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מהממשלה יעקוב׳ גד נזרק איך

ב הקשים יריביו גם 0
 שמעון הביטחון שר של יותר
 הרבה בהערכה מאוחדים פרם
ה של לאשתו רוחשים שהם
ה אולם פרם. סוגיה שר,

 של להערצתה היחידי נושא
אחד בעלה. הוא פרס סוגיה

 יהושע •שר-האוצר, י■
 השלישי ביום יצא רעיגוכיץ,

 ב־ הנוטרים לחופשה. האחרון
 גילו בירושלים ׳מישרד־האוצר

 צרפתי, מיספד בעלת מכונית
 במקום- ארוכות -שעות שחנתה
ל בילעדית המייועד החנייה

1*1 בנשף חלק שנטלו המשתתפים ומאתיים מאלף אחד היה ירושלים, עיריית ראש ן1 *1
״הילטון״ במלון ״פברג׳ה״ התמרוקים חברת עבור אבנת אורי הפירסומאי שאירגן י י■*

 לירות, אלפי מאות עלתה שעריכתה במסיבה, חדש. בושם של שיווקו התחלת לרגל בירושלים,
 חגיגות לרגל אמריקאית, במתכונת עשויים שהיו המלך, כיד מטעמים של בשפע המוזמנים כובדו

 עדיין אוכל כי לו הסתבר השולחנות, אחד אל קולק הגיע כאשר ארצות־הברית. לעצמאות המאתיים
באצבעותיו. משתמש כשהוא המטעמים מן טעם היסס, לא טדי אזלו. כלי־האכילה אבל נשאר,

 חצי משך ונאם רבין, את שים
 משתמש כשהוא תמימה שעה

לוע מילים בעשרות בדבריו
 שאל הפגישה בסוף רק זיות.
״או :-ממלוויו אחד את רבין

 י״ אמר הוא מה יודע אתה לי
 בסמנכ״ל משתמש הוא מאז

ל- כדוגמה מישרד־הבריאות

במדון מלצר והפך
חב שהגיעו עד מתוכו לצאת

ה כשהגיעו המישטרה. לני
 שמשות את ניפצו הם חבלנים

 לשדה אותה גררו המכונית,
 כשהם אותה פירקו ושם סמוך

 מכונית- היא אין אם בוקדים
את שסיימו אחדי רק תופת.

 השבוע התגלתה רבץ, לאה
 לאנשי-הביטחון שדואגת כמי

כא בעלה. ואת אותה המלווים
 ובני־מישפחתו רבין נסעו שד

 של לבילוי השבוע באמצע
 דן במלון חופשה ימי כמד,

 ודאגה לאה התרוצצה קיסריה,
 יאכלו, בעלה של -שה״גורילות״

 -שומרים בעודם ויבלו ישתו
 כשנשאלה ראש־הממשלה. על

הגורי אל החם יחסה לפשר
בקיס ״החופשה השיבה: לות,
 לגמול הזדמנות־פז היא ריה
 ממני סובלים שהם מה על להם
השנה.״ כל

 בקיסריה החופשה בעת 0
 לרא-שונה גולף, רבין שיחק

 -שם מארצות־הברית, חזר מאז
 רבין ישראל. כ-שגריר כיהן
 הגולף, במישחק מצטיין אינו
 הוא בארצות־הברית אולם
 זה מישחק לשחק היה חייב

ו פגישות ״הרבה כי בטענה
 מיש- כדי תוך נערכים דיונים

הגולף.״ חק
 ראש־ לישכת אנשי 0

 מיהו בנרות חיפשו הממשלה
 ראש־הממשלה, הבר. שרגא

 לאחרונה השתמש רבין, יצחק
 שרגא לי תהיה ״אל בביטוי:

 המשוחח שמישהו בעת יד,בר,׳
 בה ועירב בשיחה האריך איתו

ב רק רבות. לועזיות מילים
 לאנשי דבין גילה השבוע סוף

 הבר. שרגא זה מי לישכתו
ל הוזמן הוא רבין, לדיברי
 מישרד־ צמרת עם פגישה

 שם המדברים בין הבריאות.
 מישרד־הברי- סמנכ״ל גם היה
 וראש מיוחדים לתפקידים אות

 המישרד, של אגף־התקציבים
להר־ ניסה הבר הבר. •שרגא

 בכדורגל הלאומית הניבחרת מאמןשווייצי דויד
 החגיגה אורחי בין בלט (מימין),

 קופילוביץ/ שי לבעלי־פרפומריות. בעיקר ״פברג׳ה״ חברת שערכה
 (משמאל), ״פברג׳ה״ מוצרי את בישראל המפיצה ״לין״, חברת מנכ״ל

 היא שווייצר של אשתו כי הסתבר ולחגיגתו. לשווייצר מה תמה
 בישר במסיבה בזכותה• למסיבה הגיע והמאמן פרפומריה, בעלת

 מארגו דוגמנית״הצמרת של בישראל הקרוב ביקורה על קופילוביץ׳
הדרכים.״ בכל הציבור עם במגע תבוא ״היא כי וסיפר המינגוויי,

 פקידי את •שיחררו הם הבדיקה,
 ■ו- ההסגר, מן מישרד־האוצר

 הבניין. את לצאת להם הירשו
ה כי התברר יותר מאוחר
 צרפתי, לתייר שייכת מכונית
 לסיור מישפחתו עם שהגיע
 הכנסת במי-שכן -שנערך מאורגן
 מקום- מצא משלא הסמוך.
ב מכוניתו את החנה חנייה,
לרבינוביץ. מייועד שהיה מקום
ראש־הממשלה, רעיית 0!

 הביב שאינו סיגנון־דיבור
עליו.
 ירושלים מחוז מזכיר 01

 עוזי העבודה, מיפלגת של
 •שעבד בשבוע הופיע כרעם,

 החדש המזכיר של במישרדיו
 מיפלגת -של תל־אביב מחוז של

 ישפייזר. אליהו העבודה,
 פחות בתפקידו המכהן לשפייזר

 מביקורו הופתע ואשר מחודש
מידו- עמיתו של הבלתי־צפוי

 הוא זו הערכה של מביטוייה
לאחרו שתלתה גדולה תמונה

 בחדר־השינה פרס סוניה נה
ש הקיר כל את והמכסה שלה,

 מנציחה התמונה המיטה. מול
בעלה. של דיוקין־ענק

 להם נראתה המכונית שר.
 ה- את הזמינו והם חשודה,

 מיש־ של גדול כוח מי-שטרה.
 את סגר למקום, שהגיע טרה,

 מישדד־ בניין מבואות כל
לפקידים איפשר ולא האוצר,

בשירתו שליווה האורח האמן שהיה 0 * *11! * 11? י
,1976 מלכת-חמים אירועי כל את ״ 1׳ ׳,י 1״ •י

הירו ב״חצר השבוע שנערכה האירועים, במסיבת אורח״הכבוד היה
 אורלי המלכה הכתירה בשמפאניה, ליבם שהיטיבו אחרי שלמית״.

למיצחו. שקשרה בסרט המים״, שירת כ״מלך ג׳קי את חידה
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