
 ומבין ותיק ידיד מצרפת,
המסע וביין. בארוחות גדול

ובמיו למחמאותיו, זכתה דה
 התפע־ את פרנסוא הביע חד

תו  סירה״ ״פטיט מיין |לו
 ומעולה חדש אדום יין [זהו
של הת והוא כרמל־מזרחי, |

 ה למנה נפלא אים
 ברוטב. בקר צלי
 יין עוד טעמתי מכבר לא

 ״טינטה כרמל, של חדש
 שול־ יין הוא גם }אמרלה״,

 מנד אני משובח. אדום .חני
 בפני האלה היינות על יליץ
 כדאי הטוב. היין אוהבי יכל

 השמות^ את לזכור לכם1
האלה. החדשים

פטיט
סירה

וטינטה
אמרלה
מיטיבים

את
הארוחות

־־■©
?£1גומ

1^18§

 בדמת־השדןן נפגשו זרחחלט אייזגהואר
שלן מהבייבי־סיטר ברח ברגע נחום של והכלב

 מישרד־התח־ על בדיון ■
 על כץ 2זא ח״כ סיפר בורה

ב נסיעה בעת שעבר חווייה
 לתל- מקריית־שמונה אוטובוס

 אגד, עם נסעתי ״אני אביב.
 בוואדי נפלה ותיבת־ההילוכים

ב שיר: לכתוב אפשר ערה.
ההי תיבת נפלה עירון ואדי

לוכים.״
 ביותר המצחיק הגילוי 1'

ה ח״כ של הוא השבוע של  ם מנ
ר. דו כי של באולם־הקבלה ס

 שלוש- שעה עד במקום נשארו
 התאימו רבין דברי אגב, וחצי.

מכ לא שנתן לתיאור להפליא
 שר-החוץ מייוחד, בראיון בר׳

 איסמאעיר לשעבר, המצרי
 —17 עמודים (ראה פאהמי

21. (

 במקום ערב, באותו ■
 אכא רואיין בתל-אביב, אחר
 בתשובה הנושא. אותו על אכן

אג יעקוב המראיין לשאלות
בקול שתשודר בתוכנית מון,

1 1 1 ף 1  אחרוני, אורה אחותו, את אירח והבדרן, השחקן ד
1# יי11 1  שהוא דובי, של אחותו השבוע• האירועים באחד י

 סיפרה איתן, (״רפול״) רפאל אלוף רב הרמטכ״ל, של מישפחתו קרוב
 שירת לצבא, כשהתגייס דובי. של עתידו את שקבע הוא הרמטכ״ל כי

 לא המודיעין ללהקה״צבאית. להגיע שאף אולם בחיל־חמודיעין, דובי
 ודובי לחץ, ופול המישפחה. קשרי את הפעיל דובי לוותר. מוכן היה

הלהקות. את שסוגר כמי רפול ידוע כיום פיקוד־צפון. ללהקת הועבר

 בירה במקום ושבאה השלום,
 אחת כי אבן טען ומצב־רוח,

 אל־סאדאת ליוזמת הסיבות
הגו הכלכלית המצוקה היתה
 איש טען כאשר במצריים. ברת

תו באה שהיוזמה הקהל בקרב
 אבן: השיב בגין, למנחם דות
 אחראי בגין מר כי לטעון ״אין

 — במצריים הכלכלית למצוקה
 כדי הכל את עושה הוא כי אם

בישראל.״ דומה מצב ליצור
 מחלקת־החדשות מנהל ■1
 טוען יבין, חיים הטלוויזיה של
כ נפגמה שלו הפופולריות כי

 רפילו הכתב מהצלחת תוצאה
 :יבין השבוע סיפר חלבי.

