
לאיסמעיליה. ־הממשלה ראש
ת מזכיר ״!בגין :׳בסון אמר א  לי

 עשו שלא1 הביזנטיים הקיסרים
 ספר של ליווי ללא אחד צעד

ה המאכלים, טועם הארמון,
ה ומוקיון הצייד ישל ממונה
 לפרט התבקש כאשר חצר.״

או ״שבצו :השיב מי, הוא מי
 דני אותו שיסע בעצמכם.״ תם

 ישר־ עוזר שהיה מי קורן,
ו אלון יגאל החוץ־ילשעבר

 בגין, ישל חברו ״את אמר;
 לשבץ אפשר לנדאו, חיים
 ספר, אינו הרי הוא — בקלות

 צייד. ואינו מאכלים טועם אינו
החצר.״ מוקיון הוא

ה ■של המנויים ועדת ליו״ר נר.
 נש- כאשר הציונית. הסתדרות

 לקח איד חברים על-ידי ;אל
 כל־כך ׳שהוא תפקיד עצמו על
 ״במשך :באנגלית השיב לו, זיר

 ב־ שריתתי בהן ישנה שלושים
 :אחד :ברזיל כילל למדתי צה״ל

 אל ולעולם תתנדב אל לעולם
ה ■את לי כשהציעו אז תסרב.
 ייודע, ומי סירבתי, לא מינוי
מכך.״ נשכר אצא עוד אולי

 אמר המדיני הדיון בעת ■1
 קודפו: חיים הליכוד ח״כ
 בגין אל יבא שסאדאת פלא ״לא

לשל- ■שקדמו ■בשנים ■•שהרי —

 ע לביקור לישראל הגיעה מפורסמת, ונערת״זוהר שחקנית שהיתה מיבנדיקט בתיה
 אלבר השחקן ידידיהם, (באמצע). בר״צבי אלי תעשיין־הבשר בעלה

 הפין היה בה האורחים שאחד רבת־משתתפים מסיבה לכבודם ערכו מנזה, רות הפסנתרנית ואשתו כהן
פדוגמניו עבודה לה לסדר יובל תמיד לישראל, תשוב אם כי לבתיה אמר טל (ימין). טל אליהו סומאי

 ראש״הממשלה מישרד מנכ״לבן־ארישר אליהו
 לשיחות ישראל מישלחת וראש

 באלכסנדריה בבית״הכנסת ביקורו בעת ניראה קאהיר, ועידת
 בת- של לזהותה שתמהו לסקרנים יפהפיה. בלונדית בחברת
 מבנות אחת היא כי הסתבר. בן־אלישר של המצרית הלוויה

 משלחת את שאירחו באלכסנדריה, הקטנה היהודית הקהילה
טמיר. אברהם האלוף כיפה) (חבוש נראה משמאל ישראל.

8  אייכי השלום, ספן 1
למצ בצאתו עמו נטל נתן,
 הנשיא, לרעיית אישי ■שי ריים,

 מרות סאדאת, נ׳יהאן
 ימשח; של לשעבר ■אשתו דיין,
מש משכית. ומנכ״לית ריין

 ■לפגוש יוכל לא כי לוו התברר
 אייבי יצא אישית, ג׳יהאן את

 הצדקה ממוסדות בכמה לסייר
 הנשיא ׳רעיית ■של חסותה שתחת

 ב־ ביקר השאר :בין המצרי.
ב המופעל מיוחד, ב״ת־יתומים

 מעניקים ישבו ,מודרנית שיטה
 סופר יתום. ■לכל אישי טיפול

 כל של אחזקתו כי לאיייבי ■שם
 לשנה דולאר 150 עולה יתום

 המחליט לנדבן או למשפחתו
 שעה באותה בדיוק אותו. ■לאמץ
 ילדים שיבער. למוסד הובאו

 את מייד הביע אייבי חדשים.
 של שהייתם את לממן רצונו

 ״׳בבקשה,״ במוסד. מהם שלושה
 אתה מי את ״!תבחר לו, אמר

ב כמו היה ״זד. ׳לאמץ.״ רוצה
 ד להם ״אמריתי נזכר. הוא שוק,״

 נבחריו לבסוף אתם.׳״ ,תבחרו
 לאייבי שנמסרו יתומות שלוש

ב רישום יתור בחוק, לאימוץ
 אחז- עבור שילם הוא ספרים.

