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ש סעודת־הערב נעת !■
 של לכבודה ועין לאה ערכה
סי ; ד ; ג מ פ י  הילטון במלון ק

 שר- גם במקום שהה בירושלים,
ש אדן, אבא לשעבר, החוץ
 למקום־מישכנו הילטון את הפר

מזדמן שהוא פעם בכל הקבוע

 היה בכך, הצליח ואף הדין
בע העלמה של אמה ש  אלי

ב הצליחה זו גברת (צ׳יזם).
ד הצליחו לא שבו מקום  דוי

 ו־״ ישראל מישטרת' גףגוריון,
ועדת-אגרנט.״

מטעם לחברת־הכנסת 8,

הנוס אחד על־ידי בחשאי צולם11 ש י ק אפויים
 קישון לגרמנייה. בטיסה עים

 שיש הסוג מן שחורה מסבה מהדיילת ביקש לא לישון; שרצה
למישקפיו. עיניו בין מימחטה הידק פשוט אלא המטוסים, בכל

 שבוע״האופ- במשן שהתה ״משכית״, מנהלתדיין רות
 באחד ״משכית״. של בחדר־המכירות כולו נה

 להסתלק עמדה הגיע. דיין משה כי אומר מישהו שמעה הימים
 נרגעה אך בעלה״לשעבר, עם מביכה מפגישה להימנע כדי מהמקום
 : בתמונה דיין. משה יחסי״הציבור באיש המדובר כי לה כשנסתבר

מחוץ־לארץ. קניין עם דיסנצ׳יק בתיה הדוגמנית בחברת דיין רות

ב שעמד לאבן, כשנאמר לעיר.
 עם ושוחח המיסדרונות אחד

 עומדת קיסינג׳ר ננסי כי ידיד,
 מן הסתלק רגע, בכל להגיע
שהיות. כל ללא המקום
 עובדי היו סעודה באה... 8
 חריף לדידודברים עדים המלון

 לבין רביו לאה בין שהתנהל
־ הטלוויזיה כתב ש  .רז, מנ

 רבין לאה האירוע. את שסיקר
 ובאי- בחוצפה רז את האשימה

 לא רז בכתבותיו. נכון דיווח
 ויצא לשונו, את ממנה חסד

הת בו המקום את בחרון־אף
 הוויכוח תוצאת הוויכוח. נהל

הכת שידור בעת היטב ניכרה
 בה הראשית שהדוברת בה,

ו ראש־הממשלה, רעיית היתר,
 כולה הכתבה אך הכתב. לא

 התוכנית על כפארודיה נראתה
מה כמה ולדעת — ניקוי־ראש

נכון. רושם זה היה נוכחים,
 העירה דו״ח־אגרנט על 8׳

 שולמית הסופרת-המשוררת
ב היחידי ״האדם הר*אבן:

 להעמיד שהצליח הזאת מדינה
 הקשר על דיין ,משה מר את
ה התוצאות, לבין מעשיו בין

את לתת ממנו שדרש יחידי

 מרי האזרח לזכויות התנועה
 השבוע היתה פרידמן, שה

למ הציעה היא מקורית. הצעה
 ישראל הכנסת, יו״ר את נות

 של מיוחד כשגריר ישעיהו,
בדיסני-ילנד. ישראל

ה על בלתי-ידוע פרט 8
 של ליחסו הפסיכולוגי רקע
 זנ■ משח ישראל, בנק נגיד
בריט—ארץ־ישראל לבנק כר,
 מסתבר, אלה. בימים נודע ניה,
 במתנה דירה שקיבל לפני כי

הת התעשייה לפיתוח מהבנק
בש בלפור ברחוב זנבר גורר
 בקומה בירושלים. טלביה כונת

 התגורר בניין באותו השנייה
 המנוח, זוליאמס זאב נחום

 ארץ־ בנק של ובעליו מייסדו
שי זנבר בריטניה.—ישראל

 כגיז- רבות שנים משך מש
 שעלה פעם ובכל הבית, בר

 מודל- הוועד מיסי את לגבות
 איתו לשבת צריך היה יאמם,
 על לו ולהוכיח ארוכה, שעה

 מכספי פרוטה כל מוצאת מה
הבית.

