. ברעם עוזי

 במים־ שבועיים שם ישהה הוא
 מרבית ואת פרטי, ביקור גרת
 בן נועם, בנו עם יבלה הוא זמנו

שם. הלומד ,26ה־
 63ה־ הולדתו יום במסיבת ■

 משה החדש, שר־החוץ של
 שיטרית, אלי עמד ארנם,

 בימת על תור. חוג יושב־ראש
 את והזמין המאולתרת, הנואמים
כש בתורו. איש־איש המברכים

 יושב־ ,ציפורי למרדכי קרא
 ומי לאומי, לביטוח המוסד ראש

ול לבוא הביטחון סגן־שר שהיה

 לפתע הגיבה דבריו, את שאת
 שבעלה ואמרה ציפורי של אשתו

 על שכעס שיטרית, מוכן. אינו
 לה ואמר אליה פנה התערבותה,

לח יכולה היא שבבית בציניות,
באי לא אך פקודות, לבעלה לק

רוע.
מי מרידוד, יעקב גם ■
 את בירך האצ״ל, מפקד שהיה
 לתפקידו כניסתו על ארנס משה

 לביר- הוסיף מרידור אך החדש.
שכא וסיפר דיברי־אזהרה, כתו
 בגין בממשלת לשר נבחר שר
 מידידיו אחד על־ידי נשאל הוא
 לידיד השיב הוא חש. הוא איך

בקר כבוש כשמבטו הולך שהוא
 ענה הוא מדוע, כשנשאל קע.

 הפתח את מחפש הוא כי לידיד
 להימלט יוכל שדרכה למינהרה

 הערה הוסיף לסיום הצורך. בעת
 שחברי־ מקווה שהוא עוקצנית,
 על יחשבו לא החדשים הממשלה
קבע. כמישכן בממשלה חברותם

בכנ מתוסכל. ממש ״אני ■
 במיגדל־העמק מדברים. רק סת
מתחי יום כל עשייה. הרבה יש

 אלה מילים חדש." פרוייקט לים
 שאול הטרי חבר־הכנסת אמר

 עיריית כראש גם המכהן עמור,
מידיריו. לאחד מיגדל־העמק,

הח שר-החוץ של מנהלת־לישכתובינשטוק אימה
 האורחת היתה ארנס, משה דש,

וגר שלה, הבוס של 63ה־ הולדתו יום במסיבת ביותר המחוזרת
 לראותה השמחים בין לאולם. היבצסה עם סביבה להתקהלות מה

(יושבת). אלישבע ואשתו (לצידה), מילוא רוני הטרי השר היה

 לו יינתן לא שאם אמר גם עמור
 הוועדות באחת חשוב תפקיד

 כראש ולכהן לחזור יעדיף הוא
לה מאשר מיגדל־העמק עיריית

פסיבי. חבר־כנסת יות
 עולם עם מעניין מיפגש ■
 אפריקה של והכישופים הוודו

גולן, תמר לעיתונאית היה

 מיל־ הוכרזה ברמת־השרון ■
המו ראשות על חמת־בחירות

 חברי מועמדים, שלושה עצה.
 על מתמודדים מיפלגת־העבודה,

 ורבין, משה הם אלה התפקיד.
 פני■ וגד פיחוטקה אפריים

 לישכת חבר שהוא פניני, ני.
מרכז חבר וגם מיפלגת־העבודה

 כדי שנועד ערב־ההתרמה, ■
לטי חדר להקמת כספים לגייס

 נלסון רפי שם על נשימתי פול
 ׳וספטל, האילתי בבית״החולים

 המקווים. הפירות את הניב לא
 החליטו נלסון רפי של חבריו

 זאב אל ופנו שנית, להתארגן
שיארגן כדי מאירשית, הלפרין
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הסובבים. להנאת אותו, וחבש מראשה הכובע את הסיר אופנתי, להיראות עליו כי שהחליט קדישאי,

שהגי גולן, בפאריס. המתגוררת
 הדו־ירחון של כאורחת ארצה עה

אנ בענייני העוסק אחר, מסע
 סיפרה וגיאוגרפיה, תרופולוגיה

בכי האמינה לא מעולם שהיא
ל נסעה שבו למיקרה עד שוף,

 חשוב, אדם של בחברתו אפריקה
 לגלות. מסרבת היא זהותו שאת

מכ של בביקתתו ביקרו השניים
 הזהיר היכנסם עם מיד ידוע. שף

 אחת על מלשבת המכשף אותם
ש בטענה בביקתה, שהיו הספות
 עליה היושב וכל מקוללת, הספה
 ספקן, היה הגבר לאסונות. נדון
 בכישופים מאמין אינו כי טען

לא ימים עשרה הספה. על וישב
 בתאונת- מעורב היה הוא מכן חר

 בנס. ממנה וניצל קשה, דרכים
 נפטר הוא מכן לאחר שבוע אך

 מותו ותעלומת פתאומי, באופן
היום. עד נפתרה לא עדיין
מרו כל־כך שלא בין.מי ■

וה החברתי הטיפול מאופן צים
 גם ישנו צה״ל בפצועי סיעודי

 גיא, יואם ),(מיל אלוף־מישנה
 קצין־נפגעים־ראשי, שהיה מי

עמו בהקמת אלה בימים שהחל
 תעסוק היא צה״ל. לפצועי תה

וה חברתיים אירועים באירגון
לנפג לסיוע כספית קרן קמת
עים.
צע נשמעו הערבים באחד ■
 סוקו־ ברחוב מדירה רמות קות
שנ השכנים, בתל־אביב. 61 לוב

 שבקעו המוזרים מהרעשים בהלו
 המישטרה. את הזמינו מהדירה,

וה ניידות, שתי הגיעו למקום
 הידפקו לדירה, שעלו שוטרים,

 נפתחה כשזו הדלת. על רב זמן
כשנת צעיר. גבר בפתח עמד
לשוט הגיש הוא להזדהות, בקש
 שמתוכו אוסטרלי דרכון רים

 משה הדוקטור שזה התברר
התנה לפשר נשאל הוא קרוי.

ה שזוהי והסביר החריגה גותו
המת את מוציא הוא שבה דרך
 השוטרים בתוכו. שהצטברו חים

ש בטענה להפסיק ממנו ביקשו
השכנים. מנוחת את מטריד הוא

עצ ברשימה מתמודד המיפלגה
נר לתמיכה גם זוכה הוא מאית.

 מנהלת רון, רונית של חבת
הע של והתיקשורת האירגון

 נגד במילחמתו לדו־קיום מותה
ור 'משה הנוכחי, ראש־המועצה

ביו•

המ הלפרין, נוסף. ערב־התרמה
 במסיבות־פו־ גם ירוע שמן, כונה
 פעם עורך שהוא הענקיות רים

 מצטופפים שבהן בשנתיים,
 בחברי־כנסת החל אנשים, 5000

 בדוגמניות, וכלה ובאישי־ציבור
ובאנשי־בוהמה. בשחקניות
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מהאור רבים קפצו שבסיומה בת״ריקודים, #1^11 1/1
 בבגד-ים, לרחבה נכנס התהליך קיצור לשם שבמקום. לבריכה חים

החדשה. לשנה בשורה עם מדבקה כניסתו, לו,עם הודבקה שעליו
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