
 בן־גוריון לנמל־התעופד ■1
 מנחם ראש־הממשלה הגיע
 של פניו את לקבל כדי כנין

 נאומים מצריים. ■ראיש־ממשלת
 שאמר ■מה וכל שם, ■נישאו לא

 היה לבנין חליל מוצטפח
 בערבית שפירושו ״שוקרך,

רג, ן?יום זאת ראת תודה.  בו
 :ואמר המיקרופון את נטל

^״.1.80 ״שוקרן
מנצור, שאניס אחרי 8!

אוקטו המצרי השבועון עורך
 הישראליים קנו מה כתב בר,

 עכשיו לכתוב יוכל במצריים,
בישר המצרים שקנו מה על

 ש־ המצריים, העיתונאים אל.
 מוצט־ ראש־ממשלתם אל נילוו

 בעיקר בארץ קנו חליל, פה
 העתוג־ אחת ישראלי. שוקולד

ו בגדעון* כאן חיפשה איות
ה גם מתוצרת־חוץ. עניבות
 הישראלים כעמיתיהם מצרים,

הסוח עם התמקחו במצריים,
ש אחר הנחה, והשיגו רים

 ל- ממצריים. באו כי הסבירו
 אמינה הצטרפת מישלחת

ד ע ס  דודה פלוס, 60ה־ ת ב י
 היא מצריים. ראש־ממשלת של

 ד.וצ־ של מיפעל בראש עומדת
 אל־הילאל, דאר בשם אה־לאור
היא ועיתונים. ספרים המוציא

 של הרופא היה שר ״המסלול״. הראשון סיפרה הוצאת לרגל
 כל גי תמך ״הוא נואל. בנה את ויילד בהריון היתה באשר קארין

 בשר,״ מלאכול נמנעתי שבה בדיאטה הייתי באשר ההריון זמן
 שהדיאטה לי אמרו האנשים ״בל הדוגמנית. אמרת
בזח.״ להמשיך אותי עודד שר דויד אך לתינוק, תזיק עושה שאני

 קבוצת של החדש הרכש שחקןסי בארי
 וניבחרת תל־אביב מכבי הכדורגל

 מנסל. ג׳אק ג׳ון האנגלי מאמנו בחברת בעיר למסיבה הגיע ישראל,
 את ששיעשעה עובדה שלו, ככוכב בולם לפני בארי את הציג המאמן

 פרי, אולסי עם להצטלם רוצה הוא אם המאמן נשאל באשר בארי.
איתם.״ לדבר איך יודע אינני באלה. מגבוהים פוחד ״אני אמר:

מעיתונאים בורח פתיר דן
בוער קאופמן חייב של והכובע

סאדאת. "לג׳יהאן מקורבת
 תקף שעבר בשבוע ■
 התעשיינים התאחדות נשיא

 שכיט (״בוטה״) אכרהם
 מדיניות על מישרד־האוצר את

 התע- על המלאי מיסי הטלת
 ח״כ יצא שביט כנגד ישימים.

ב לגו סוכנות ומבעלי חרות
 שהשיב קאופמן, חיים ארץ,

על- הגיב תוקפני. במאמר לו

 סיסמת־קרב להסתדרות הציע
 הולנדית, פרה ״איננו חדשה:

 שיחלוב לשר־החלבן ניתן ולא
!״אותנו
 יש עמאר משה לח״ב 8
ה שינתה מדוע משלו הסבר

 כי וקבעה החוק את ממשלה
ו מעתה יהיו דחויים צ׳קים
״ה :עמאר אמר חוקיים. אילך

הרבה כך כל נתנה ממשלה

מ וגם מהפה גם שיורד. אחד
המותן.״

 ראש־הממשלה ליועץ 8;
 פתיר, דן תיקשורת, לענייני

 איך חדשה שיטה באחרונה יש
 אליו. הפונים בעיתונאים לטפל

 שאלות לפניו מוצגות כאשר
 עליהן, לענות לו נעים שלא
להת מהעיתונאי מבקש הוא

דקות. 10 כעבור אליו קשר

 בפעולות עוסקת אייזנברג, שאול איש״העסקים של בתו (מימין)זוכוביצקי אסתר
 הציירת של תערוכתה בפתיחת הסרט את חתכה היא צדקה.

 בגין מנחם של נהגו רב זמן שהיה מי גלעדי, יוסף של אחותו היא הדסה (באמצע). תל־ורדי הדסה
 עליזה הגיעה לתערוכה בגין. של נהגו ביום הוא אריה, בנו, לשילטון. עלה הליכוד באשר ונפטר,

עבודותיה. את מאד ואוהבת שנה 20מ־ יותר כבר הדסה את מבירה היא כי וסיפרה בגין

 תל- הדסה של מציוריה אחד את קנתה בגין עליזה של ותיקה ידידהו סיולב י ל לי
 עליזה תיתן הזה הציור ״את ראש־הממשלה. אשת של בקשתה לפי ורדי,

 עבור שניקנית הראשונה העבודה זו במצריים. בשגרירות״ישראל אותו שיתלה כדי בן־אלישר, לאליהו
שקנתה. התמונה ליד עומדת היא קנדי. לאיש־עסקים הנשואה לילי, הסבירה שם,״ שלנו השגרירות

הת דווקא אני שביט: כך
יחז ח״כ את לתקוף כוונתי
קאופ אם אבל פלומין, קאל

 ראשו שעל סימן מתגונן, מן
הכובע.״ בוער
האינ הוויכוחים בלהט 81

 דויד שד-הבינוי בין סופיים
 חור־ ייגאל ושר-האוצר לוי

 שר- בפני לוי הטיח ביץ,
 לא אם תיזהר! ״אתה האוצר:

לדרי בקשר דעתך את תשנה
 ואעביר לטאבו אלך שלי, שות
ש הבדיחות כל את •שמך על

!״עלי בעבר סיפרו
אכידן דויד המשורר 8'

ל יכולה שאינה התחייבויות
 שיסכים חוק ורק אותן, מלא

 יכול ההתחייבויות מועד לדחייה
אותה.״ להציל

שהה גלם דויד כח״ 8'
 שם בוושינגטון, שעבר בשבוע

 של הבכירים עוזריו עם נפגש
 ג׳ימי ארצוודהברית נשיא

ש מהם, אחד הגיב קארטר.
 לגלות, גלם מסרב שמו את
ש הבלתי־צפויה העזרה על

 משר־הביטחון לקארטר הגיעה
״אצל ז וייצמן עזר הישראלי

 ויש מהפה, שיורה מי יש נו
זד, וייצמן מהמותן. שיורה מי

 פתיר אין דקות עשר כעבור
הטלפון. לצילצול עונה

 אריה מזכיר־הממשלה 81
 כשהוא השבוע • נראה נאור
 התל־אביבי לבית־הקפה נכנס

 אלי עם ונפגש אקסודוס,
 לשעבר אצ״ל גיזבר תבין,

 על- נאור כשנשאל באירופה.
 הטריח מדוע יושבי־הקפד, ידי

 לבית־ מירושלים לרדת עצמו
 שמאז השיב בתל־אביב, קפה

 יש כשופטת, נתמנתה שאשתו
ה ובכל פנוי, זמן הרבה לו

 שבבית־קפה כותבים עיתונים
החתיכות. מיטב יושבות זה
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