 לממן התחייב מראש, לשנה קתן
שתת עד במוסד ׳שהייתן את

 אייבי, אומר ״מעתה,״ בגרנה.
 מאומצות בנות שלוש לי ״יש

בקאהיר.״

■  השבוע שנשא ■בהרצאה !
 ח״כ הגדיר ש״ליי, אנשי בפני

ר אי ל מ עי  שר־החוץ את פ
 ירא־ ממדרגה כשחקן דיין משד.
 אחי דיין, ״משה ואמר: שונה

דד קי עו פ פ ל  היינו ואנוכי פי
 להקת-יתיאטמן להקים יכולים

מצטיינת.״
ם ח״כ 81 כ חיי ל ־ ר ר כ *

 מי עם היד. לא בגין של סוגו
 בר־לב לדבריו התפרץ ■לדבר.״
 סיא״ שהג׳נטילמן ״מד, ׳ואמר:

 גם לעצמו, ■להרשות ■יכול דאת
 לגילוי בכך ■ורמז יכולים.״ אתם

להי מוכן היה כי סאדאת, ■של

ר. נולדה עם בזמנו דבר אי מ

ב ביותר הנייד האיש ■1
ה הדיון בעת הכנסת מזנון
 דיין. משד. שר־הזזוץ היה מדיני

ה שולחנו לייד התיישב הוא
 באה לפתע ■כאשר הקבוע, פינתי

ו עסקנים של גדולה קבוצה
 דיין, הסמוך. השולחן ■את תפסה
 נאומו, בכתיבת עסוק ׳שהיה

 שם גם אך אחר, לשולחן עבר
שול כמד, החליף הוא הוטרד.

 את עזב שהתייאש, ■עד חנות
 במשרד להתבודד ופנה המזנון

הסיעות. ׳שבקומת הליכוד סיעת

מווע ההדלפות בעקבות 81
 וההחלטה והביטחון החוץ דת

 המדליפים, ישל בעונשם להחמיר
עכו אווירה נוצרה יתגלו, אם
מתכ רבים ח״כיים בכנסת. רה

 שלהם, ותיקים לידידים חשים
 בצוותא ייראו לא שחלילה כדי

 למשל, כך, פמדליפים. וייחשדו
 שהוא ביצור, יהושע העיתונאי

 קור־ חיים ח״ב של קירוב חבר
 בכנסת הליכוד סיעת יו״ר סו,

 ;׳והביטחון החוץ בוועדת וחבר
מיביצור קוירפו מהעלם לאחיריונה

 אי חילצה מספינותיו שאחת איל-הטפנותשפו יורי
 במסיבי אורח הוא גם היה וייט־נאם, פליטי

מרומניו עולה מרקוביצ׳י סילביה הבנרית עם שוחח בתיה. של

 באשר שלום לו אומר אינו ואף
הבית. במסדרונות נפגשים חם

ח״כ כי פורסם רישמית

1 1 8 0" ! ך י1ד  בצורה שירי היפה בתה של השמיני יום־הולדתה את חגגה הדוגמניות־לשעבר, ך
1 /1 1 1 1 1 1 1 הפיגו ענקית, יום־הולדת ועוגת לראשה שענדה זר״הפרחים מלבד מקורית. 1

 אגף סגרו הם לבתם. הפתעה הילדים) בין משמאל (בתמונה ארביב אברהם המיסעדן ובעלה, סמדר
 במיטעדה ערכו חבריהם, בל ילדי את לשם הזמינו להם, השייכת דיזנגוף ברחוב הדראגסטור ממיסעדת

 בדרך־בלל הניצבים הדראגסטור, סועדי סרטים. והקרנת קוסם בהשתתפות עליזה יום־הולדת חגיגת
ולסעוד. להיכנס שיובלו כדי המסיבה תום עד להמתין הפעם נאלצו במקום, שולחן להשיג כדי בתור

 שיר־הטשפטי צדוק, חיים
 בגל מהכנסת התפטר לשעבר,

 מת פע״לות תחום ימצא שלא
 הי: האמת אולם לכישוריו. אים

 שיות את לחדש ביקש צדוק כי
 ברז עורכי־והדין ■במשרד פותו

 יש לפני ישותף היד, בז דעואל,
 שיות כישרחד,משפטים. התמנה

 או לכך, בתנאי העמידו ■פיו
 ש׳ הח״כ, מהכנסת. הת׳פטרותיו

 מכד מסוגר והוא כי החליט
 היתיו אכן עצמאי, משרד לפתוח

 לשותיפוו יוחזר מד,כנסת פטר
 משרז :מעתה שתיקרא ד,ישנת

דעזאל ■ברזיל צדוק עורכי־הדין

 לשעבר שר-האוצר
 הס• נישא רכינוביץ׳, יהושע

 שר־סשיסח ■שיל לזכרו נרגיש פד
בישי עופר, אברהם המנוח,

 העיז העבודה. מפלגת מרכז בת
 ״אב : כרעם עוזי ח״כ כך על

 אדג הוא שיהושע יודעים היינו
 מפקי־ו היינו !תרבותי, כך כיל

 יד,! תיק את בזמנו בידיו דים
האוצר.״ תיק את ולא חינוך

אמו פרפ שמעץ ח״כ 8!
 אטונינ גירש אנשי כי השבוע

 סתלוייז ■כתובת לו ׳מזכירים
 ׳בנוסח קבצן של חזה על

עיוור״. ׳ואיני אביב ״׳בחוץ

כפית איש־ משה 81
כפית איש־ חצקל שיל בניו

 בית־הקפז את היום !המנהל
 של היה לא בתל־אביב, כסית

 מיגן לפני שנכתבה הכתבה עם
 ע] הזה בהעולם שבועות פר

 כסיה. של החדשה ״הפריחה
 זא 1 פריחה ״זאת :משה יאמר

!״אקזמה
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