
סקופ יש לפלאטו
 רב־דזמעל־ איט־העסקיס

 פלאכוו־שרון שמואל לים
 ב־ בפגיטה להדהים. ממשיך

ה איש־ההימודים עם ביתו
ה עזרה בינלאומי נ סו י  ט

 הקמת על השניים סיכמו
 בשם הדשה פוליטית רשימה

 לבחירות שתרוץ ״קדימה״,
 יכלול מונעה הכאה. לכנסת
מת  ברחבי בתי־היסודים הק

יפ שהכנסותיהם המדינה,
 הכלכליות בעיותיה את תרו
מדינת״ישראל. של

 פלאטו־ עומד במקביל
 בביתו לדבריו, להקים, שרון

 הממשלה מדיניות על פוליטית כמחאה בלתי־חוקי, קאזינו
זה. בעניין

 כשראש סיסונה המהמר קיבל כפוי לא ממקור תמיכה
 וסיכם עימו נפגש עזרן, פרוספר קריית־שטונה עיריית

ת הקנס* על איתו שתי  יצליחו אם בעירו, לבתי־הימורים ת
ההי בתחום החוק את לשנות הממשלה על לחץ להפעיל
 בעיותיה את תפתור בעירו קאזיגו שהקמת טוען עזרן מורים.

לצמיתות. הפיננסיות
 בביתו, הקאזינו מפתיחת חושש שאינו טוען פלאטו־שרון

ק שהוא מכיוון ד ת ב החוק. את לעקוף ואפשר הנושא א
 צוות שעורך הראיונות בעיקבות הועלה הקאזינו עניין
 עורכי בביתו. כעת הנמצא פיגארו, השמרני הצרפתי העיתון
שים העיתון  הראשון הראיון ובמהלך כתבת־פרופיל, לו מקדי
הקאזינו. עניין על פלאטו להם סיפר ואז סקופ. ממנו ביקשו

להמר חצה

 פניה לחום חצה אני איך! ועוד
 לא לבעלי־עסקיננ זה בנושא
 השם, מחצית כלום להם יעזור

 בעברית, להיות תצטרך לפחות,
זהר על אקפיד ואני

 לפני תתרחש שזה למרות ■
 על ריםבמד עדיין מחודש, יותר

 :ויזיהוהטל במיסדחנות זה
 העצרת את כנר דן של הנחייתו

במע ם־הזיברון,וי של הרישמית
 היא הטענה נשיא־המדינד- מד

בא חוקא שבחרו העובדה נגד
 בעבודות עונשו את (המרצה סיר

 העלמת עקב לתועלת־הציבוד,
 להנחות ממס־ההכנסה) הכנסות

זד מסוג ממלכתי טכס

 שרים אלדד המוסיקאי ■
ד על אלה בימים לנצח נאלץ  תי
ר כשהוא קברם המחזמר מורת  י

להזיז מתקשה וקצת כסא, על שב

 שעבר, בשבוע קרה זה ידיו. את
 את איבדה סיטחאן נהגת כאשר

חזי ונכנסה ההגה, על השליטה
 נפגע שרים שלו. בסחוק׳ תית

 בנו ישב לידו ובברכיים. בצלעות
 בעצם־ בשבר שלקה ),13(יובל

הבריח.
הש איחר גולדבלט חנן ■

 — דקות 45ב־ להופעה בוע
 בגלל קרה זה אצלו. נדיר אירוע

 לצאת עמד חנן בן. ,4ה־ בן בנו
 אותו עיכב והילד ערב, בשעת

 הולך?" אתה .לאן בשאלות:
 .בשביל חנן. ענה .לעבודה",

 ולקנות כסף, להרוויח כדי מהי״
בשבי וצעצועים לכולנו אוכל
 .כן,' שקלים?״ זה .כסף לך.״
 .חכה אמר: והילד חנן, אמר

