
 אשתו את שלח המצוקה שכונות נציג

קרים בחצי־האי לקייטנה בנו ואת בקובה. לחופשה

מזרחי כרמל
י יעקב וזנרע לציון ראשון תיקני

 ראש־הממשלה, סגן 1
 השבוע עמד ידין, ייגאל
 אולם החדשות. מהדורות בראש

 הצער על האירה אחת שימחה
 פילוג בעיקבות לו שנגרם

 מי אורלי, בתו, תנועתו.
 הדוקטור של אשתו שהיתר.

 עופרת, גירעון לסיסמת,
 לאשר. קצר זמן לפני שנשא

 עליזה צלמת־העיתונות את
 היא כי לו הודיעה ארדפך,

 לידידה בלונדון להינשא עומדת
 יהודי. אינו שמוצאו הבריטי,

 אורלי כי מספרות השמועות
 מישפחת בבית היחידה אינה
 בברית להיכנס העומדת ידין

 המפורסם, אביה גם הנישואין.
 בקרוב לשאת עומד אומרים, כך
 אליזפית דוקטור הרופאה את

ל ידידותה שעל סודקמינר,
ה בחודשים דווח כבר סגן

אחרונים.
ומאו עליז נראה ידין ■

 של הכינון בכנס מאד שר
 הירבה הוא החדשה. מיפלגתו

 את ונישק חיבק להתלוצץ,
 שהעדיפו ד״ש, מועצת צירי

 ממחיאות- נהנה אחריו, ללכת
 והממושכות הקצובות הכפיים

מהנו כמה אותו. קיבלו שבהן
 להתחמק יכלו לא במעמד כחים

 באוי- שרוי ״הוא מהמסקנה:
 כמו מתנהג הוא — פוריה
 כאשר ידין הגיע לשיא בגין.״
 מעל העיתונות צלמי את סילק
 ״יש ידין: טען הכנס. במת
 מבקש אני — חדש סדר לנו

מהבמה.״ לרדת הצלמים מכל
 שר־העבודה־והרווחה, גם ■1

נלהב היה לא כץ, ישראל

נכ אוסנת, כשחזרה ■1
 ראש־הממ־ של הצעירה דתו

 רוממה שברחוב לביתה שלה,
 את שבילתה אחרי באפקה,
 סבה בבית שעברה השבת

 היתד. איך נשאלה המפורסם,
 סבא. של יום־ההולדת .מסיבת
יפה, ״היה :אוסנת השיבה

רו תחת עדיין ראש־הממשלה
 קצר י זמן שערך הביקור שם

 ב־ בבית־התפוצות לכן קודם
 את שם כשפגש תל־אביב.

 שלמה תל־אביב, עיריית ראש
 אותו החזיק להט, (״צ׳יצ׳״)

המת לתצוגה כאחראי בגין
תשומת- את הפנה שם, קיימת

נבון, יצחק המדינה, נשיא של אשתונבון אופירה
 הקונצרטים באחד בעלה עם נכחה

 יו״ר ועם בעלה עם יצאה בהפסקה הישראלי. הפסטיבל של
 לאחד בו־נתן, (״ארתור״) אשר הישראלי, הפסטיבל הנהלת

 אופירה צמאים. היו הגברים בהיכל־התרבות. אשר החדרים
אותו. להם והגישה כיבוד הביאה המיזנון, אל יצאה נבון

 עם יחד מבלה הנשיא נראה
ה מבתי־הקפה באחד רעייתו
 בצפון באיזור־הבידור הומים

ב לאחרונה השנוי תל־אביב,
כמו חנתה, מכוניתו מחלוקת.

