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 לציון ואעוון חיקני
יעקב וזכרזן

ר רביו יצחק ג הנפט צינור קו את ס
ת בפחווה א ד א ס ל ל ג ר ת ל ח תי ה פ ער ת ה

 היו רבים תעשיינים 9
 באסיפה מעניינת לסצינה עדים

ב שנערכה השנתית הכללית
בש בתל־אביב, הילטון מלון
המר הנאומים את שעבר. בוע

 שר־האוצר להשמיע עמדו כזיים
הנ וידיר רבינוכיץ, יהושע

 פינחס היהודית, הסוכנות הלת
לאו ספיר נכנם כאשר ספירי

והזמי רבעוביץ, אותו דאה לם,
 ספיר הבמה. על לידו לשבת נו

הת במופגן, מההזמנה התעלם
 מן הרחק האולם, בקצה יישב
ומרבינוביץ. הבמה

ל קיימה ל״ע הנהלת 9!
ו עליה בבעיות דיון אחרונה
 שר־הקלי- בהשתתפות קליטה,

 ש- בעת רוזן. שדמה טה,
בהס הקליטה מחלקת יו״ר

 נטל חסון, אכרהם תדרות,
 על והצביע רשות־הדיבור את

ב שפל של הקודרת התמונה
 שר־התיירות, שאלו עלייה,
 העלייה מצב על קול, משה

 צ׳י- יוצא שהוא חסון, מצ׳ילה.
 זהו דע, ״לא :במקום השיב לה,

ל הצלחנו שבו היחידי המקום
הע לעידוד הממשלה את עיים

 איינדה ממשלת בתקופת לייה.
השק בעלי יהודים ארצה עלו
 הממשלה עם עתה, ימניות. פות

ה בעלי אלה עולים הצבאית,
השמאליות.״ השקפות

 החינוד־והתרבות, שר 9!
 בעת מקפיד ידלין, אהרון

וחי צנע מישטר על האחרונה
דוג לתת גם החליט הוא סכון.

לס ולא מישרדו, לעובדי מה
לאח במיפעדות־פאר. עוד עוד

 ידיד על-ידי ידלין הוזמן רונה
 סירב ידלין במי!סעדה. לארוחה

 לא שהארוחה למרות להזמנה,1
 חשבון על או חשבונו על היתד.

הפ שהידיד אחרי רק המדינה.
 ״בסדר, :ידלין נכנע בו, ציר
 בפיתה.״ סטייק יחד נאכל אז

 ה־ את לאכול הסכים הוא אבל
מכו בתוך רק ססייק־בפיתה

ניתו.
 המוסד״למודיעין ,ראש ■

פי (מיל.) האלוף לשעבר  צ
המנ מועצת יו״ר כיום זמיר,

 היה לא סולל־בונה, של הלים
 על שמע כאשר כל־כך מאושר

 בית־המישפט שפסק גזר־הדין
 מיכ־ לישראל החברה למנכ״ל

 כי לו בישרו כאשר צור. יאל
 מאסר, שנות 15 נגזרו לצור
 אותו כולא הייתי ״אני :הגיב

המ בכיכר חייו ימי לכל בכלוב
 כל לשם לו מביא והייתי דינה,

!״בוטנים יום
 בעיריית פנימי ויכוח 9!

 ראש-דד אשת עוררה תל־אביב
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה עיר

נתבק זיוה (״צ׳יצ׳ילד,״). זיזה
 תמונה לבחור בעלה על־ידי שה

 הקשיים למדות לישכתו. עבוד
 עיריית שחייה שבהם הכספיים

 בציור צ׳יצ׳ילה בחרה תל־אביב,
 ׳ר, הא; ציונה הציירת של

 טבין־ ל״י 5,000 לעירייה שעלה
ותקי׳לין.

 שר-הנםט ביטל מדוע ■!
 אל־ זאכי אחמד הסעודי
הר את האחרון ברגע ימאני

 האיגוד של השנתי בכנס צאתו
 מישרדי־פירסום של הבינלאומי

 איסית״א, טכניים־תעשייתיים,
 בשווייץ? שעבר בשבוע שנערך
הש היתד. הלא־רישמית הסיבה

 איסי־ נציג של בכנס תתפותם
 אכנה אורי בישראל, וז״א

קד צכי הפירסומאי ואורחו,
ההרצ ביטול ׳מילבד אך מון.

