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 שו למסיבה בא רא ואש־העיו
ס1111אביטולה על הודיע ולא ■ עצמו י

 מרדכי (מיל.) אלוף ריה
 חמה, ואשתו. לימץ (״מוקד,״)

 שהה רוטשילד, אלי הבאתן
ב ושהה בישראל עת באותה

 מיהרה המלון הנהלת דן. מלון
 עוגה הבאתן של לחדרו לשלוח
 .״מזל עליה ולכתוב גדולה
 בתחילה הבין לא הבאתו טוב״.
ל ואמר העוגה מה לכבוד

 יום- לא היום ״אבל : מלצרים
 תסס יותר מאוחר רק ד הולדתי

 לכבוד אליו נשלחה העוגה כי
נכדתו. לידת
 יעקב איש־חטלוויזיה, 8

 ב־ המסך על חייך אחימאיר,
 את שריאיין בעת שימחה־לאיד,

 בוושינגטון, ישראל גריר
 במיסגרת דיניץ, שמחה
 כאשר זה היה מוקד. תוכנית

 דיניץ את תפס כי לו היה נדמה
 כי סיפר, דיגיץ גסה. בשגיאה

 עם נפגש לישראל צאתו ערב
 ״פריץ המייועד הנשיא סגן

ל מיהר אחימאיד מונדייל".
 :סלחני בטון דיגיץ, את תקן

 שכאן אלא מונדייל״. וולטר
 לגמול דיניץ של שעתו הגיעה

 צ־ני חיוך חייך הוא למראיינו.
 .וולטר, אחימא־ר: אח וחיקן

פריץ.' לו קוראים שידידיו
 שמזדמן צלמי־העיתונות, 1

גול את באחרונה לצלם להם
ה מיחסם נדהמים מאיר, דה
המרחי שומרי-ראשה, של גם

 דרך־קבע. צלמים מעליה קים
 שית־ שתמיד גולדה, כשנשאלה
 מדוע הצלמים, עם פה־פעולה

הס כלפיהם, יחסה את שינתה
מפ המצלמות היבחוב כי בירה
מרכי שהיא כיוון לעיניה, ריע
עדשוודמגע. בה

 הדוגמניות אחתאמיד שלומית
בארץ, המעולות

 השבוע הדוגמנות. בתחום עבודה בשום בוחלת אינה
אופ בתאונת נושפות דוגמניות שלוש עם השתתפה

״הילטון״. במלון שהתקיימה ותחתונים לחויות נה

 מיספר כדוגמנית הנחשבתאוון מירי
ל הקשור בכל בארץ אחד

והפ בתצוגה היא אף השתתפה וחזיות, תחתונים
 הדגימו הדוגמניות שיזוף. הדורש מג׳ונג׳ן גוף גינה

שחורים. לבנים בצד ושכשיים, שקופים לבנים

 חנוכת טכס אחרי שברחובות
 במכון. החדש מאיץ־החלקיקים

 גם השתתפו שבה למסיבה,
 שלמה תל־אביב ראש־עיריית

 לכהן שנבחר להט, ״) (״צ'יצ׳
 המכון של חבר־הנאמנים דובר

 (״אריק״) אריאל (מיל.) ואלוף
נשותי בחברת שניהם שרץ,

 עדנה הזמרת גם הוזמנה הם,
האמ בחלק שהופיעה גורן,

 של הופעתה תום עם .,נות
 הגיע כי גולדה החליטה עדנה
כש אולם הביתה, ללכת הזמן
 אחת את איבדה מכסאה קמה

ארו שעה שלה. מעדשות־המגע
ואור שומרי־הראש חיפשו כה
 רק העדשה. את המסיבה חי

 גולדה יצאה נמצאה שזו לאחר
 והמסיבה שברמת״אביב, לביתה

נמשכה.
הז לא להרגלה, בניגוד 81
הפרל אנשי את גולדה מינה
 במיט־ לארוחה האירופי מנט

 מסורתית לארוחה אלא בחה׳
 כששאלה התל-אביבי. דן במלון
הקומו הפרלמנט, חבר אותה
סו ראנטו האיטלקי ניסט
 בכבוד זכו לא מדוע דרי,

