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ר, צו  זיינה את איתר וזה מנ

 של אחותה היא בעיות. ללא
השבו כתבת אל־בילי, זוהרה

בי בברן, מתגוררת זיינה עון.
בעבו שם עוסקת שווייץ, רת

לעיתו ונשואה תירגום, דות
הו חמד א בשם שווייצי נאי

 לשאתה כדי שהתאסלם פר,
ילדים. שני לזוג לאשה.

 לעיתונאית סיפר מנצור 9<
 לעניינים הכתבת פרי, (סמדר
 כי וזמישנזר, על של ערביים

 את לזכור טובה סיבה לו יש
 אל־סאדאת אנוור ביקור

 שנתיים לפני בדיוק בישראל.
 כאשר למכה, לרגל מנצור עלה
נאום את רדיו בשידור שמע

 הוא כי אמר שבו אל־סאדאת,
 בעולם מקום לכל ללכת מוכן
ל טילפן מנצור השלום. למען
 באמת אם ושאל הנשיא ידידו
 אל- כאשר לכך. מתכוון הוא

 לו הודיע בחיוב, השיב סאדאת
להצט רוצה הוא שגם מנצור

הנ לו אמר ״בוא,״ אליו. רף
 !״במכה נמצא ״אני שיא.
 אל־סאדאת מנצור. לו השיב
 כדי הפרטי מטוסו את שלח

 לקאהיר, מנצור את להחזיר
לירו נשיאו עם הגיע ואכן

שלים.
 זכה טובים ביחסי־ציבור 81

 שמיר, שימעון הפרופסור
ערב ערביים, לעניינים המומחה
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111 1 #111X111 בשחקן- פגש הוא שם סירטו. עם בקנדה, במונטריאול, לפסטיבל־הסרטים 

 מעוניין אומנם שהוא לדישי סיפר היהודי גולד סטרייסנד. ברברה של בעלה שהיה גולד, אליוט הקולנוע
ביוון. לפסטיבל־הסרטים גם סירטו את ליווה דישי עבודה• לו תהיה אם רק יבוא אן בישראל,

 תל־אביב. באיזור שונים רים
 לחצו רבים שפועלים למרות

 הצביעו בחמימות, ידיו את
 של ופלקטים תמונות על רבים
במ תלויים שהיו בגין, מנחם

בח כי ואמרו עבודתם, קומות
 שנה כמדי בבגין. הפעם רו

 במיפ־ ביקורים בךמאיר עורך
 את לברך החגים, לקראת עלים

 הפעם הגיע כאשד הפועלים.
 עובדיו שכל המיפעלים, לאחד

 על־ התקבל בגין, בעד הצביעו
 בן- בתשואות. הפועלים ידי

״הפ להם: ואמר חייך מאיר
 הפלקטים את לאסוף באתי עם

לאיחסון.״ בגין, של והתמונות
 בירה התוכנית בהקלטת 81

שנ השלום, לקול ונוצב־רוח
 בתל־אביב, ברנר בבית ערכה

 בן־מאיר בין עימות התקיים
 בהן־ ייגאל חבר־הכנסת וביו

 כלכלה. ענייני על אורגד,
קכי המנחה, לשאלת אג ןן

 כל של תפילתו היתה מה מון,
 ביום־הכיפורים, מהם אחד

ברי ״שנהיה בן־מאיר: השיב
 לעמוד הכוח לנו ושיהיה אים׳
מנ זו שממשלה הצרות בכל

 תוכנית באותה עלינו.״ חיתה
קט שני צפיר טוביה הציג
 ,2 ערוץ להצגתו שהוסיף עים
 שר־האוצר את מחקה הוא שבו

 חבר־הכנסת ואת ארליך שימחה
 אגמון שאל כאשר פרס. שימעון

 נסעת ״למה צפיר־ארליך את
״לה :זה לו השיב ?״ לשווייץ

 !״הליכוד של גולה ממשלה קים
 צפיר־פרס נתקל השני בקטע

 :ואמר לפניו העומד במיקרופון
 פרם שימעון הבוקר נתקל ״שוב

במיקרופון.״ במיקרה
 יגו־ אסף חבר־הכנסת 81

 ישיבת- את לדחות ביקש רי
 שהתקיימה המיוחדת, הכנסת
 שהיה מכיוון שעבר, בשבוע

 מילחמת לנופלי יום־זיכרון זה
נד לא הישיבה יום־הכיפורים.