ב לעבור יכולתי לא ״פעם
 עם הולך כשאני היום, רחוב.
 האיש זה מי שואלים רפיק,

חלבי.״ ליד שהולך
היו מילבד כי מסתבר ■1
עו שר־החקלאות, רעיית תה

 בקליטת גם שרון לילי סקת
 כמה לפני פגשה היא עליה.
 מאנגליה, חדש עולה שנים
 רייס, הווארד בשם רוקח
יש צעירה של בעלה שהיה

חי הווארד רוני. בשם ראלית
 כשגילה בארץ. דרכו את פש

 בניסויים עוסק הוא כי ללילי
 לפתוח לו הציעה קוסמטיים,

 הווארד לקוסמטיקה. מיפעל
 למולדתו לחזור ותחת שוכנע,

 לו לקרוא והחליט מיפעל הקים
 השר. אשת של שמה על לילי,

 ניתן ולמיפעל התנגדה זו אך
אחר. שם
 ב- קיבל בגין מנחם 8!

 המפיק את בירושלים לישכתו
העו ארווין, דיל! האמריקאי

 בצילומי בקרוב להתחיל מד
בכי מצדה, סידרת־הטלוויזיה

ו- אוטול פיטר של כובם

 יש, בן־גוריון נמל-התעופה
מגן של עצום שלט לדבריו,

 ^״15x1: 115״ האומר אדום, דויד
אצלנו). (בקר
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 אמר ישראל, רכבת של מנהלה
 התחבורה: מישרד על בדיון

 עזבתי שמאז לאמר, לי ״צר
 קטן היום, ועד הרכבת את

 קרא בחצי.״ הנוסעים מיספר
 :זייאד תאופיק ח״ב לעברו
לשם?״ תחזור ״אולי

 גור, אילנה הציירת 8'
 בחופשת־מד בארץ הנמצאת

 בארו־ שוב. זאת עשתה לדת,
 ביפו בביתה, שערכה חת־ערב
 ראש־מם- גם נכחו העתיקה,

 וגם רבין, יצחק שלה־לשעבר,
 נוסף להט, שלמה ראש־עיר,

הפרו מנתח־הלב אחיה, על
 אנשי-עס- גור, דניאל פסור
 ועוד. יכין חיים השדרן קים,

 ב־ התקיימה שהמסיבה מכיוון
 הבאים כל התקשו ליל־שבת,

 הצפיפות מפאת אליה, להגיע
 למצוא שכן כל ולא ברחובות.

הק צ'יצ׳ אבל מקומות־חניה.
 החלונות. למכת תרופה דים
 לדירתה הכניסה ליד ישב הוא
הס שהבאים ולפני גור, של

 התלונן באוזניו, להתלונן פיקו
ה על באוזניהם עצמו צ׳יצ׳
למקום. להגיע לו שהיה קושי

 בלילה שתיים בשעה 8!
 היסטורי ויכוח במקום התפתח

 ליוזמתו שהביאו הגורמים על
 אל־סא־ אנוור הנשיא של

ת, א ב רבין, יצחק נתן ואז ר
 הנוכחים שאחד (מפני אנגלית

ב הבנקים על המפקח היה
 היסטורית הרצאה וושינגטון),

ב הסודיות ההתרחשויות על
 ישדאל-אמריקה־מצריים- יחסי

 אל- ביקור שלפני בשנה אש״ף,
 כל־כך היתה ההרצאה סאדאת.
הנוכחים כל כי עד מרתקת.

 להקת־חמחול חברת היא ,16ח־ בת,אבינר סיגל
 חזרה הלהקה רמת־השרון. הפועל של

 שהתקיימה בתחרות־ריקודים הראשון במקום שזכתה אחרי ארצה
כשהס סיגל, זכתה גדולה בהפתעה גימנסטרדה. והנקראת בגרמניה

 בחזרה חברותיה ואת אותה יטיס אשר המטוס, קפטיין כי לה תבר
 את אבינרי. דרור על״ ״אל קברניט אביה, אלא אינו לישראל,

 חברה אביה. עם יחד בתא־הטייס, סיגל בילתה הטיסה זמן מרבית
 מנחם (מיל.) אלוף־מישנה של בתו עייני, ליאת היא בלהקה אחרת
המצרי. בשבי שנים ארבע ושהיה חיל־האוויר טייס שהיה עייני,

 גילה בגין שטראוס. פיטר
 לאר־ והציע בקולנוע, בקיאות

 הסידרה. את לצלם כיצד ווין
צי את לפתוח הציע השאר בין

נר שבה בסצנה הסרט לומי
מוש צה״ל של צוערים אים

המצדה. על בעים
 דווייט נפגשו היכן 8!