 לו הסבירה ממטעמיה, ליהנות
 מבית־ יצאה זה־עתה כי גולדה

 ממושך, טיפול לאחר החולים
 לבשל מכדי עייפה היא וכי

 בכוח׳ת־ גדולה ארוחה ולהכין
עצמה.
 פגישות על בכנסת הדיון 81

 שלום לממן הישראלית המועצה
 אישים עם ישראלי־פלסטיני

ביוז נערך בחו״ל פלסטיניים
 לין. אמנון הליכוד ח״כ מת

 על־ בממשלה נתמכה זו יוזמה
ב המר. זבולון השר ידי

 לובה ח״כ דיבר כך. על הגיבו
 לין- ״מיבצע על אליאב
 ״מיבצע מישקל על האמר״,

 אותו תיקן האומלל. לילהאמר״
 ״מיבצע : פעיל מאיר כח״

 זה היה לא לינץ׳־האמר״.
או על היחידי מישחק־המילים

 את שהזכירו היו נושא. תו
 גלילי ישראל השר של הלקו

 על ודיברו הפגישות, בגינוי
על אף או גלילין״, ״מיבצע
גלילינץ,״. ״מיבצע

 תל־אביב, עיריית ראש 8!
 אירגן להט (״צ׳יצ׳״) שלמה
 בון, ראש־עיריית לכבוד מסיבה
המע במועדון דניאלם, הנס

 מיספר הוזמנו למקום ביפו. רה
 והזמרת ועיתונאים נכבדים

 בשימלה שבאה ירקוני, יפה
לכ במייוחד שתפרה מפוארת

ב להופיע עמדה המאורע, בוד
ש אלא האומנותית. תוכנית

 חיכו והעיתונאים הנכבד הקהל
 לא ראשי־הערים שני בוש. עד

הס יותר מאוחר למקום, הגיעו
 חלה בון ראש־עיריית כי תבר

 ראש ואילו במלונו, ונשאר
 כך, על שידע תל-אביב, עיריית

 עצמו של למסיבה הגיע לא
 מראש להודיע טרח לא אולם

המסיבה. ביטול על למוזמנים
 נראתה שעבר בשבוע 8׳

 משה של רעייתו דיין רחל
ב קניותיה את עורכת דיין,

 כשעברה צהלה. של סופרמרקט
ה אותה שאל הבשר, דוכן ליד

בשבי מה דיין, ״גברת קצב:
ש לו השיבה היא ?״ היום לך

 מאוחר בשר. תקנה לא היום
 ובעלה, היא כי סיפרה יותר
 דיאטה עתה עורכים דיין, משה

 כליל לוותר והחליטו צמחונית
מסויימת. תקופה משך בשר על

 מג־ שערך הראיון בעת !■
 מרב האמריקאי דה־הטלוויזיה

 ראש־הממשלה עם גריפין
 מיגרש־הטניס על רבין, יצחק

 מן עמד השרון, מלון של
 גדולה דפדפת עם אדם הצד

 ניגש לצילום צילום ובין בידו,
 הסתבר איתו. ושוחח גריפין אל
 של כותב־ד,בדיחות זה היה כי

מ במיוחד עימו שבא גריפין,
 הורד, פעם ומדי הברית ארצות

ומתי. לספר בדיחה איזו לו

 לא להבטחותיה, בניגוד 8!
 רוטשילד נילי הברונית ילדה
ב תינוקה את לימון לבית

 לצידה בפאריס. כי־אם ישראל,
הו־ היו בת, שילדה נילי, של

 ש- עדשות־מגע אותן 8
 שקיל- כימעט גולדה, מרכיבה

 נשיא שערכו המסיבה את קלו
 מיכאל פרופסור וייצמן, מכון

בביתם •טרה, ואשתו סלע,
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 שם חבית, אל כשתגיע אבו־רביע. הבדואי חשייך של בביתו קור
 יחפים. מהלכים חאורחים ובי במחצלות מבושה חריצפח כי לב

יחף. כשהוא לחדר וחזר נעליו את חלץ החוצה, יצא השר
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