שנע יום־עיון בפתיחת 8
למען הוועד מטעם בשבח רך

 ישראל מדינת בין צודק שלום
 תכלת בקולנוע ערב, ומדינות

 נתן המנחה, הודיע בתל-אביב,
 היוד האולם בעל כי ילין־מוך,

 בכך המקום השכרת את נה
 קרא בשבת. בו יעשנו שלא
 המתנגד ,מוכי, תזפיק ח״כ

 :השבוע ימות בכל לעישון
השם!״ ״ברוך
ש אחרי מציירים. בולם 8

 של התערוכה נפתחה השבוע
 עימנואל המשופם, העיתונאי

שבו בעוד תיפתח דר־קדמא,
 של תערוכה 123 בגלריה עיים

המציי ובדרגים, זמרים קבוצת
 יצירות בה יופיעו הם. גם רים
 קשת ששי פאר, מני של

ב (המציירים אליאן ויונה
 קא- המצייר טופז, דודו יחד),

 ד ורישומי־פחם, ריקטורות
 מנהלת גם שהיא ,פז, אוסנת
הגלריה.
טוע תל-אביב בעיריית 8

שהאנדר לכך הסיבה כי נים
 תו■ יגאל הפסל שמקים טה,

 מלכי-ישראל בכיכר ,מהקין
 נקראת העירייה, בניין מול

 היא כי היא השואה״ ״אנדרטת
מיליון.* שישה עלתה

 הפועל של ״הקמיע 8!
 השבוע, כונה כך פתח־תקווה,״

 כתב- הקבוצה, עסקני על־ירי
 וילנצ׳יק. שמעדן הספורט
 נוכח בו משחק שבכל מסתבר,

הכו הקבוצה מנצחת וילנצ׳יק,
 כי מורה הטבלאי ההישג שלת.

 שבהם המישחקים, בשלושת
לק הביא השנה, וילנצ׳יק !נכח

ב נקודות. חמש של סך בוצה
ה צילצל האחרון השישי יום

הס חדשות במישרדי טלפון
 ביקשו האגודה ועסקני פורט,

 המישחק את לסקר מווילנצ׳יק
 שהקבוצה כדי בשבת, שנערך

נו נקודות שתי לצבור תובל
ספות.

ה שמחיר היא האטת *
 להסתכם היה שאמור אנדרטה,

ל האמיר לירות, אלף 300בכ־
 עד לירות אלף 60ו־ מיליון
עתה.

י,׳;!״; אביבה
 שהיא בנאי, יוסי השחקן של

ל סירבה מבוקשת, דוגמנית
 הייצוא מכון לבקשת היעתר

 פי' בשבוע״האופנח. ולהשתתף
 בית־חרושת בעל מצא תרוו

 בתמונה שהשתמש מסויים
בו בצורת גזורה אביבה, של
 תסריגים את עליה הלביש בה,

אותה. ותציג מייצר, שהוא

 תל-אביב, עיריית ראש 8'
 ידוע לוהט, (״צ׳יצ׳״) שלמה

ציבו אירועים האוהב כאיש
ראש- פתח שעבר בשבוע ריים.

״״־,:: אופיו ווליה אפרתי קרן
 הקוסמטיקה חברת של יועצת״היופי (מימין), קרן לא־נעים. צב

ן לע- בבוקר הגיעו החברה, של המיקצועית המנהלת ודליה, ״לון״
 זאת כשגילו נרדמו. בחדרה, אחת כל ביניהן, תיאום ובלי בודה
 מה- נובעת העייפות כי לחם התברר אותן, והעירו העובדים שאר
מו חן בשבוע פעמים שלוש עצמן: על לקחו שהן הנוסף ג׳וב

 מתיזות האורחות, את מאפרות חברתיים, בילוי במקומות פיעות
; מסע- במיסגרת וייעוץ־חינם, מתנות מחלקות הקהל, על בשמים
 שהן בעיניהן, חן מצא כל״נך החדש הג׳וב החברה. של פירסום
הלילה. של הקטנות השעות עד השונים הבילוי במקומות נשארות
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