האר את הביא לחדרו, רץ רגע,״
 ואמר: אותו הושיט שלו, הקטן נק

תלך ואל שלי השקלים את .קח

 שם הנרגש גדלדבלט לעבודה.״
 בן את לקח בצד, הגיטארה את

 קרא לישון, אותו השכיב לחדרו,
 במקום סיפורים, שני באוזניו

כרגיל. אחד,

 הפך זמר, מסורי, איתן ■
 .40 בגיל לאב שעבר בשבוע
 עידן את ילדה נתי אשתו

 במיקרה, לגמרי קילו). (שלושה
 שינוגן מסורי, של החדש השיר

 החיים נקרא ברדיו, בקרוב
.40 בניל רק מתחילים

 שימחה הפצזעים־ .אבי ■
 את להעניק הסכים הולצברג

ה של לתערוכת־הציורים חסותו
 העסוקה קנרק, יעל ציירת
הנב דיוקנות בציורי אלה בימים

הכו ישראל, של הכלכלית חרת
 בתחומי המדינה עשירי את ללת

 והמיסחר. הבנקאות התעשיה,
 הולצברג יקבל זאת חסות תמורת
 אלפים 10 בין הנע בסכום תרומה

ש״ח. אלף 15ל־

■ אדד׳ליאב וזזדד דד, נעמי י

השסע פסוקי
ם • חו ע, נ מי על ברג
מר יצחק אלוף טל נויו
 פיקוד-המר- כאלוף דכי
 בית״ה־ וזיתה ״עזה כז:

 הגדה טלו. התיכון ספר
האוניברסיטה!" תהיה

 מני ,ציפורי •מרדכי
 על הלאומי, הביטוח כ״ל

 ב־ לפגוע הכוונות-בביכול
 מחוסרי-העבו- קיצבות

ב להילחם ״במקום דה:
במובט נלחמים אבטלה,

לים!״
תן • עי, נ  כתב רו

ת בהגדרה ״דבר",  חדטני
 בליכוד: לוי דויד למחנה
לח!" דויד צבא - ״צד׳׳ל

ר • אי  ב״הא- שלו, מ
 כי פרס טל דבריו על רץ",

סוציא אירגון אינו אט״ף
 אינו אט״ף ״אולי ליסטי:
 אבל סוציאליסטי, אירגון

 הרבה מייצג הוא ביטראל
 מיפ־ מאטר פועלים יותר

לגת-העבודה!״
מ י 7ל 1 1 1 1־1 1 1 3

 היא תל״הטומר. טל הרפואי במרכז רופא והיא מיקצועית בה
לטבת. עליה היכן להיוודע כדי טלטי-המקומות ליד עומגדת

11/ #ן
 את להצניע ניסו קיסר(מימין) יטראל מזכ״ל-ההסתדרות

ם לא טהם והורגט נוכחותם, ם טבימים מהעובדה בנוח חטי  קטי
 מפואר באירוע חלק לוקחים הם מיתון, להיות טאמור בטעה היטדאלי, למטק כאלה
 ייצוג היה ולהם מפריע, אינו המיתון והתעטיינים, סוחריםה לנציגי לעומתם, טכזה.
א גילרמן. דג* לסטל, כמו, נרחב, אנג׳ל. דני והתעטיין ליטכות-המיסחר איגוד נטי

ה י ל ךי*|*1 ד * |1 ת־' בינלאומי מוניטין בעלת המפורסמת, הבטלנית יי1  ב
1 1 / כוכבת־טל- הרחוק בעבר היתה הגסטרונומיה, חום 1/ 1 # 1

 ספנסר״. אנד ״מרקס בחברת המניות מבעלי לרנר, אלק סר בעלה, לצידה וויזיה.
 כאטה מוכרת ודליה בסביון, צנוע״יחסית בבית בני-הזוג מתגוררים עוטרם למרות

מעולה. כבטלנית ידועה היא בצרפת הגדולים הטפים בין אפילו במיוחד. חברותית
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