 לחנייה. האסור במקום בן,
 שמואל המיסעדן על-כך העיר

 מת ״אני ז שקד (״שמיל״)
ויר השוטרים יבואו שעכשיו

הנשיא.״ למכונית דו״ח שמו
 בירושלים הנשיא בבית

 מיגרש־המיש־ בניית הושלמה
 יצחק של ילדיהם של חקים

 ארז הילדים, נכון. ואופירה
 ארגז־ למיגלשה, זכו ונירה,

 הם ונדנדה. קרוסלה חול,
 אחר־הצהריים יום כל מבלים

 עם ביחד במיגרש־המישחקים,
 בבוקר העובדת שלהם, המטפלת

 מביאים הילדים כפקידת־בנק.
 מהמעון חבריהם את למיגרש
 ילדים וגם בקעה, בשכונת

בית־הנשיא. בסביבות הגרים
 מסעי-הבחירות, מארגן ■1

 את שהפך חלפדן, יעקב
 על- נשאל למיקצוע, תחביבו

 אם אגמון יעקב המנחה ידי
 שגורמים מכך מודאג הוא אין

 וינסו יתארגנו פלילי עבר בעלי
 ברשימות עמדות־כוח לתפוס

המוניציפא בבחירות משלהם
 לא ״אותי :חלפת השיב ליות•

 הפלילי העבר בעלי מדאיגים
הפלילי.״ העתיד בעלי אלא —

 רחל מבלה כיצד !■
 את שר־החוץ, של אשתו דיין,

 מטפלת היא ז הקיץ חופשת
 מבנותיה אחת יונתן♦ בנכדה,
 בפעם גירושין סף על עומדת

העניי שיתבהרו ועד השנייה,

 הצלמים. של מנוכחותם כל-כך
 אותו לצלם מהם אחד כשביקש
 ״כדי :כץ התלוצץ מקרוב,
 אני טובה, תמונה ממני שתצא

 צריך אני — צלם צריך לא
אמן.״

 של שקיות חילקו לא אבל
 קוסם.״ היה ולא יום־הולדת,

ב השבוע שנכח בעת !■
 לבתו שנערכה החתונה, חגיגת

 (״חקה״) יצחק האלוף של
היה האלוף, של בביתו חופי

 תשומת־לב עוררה הרמטכ״ל, של אשמואיתן מרם
 לפני הממשלה ראש של ביום־הולדתו

 הרמטכ״ל הראשונה. בפעם אותה ראו הנוכחים שרוב מפני שבוע,
לבו בה להופיע למסיבה שהוזמנו האלופים לכל הוראה נתן עצמו
 האלופים. שאר וכמוהו אזרחית לבוש הגיע עצמו רפול במדים. שים

אפרת. יונה האלוף היה ההוראה ביצוע על שהקפיד היחידי

 האישים גלריית שבין לכך לבו
נע בביודהתפוצות המונצחים

 נור־ מאכס של מקומם דר
 טרזמפדדור. ויוסף דאו,
 כן״ דויד ״את בגין: העיר

 את אפילו — נתנו גוריון
 אבל נתנו, ז׳כוטינסקי זאכ
 תמהים עתה שכחו.״ אותם

 הערה אם בית־התפוצות מנהלי
 רמז מעין להיות כוונה לא זו

 לד,נ־ ששכחו אותם שבין לכך,
 היהודי העם במוזיאון ציחם
עצמו. בגין מנחם גם כלול

הו נכון יצחק הנשיא ■1
 כי נוספת בפעם השבוע, כיח,
 כמורם להתנהג בכוונתו אין

האחרון החמישי ביום מעם.

 התינוק בנה את הפקידה נים,
 עתה מתגורר והוא אמה, בידי
שבצהלה. המפורסם בבית

כר עוזי חבר-הכנסת ■1
 של פגרודהקיץ את ניצל עם

 רדתי אשתו עם ונסע הכנסת
אח ימים לגרמניה. בשליחות

 הריין, לארץ שהגיעו אחרי דים
 ארצה. לשוב רותי הוזעקה

 הספיקה לא רותי נפטרה. אמה
 הספיקה אך להלווייה, להגיע
שבעה. לשבת
 קור אכשלום הבלשן !■

 עם אינזרות בפינתו, הסביר
 המצב את צה״ל, בגלי רוטב,
 ב- הפילוג עם שנוצר החדש

בעלי עומדים אחד מצד :ד״ש

לאנשים
הנבונים!
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