 על ויתר לא יגורי אך חתה,
 שנערכה באזכרה, השתתפותו

 בקריית־שאול בבית־הקברות
ל לרב־סרן  של בנו שחם, איי

 (מיל׳) אלוף־מישנה ידידו,
אם  שנפל שחם, (״זוניק״) ז

ברמת־הגולן.
 שהטיס אל־עד, צוות 8!

הפיל התיזמורת את לאחרונה
 לישראל, מאירופה הרמונית

 זובין המנצח, כשסירב הופתע
 מא- לאכול. להתחיל מאמה,

 תיק- את לו יביאו כי דרש טה
 שלף המטוס, מקידמת שלו היד

 המכילה ניילון שקית ממנו
ו חריפים, אדומים פלפלונים

 לטעום יכול אינו כי הסביר
בלעדיהם. דבר שום

 עסוקה השבוע היתה ״אל־על״, דיילתשידון והבה
לסוכה. קישוטים בהכנת ילדיה עס

 של אשתו היא תמר, הטריה, בתה את בזרועותיה הנושאת זהבה,
ון יגאל במאי״הטלוויזיה  שילון, דן כתב־הטלוויזיה של וגיסתו ש̂י

 מחברת־ תשלום ללא חופשה לקחה עתה ילדים. לשלושה ואם
קישוטים. מצייר (מימין) אייל הבכור, בנה שנה. למשך התעופה

 לפני רק השתחרר מחאמבורג, מלך־הפיצותכץ מנפרד
 להגיע ומיהר הגרמני, מבית״הכלא שבועיים

לרמן, בני לחברה, ,21ה״ בת אביבית בתו, את השיא כאן ארצח.

 פרטי. לביקור למצריים צאתו
 מתפרסם אוקטובר בשבועון

 בעיניו ״מצריים בשם מאמרו
 תיאר שבו ישראלי,״ כותב של
 האינטלקטואלים חושבים מד,

מצריים. על בארץ

 (״טרטר״) דוד הצייר 8;
 על־ידי נתבקש טרטקוכר

 פוסטר להכין מיפלגת־העבודה
 ערב־ לקראת בן־גוריון, דוד על

 רשם טרטר לו. שעורכים זיכרון
המנ פני את שחורה בצללית

 באדום, צבע חולצתו את היג,
 בצבע מגן־דויד צייר חזהו ועל

והח העסקנים זאת ראו כחול.
 אחרי הרישום. את לגנוז ליטו

 סוכם טרטר עם דיךודברים
 הצבעים. את מעט ישנה שהוא
 נאה לא זה כי' לו אמרו כאשר

 בצבע תהייה הזקן שצללית
מז כחול מגן־דויד וכי שחור,

 הגיב צהוב, טלאי להם כיר
מהצל פוחדים ״אתם הצייר:

 את ושינה אמר בן־גוריון,״ של
הפוסטר. צבעי
 של רעייתו אביבה, 81

 מועדון- מנהל הלמן, יהודה
כת בארצות־הברית, הנשיאים

 הזוכים רומנים, כמה כבר בה
 מהם, אחד באמריקה. בהצלחה

 על מתבסס אהבה, במקום בשם
ב כמזכירת־המערכת עבודתה

 הגיבורה קוסמופוליטן. ירחון
 השראה לה שהעניקה הראשית

העו בדאון, גדלי הלן היא
 חן מצא הספר הראשית. רכת

 סוס־ דייוויד המפיק בעיני
 לסרט. להפכו שהחליט קינד,
 יתורגם הספר כי רוצה אביבה

ידי כי ומתעקשת לעברית,
 הזז, עדה העיתונאית דתה,

אר הגיע אלה בימים תתרגמו.
 עם לנהל כדי המוציא־לאור צה

התרגום. על משא־ומתן עדה
האחרו הבחירות לפני 8:

ר ערך נות אי מ ב־ ביקו דו
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