 רוז־ ופרנקלין אייזנהואר
 ב- ז שבועות כמה לפני וולט

 זו פגישת־צמרת רמת-השרון.
 במאי של ביתו כאשר נערכה

וא דני הלימודית הטלוויזיה
 ברמת- הפיצוץ בעת ניזוק לין

 נגר אליו הזמין הוא השרון.
 לערוך שבא לוי, אורי בשם

ש בשיחה הכרחיים. תיקונים
 הסתבר, השניים בין התפתחה

המ ששמותיהם להפתעתם,
 ב־ מופיעים שהם כפי לאים,

ל זהים שלהם, תעודות־הזהות
 ארי נשיאי שני של שמותיהם

ה אורי לשעבר. צות־הברית
 שאיי- שבוע באותו נולד נגר

 ארצות־ כנשיא ניבחר זנהואר
 עיראק, יליד ואביו, הברית,

האמרי הנשיא שם את לו נתן
 הוא אייזן. כינוהו ידידיו קאי.

 עד זה, בשם חייו כל התבייש
לעו דני, לאורי. אותו ששינה

 ש־ שבוע באותו נולד זאת, מת
 הרביעית בפעם נבחר רוזוולט
 ואביו, ארצות־הברית, כנשיא

 ואלין, משה הוותיק האמרגן
 רוז- פרנקלין השם את הוסיף

בנו. של לתעודת־הזהות וולט
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מי אירח משתיים, שעתיים
 דבר כתב את הנדלזלץ כאל

 על שסיפר גינוסר, שלמה
 יום באומו שנערכו הדיונים
 קרייסקי- פגישת על בכנסת,

הו דנו,״ שלא ״במה עראפאת.
 נפילת ״היה העיתונאי, סיף

 הנדל- כך על העיר הסקיילאב.״
שוועדת- סבור ״אני :זלץ

 היתה לא הכנסת של הקליטה
 על יירד שסקיילאב מתנגדת

היום.״ באותו וינה

 אברהם הפרקליט 8!
 מחוז מפרקליטות לנדשטיין,

 רוצים שכאשר מספר תל־אביב,
 יד־ אשר האסיר את להרגיז

 לו: אומרים בבית־הסוהר, לין
נגיד!״ תגיד ״אשר.

 נגרמה נעימה הפתעה 8!
 מלון מבעלי שיף, לדובי

 שיף, חיים של ובנו דיפלומט
 בפתיחת רשת־המלונות. בעת

 זזדשיס בניינים בשם תערוכה
יש במוסיאון ישנות בסביבות

 הכין שעבודה בירושלים, ראל
 השתתף התיקרובת, את דובי
 טדי ירושלים עיריית ראש

 הזכיר בירכתו בדיברי קולק.
 באותו חוגג שדובי העובדה את

ה .32ה- יום־הולדתו את היום
 יום־הולדת לו שרו אורחים

 צנוע שי לו הגיש וטדי שמח,
 הקדשה עם העיר צילום —

מייוחדת.
 דן קריין־הטלוויזיה 8!

למ מסור. כאב התגלה כנר,
 ברדיו הן הרבים, עיסוקיו רות
 כ- דן שימש בטלוויזיה, והן

 עשרת בת לבתו בייבי־סיטר
שלו במשך עינבל, החודשים,

 שהתה שבהן השבועות שת
 דפנה אל־על, דיילת אשתו,
 דפנה בארצות־הברית. דוב,
 בילדה, טיפל דן לחופשה. נסעה

 ברדיו בעבודתו עסוק וכשהיה
התי על שמרה ובטלוויזיה,

 של אמה שלה, הסבתא נוקת
דפנה.

ביו המרתקת החווייה 81
 מני המנחה על שעברה תר

ה בעת קרני, ואשתו פאר
 בארצות־הברית, שבילו חופשה
של בביתה דווקא אותם תפסה
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