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 ברמה אנשים למצוא לחתי
 שיושבים אלה כמו גבוהה כה

כאן.״
 שר־החוץ, של לבנו 1!

 דעה יש דיין, (״אודי״) אהוד
קמפ־דייוויד. הסכם על משלו

 בנהלל, חברים באוזני דיין טען
 דיין ״משה מתגורר: הוא שם

מי בוטנים כמה קיבל  מג׳י
 לו נתן ותמורתם קארטר

יישובים״ כמה
■ שר־האוצר של שכניו :

 מסם פחות לא עייף ראש״עיריית״תל־אביברהט שרטה
 כי אם משמאל) תמונה (ראה לואיס

 בחירות מערכת של בעיצומה עתה נמצא להט אחרות. מסיבות
 בתל־אביב, שעבר בשבוע שנערכה פנים בקבלת ומעייפת. מתישה

פיהוק. כדי תוך חומר״מישרדי קריאת לשם הזמן את להט ניצל

ארסאדאת ג״חאן
 האל״ ״מבורכת לדבריו, היא, בכנסת, ההיסטורי נאומו את נשא

 מיהר מקמפ-דייוויד, סבה כשחזר נולדה. היא שבו המועד ביגלל
המצלמות. לעיני פיה, על מצלצלת נשיקה לה להדביק כדי אליה

 שהיתה יומי שנקר, הטקסטיל מכללת נשיא לרנר, אלק ד״ר של אשתופן־ררנר ודיה
 את מקדישה פורסייט, מישפחת הטלוויזיה סידרת מכוכבות אחת

 פתיחת בעת שעבר, בשבוע ילדיה. וחינוך שבביתה הגדול האמנות אוסף :עיקריים נושאים לשני זמנה
ציורים. לתערוכת אלון בנה את לקחה היא העיסוקים. שני את דליה שילבה בתל״אביב, תערוכה

0 1 ב השתתף בישראל, ארצות״הברית שגריר 11^^11^ 1
! ו ו  הקונספטו־ התערוכה בפתיחת שעבר שבוע 11 1\1 # ו
 המדיניים המהלכים כי נראה תל־אביב. במוזיאון שנערכה אלית,
 מנחם ראש־חממשלה את רק לא עייפו חלק לואיס לקח שבהם

 בטקס נראה והוא בארץ, האמריקאי השגריר את גם אלא בגין
שפס. מרק תל־אביב, מנהל״מוזיאון עם שיחה בעת בעמידה מנמנם

 בשבוע שלחו ארליך שמחה
 למישטרת מחאה מכתב שעבר

 לשר־ה־ העתק עם תל־אביב
ה מתלוננים במכתבם אוצר.
 דואג מסויים שוטר כי שכנים
 שבו הבית ליד יום כל לעבור

 פינקס ברחוב ארליך, מתגורר
 דו״ודחניה ולרשום בתל-אביב,

 המיד־ על החונה מכונית לכל
 מכוניות: לשלוש מלבד רכה,

 ומכוניות ארליך של מכוניתו
מתלו לא ״אנחנו ובתו. בנו

 על לא וגם האפליה, על ננים
 דו״חות,״ מקבלים שאנחנו זה

העוב ״אבל השכנים כותבים
מקב לא מכוניות ששלוש דה

 היא ביומו יום מדי דו״ח לות
ו ,לאוצר-ד,מדינה ניכר הפסד
לי לתשומת זאת להביא כדאי

האוצר.״ שר של בו
 ירושלים עיריית ראש* £!
במ אוהב אינו קולק טדי
ה מועצת־העיר חבר את יוחד

 שירותי־ברי־ תיק על אחראי
 ברגמן. דויד אות-הציבור,

 גם ברגמן ממונה היתר בין
 בירושלים, החלב טיפות על

 לכנות קולק החל ולאחרונה
מדד שהולך ״האיש :אותו

דד.״ אל
 בראש־ נראה טדי אגב, ■1

 בירושלים בשוק מטייל השנה
ה את מראה כשהוא העתיקה,

צעירה. לתיירת מקום
ש זיכרון טיקסי בשני 8
 ארעו שעבר בשבוע נערכו

 המרכזי הנואם לגבי תקלות
 לחללי הזיכרון בעצרת בטקס.