 מי־מנו- על הכנס התנהל אה
 אקטואליות. בבעיות ודן חות

 הנציג עם נפגש למשל, אבנת,
 על לו שסיפר לכנס, המצרי

על שהוצבו שילטי-הפירסומת

 עלו־ לו ונתן תעלת-סואץ, גדות
 הציע כאשר כך. על ני-פירסום

 להקים הישראלי הפירסומאי לו
 של שלטים גם התעלה לאורך

 זמן- המצרי שתק שלו, לקוחות
 זה ״עכשיו השיב: ואחר מה,
 בעזרת אבל יילד. לא עוד

 נוכל שבקרוב מקווה אני אללה,
 זה.״ בנושא גם פעולה לשתף
קו ״בכנס :אבנת השבוע נזכר

 הסובייטי. בנציג פגשתי דם
יש מוצרים לפרסם לו הצעתי

ש בתחרות־הכדורסל ראליים
ה הקבוצה בין להערך עמדה

 הוא הרוסית. לקבוצה ישראלית
 בהתלהבות, ההצעה את קיבל

 עד אך בכתב. להתקשר הבטיח
ממנו.״ שמעתי לא היום

■  ומצב־ ביריה בתוכנית '
 (״יענ- יעקב ד,מנחה אירח רוח

 האלוף(מיל.) את אגמון קלה״)
 בחריפות שתקף פלד, מתי

 (מיל.) האלוף של מינויו את
 ראש- כיועץ שרון, אריק

אמר ביטחון. לענייני הממשלה

 אנחנו פד,ז קורה ״מד. פלד:
 דרום- קולונלים למדינת הופכים

יצ ראש־ד,ממשלה אמריקאית!
לשע רמטכ״ל הוא רכין חק
 אלוף ממנה הוא וביועצים בר,

 שני ואלוף שרון), (אריק אחד
 זאבי).״ (״גאנדי״) <רחב,עם

 למע- גויים אם לשאלה בתשובה
 המילואים, של רכת־החירום

 שהמטכ״ל מניח שהוא אמר,
 לא ההחלטה זכי בו, מעוניין
 מדיני בדרג היא אותו למנות

 שהוא ספק לו ואין צבאי, ולא
ה דיעותיו בשל מתמנה, אינו

השמאליות. פוליטיות
 הממונה־לש־ של ,סיפרו 9
אי ,שירותי־ד,ביטחון על עבר
 גרי־ ברחוב הבית הראל, פר

 נושא לאחרונה משמש בלדי,
 המתווך שמע כאשר לשיחות.

 זה, על שמשוחחים לוין אריה
 הזה ״הבית :בתמימות שאל
?״ למכירה או להשכרה הוא

 פיר- תל-אביב עיריית 9
גיז- לתפקיד פומבי מיכרז סמר,

(מימין), דן ורדה הדוגמנית, אשתו בחברת נבחדן אוו׳
גשר״. ״ראש ספרו צאת לרגל שהתקיימה במסיבה

 שהיתה פן־לרנר, דליה השחקנית היתה במסיבה נוספת אורחת
 לאשה. אותה לשאת עמד שאף אורי, של הצמודה חברתו בעבר
 דליה להתחתן." מי עם ״ידעת :ואמר מעריץ מבט בה נעץ אורי

 שרשרת״החנויות של הבעלים אחד מישפחת לבן נשואה
לרנר. אלק ד״ר ספנסר״, אנד ״מרכס הידועה, הלונדונית
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 שהעירייה מאחר בר־ד,עירייה.

 הציע מועמד, במציאת מתקשה
 רז נחום מועצת-העיר חבר
 אדם יימצא לא הקיץ עד שאם

 את יפרסמו לתפקיד, מתאים
 העירוניות. בקייטנות המיכרז

 המסוגל ילד איזה קיים ״ודאי
 כהלכה,״ התפקיד את למלא
רז. אמר

 ד״ר היצוא, מכון מנכ״ל 9
 מרכז ומנהלת נאזר, גדעון

 החליטו מטלץ, יעל האופנה,
 הייצואנים את מקרוב להכיר
 השאר בין במיפעליהם. ולבקר
 נערכה שם פפקו, במיפעל ביקרו

מאולת תצוגת־אופנה ׳לכבודם
 מדגימה הדגמים כשאת רת׳

 של הצעירה מתכננת־האופנה
 צרפתייה צעידה ,בית־ד,חרושת

מטיל בשם חטוב גוף בעלת
 התצוגה כתום פלורנם. דה

 בעל על-ידי האורחים נשאלו
 פלקזכיץ/ יהודה ביהח״ר

 התייחסה מטלון יעל דעתם. מה
 נאור גדעון ואילו הדגמים, אל

 ואמר: החטובה במתכננת הביט
מאד.״ יפה באמת מאד, ״יפה

 מיליונר דורן, ג׳ימם 9
 בארצות-הב- המכונה אמריקאי

 ב־ ושתרם ./י\.(״, ״ביג רית
 מטוס- יום־הכיפורים מילהמת

 את הפתיע לחיל־האוויר, קרב
לנישו יובל־הזהב לרגל הוריו
 לטיול אותם שלח הוא איהם.

 הישראלי הצלם בליווי בישראל,
 רייני־ אלון בניו־יורק, היושב

המ את יסקר שהלה כדי גר,
 על שהו שההורים בעת אורע.

במ מסוק לפתע נחת המצדה,
 האוהב, בנם יצא ומתוכו קום,

 עוד אותם להפתיע שהחליט
מקורית. מיליוגרית בדרך יותר,
 הזדמנות הפסיד איך 9

 המעבד השבוע סיפר חשובה,
ש אלדד והמלחין המוסיקאלי

 בארצות־הברית, ששהה רים,
 ועבד שנה, של תקופה משך
ה של הברת־התקליטים עבור
 ב- שפגש אלדד, וותר. אחים

מפור אמנים עבודתו מיסגרת
 גם היתר בין פגש רבים, סמים

 הוא סאכאלאם, טלי את
:אלדד סיפר הנודע. קוג׳אק

 סוקולוב בבית הראשונה תערוכת־צילומיו את בעת מציג צלם־העיתונותבו־טל שלום
 היפים חבורת של זו היא ביותר היפות התמונות אחת בתל״אביב.

 החוף, על עירומות ששכבו צעירות, מיספר הישראלי. כחוף־הנודיסטים הידוע (נואייבה) נביעות בחוף
 לחיילים נופפו נבוכו, לא הצעירות בקומנדקר. למקום שהגיעה ישראליים, חיילים קבוצת על״ידי הופתעו
להזמנה. ונענו מהקומנדקר ירדו היססו, לא החיילים אליהן. להצטרף אותם הזמינו בידיהן, לשלום
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