 מיש־ ליד שהתקיימה השיריון,
 לנאום צריך היה לטרון, טרת
 בגין, מנחם הממשלה ראש
 הנואם היה מחלתו בגלל אולם

 עזר הביטחון שר המרכזי
 של לזיכרו בעצרת ווייצמן.
 במלאת אביגור, שאול

ב שנערכה למותו, שלושים
 באוניברסיטת בר־שירה אולם

 לנאום צריכה היתד, תל־אביב,
 גולדה לשעבר- הממשלה ראש

 קרובה ידידה שהיתה מאיר,
 גולדה אולם אביגור, של

 עת באותה מאושפזת היתר,
בירו הדסה החולים בבית

 להיות נקרא ובמקומה שלים,
 נשיא שהיה מי המרכזי הנואם

 אפריים הפרופסור המדינה,
קציר.

 לזכרו עצרת, באותה ■1
 יושב גם נאמו אביגור, של

 אריה הסוכנות הנהלת ראש
ל תיק בלי והשר דולצ׳ין

 נאומו גלילי. ישראל שעבר,
 עד ארוך כה היה גלילי של

 מוקירי מהמוזמנים, שרבים
את עזבו אביגור, של זיכרו

הנאום. באמצע האולם
 אברהם המפד״ל ח״כ 8

ד מ  שהסובייטים משוכנע מל
להס דבר, של בסופו יצטרפו,

 להסביר כדי קמם־דייוויד. כמי
 על הבדיחה את סיפר זאת,

ה אשתו כי לו שסופר האיש,
 חב־ כל עם בו בוגדת יפהפייה

 דבר, ״אין :האיש השיב ריו.
 טוב בעסק 50,)(׳ מעדיף אני
 לדעת רע.״ בעסק 10/^)ס על

 מעמד הרוסים יעדיפו מלמד,
 החדש בהסדר זוטר שותף של
ב חסר־השפעה מעמד פני על

חוץ.
8  וירשובסקי מרדכי ח״כ 1
 הסכמי־ בעד שהצביע מש״י,

 הכנסת במיזנון ניגש השלום,
 שילנפקי, דב חרות ח״כ אל

 :לו ואמר מההצבעה, שנמנע
 זה מה ידעתי לא עכשיו ״עד

 אני עכשיו הלוחמת. המישפחה
 כדי לוחמת המישפחה יודע.

בהת בעל-הבית!״ את לגמור
לשע האצ״ל מפקד אל כוונו

בגין. מנחם בר,
■ ריי• גידעון העיתונאי !

ראש־הכנסת, יושב בפני כר

אינדיא לפניו מחקה הוא כאשר
̂ ¥11110 "תבוזז :האומר ני

£ ״0011  את רייכר כששאל !
ל מצחוק שהתפוצץ שמיר,

 מזהה הוא אם החיקוי, שמע
 לו השיב חיקה, הוא מי את

 ישראל את ״כן, :מיד שמיר
ה (היושב־ראש ישעיהו:׳׳

הכנסת). של קודם
 התל־אביבית בדירתה ■1
 אלדור גבי השחקנית של
 אלה. בימים רבה תכונה יש

 בעת בה מצולמים סרטים שני
 כתבת האחד, אחת. ובעונה

 אברהם של סירטו שער,
 סיר־ חופש, יום והשני, הפגר,

 שב- טרופה, ציפי לש טה
לבע תפקיד גם יש מיסגרתו

הדירה. לת
 של אשתו כשן, מיקה ■1

 של ובתו כשן יגאל הזמר
 תנועת ואיש המספנות בעל

מר מרידוד, יעקב החרות
 בגפה. לבלות לאחרונה בה

הק לצורך למינכן, נסע יגאל
 בנם, עם בארץ והותירה לטות,
 צעדיו את עתה העושה אורי,

בגן־חובה. הראשונים

2145 הזה העולם
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