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קי זאב ס טינ ס ה1 המערך ,מראש היה ד ש  מ

בעל צרפת מלך היה מתטפיזרי טחנות־קמח ו

ה־ יורש חסידוף, יוסי של אשתוחסידוו ברכה
״דיסקונט״, בנק בעלת המישפחה

 זבייתה עבור בג׳נבה, הצורף יעקובר, ר.ד. של מידיו שעון קיבלה
 חסידוף הזוג השש־בש. במישחק בתחרות לנשים ראשון במקום

לניו״יורק. לעקור החליט האחרונות, בשנים בלונדון שהתגורר

 סניף קיים בתל-אביב ■
הבינל האירגון של ישראלי

 אי־אפ־ נוער, לחילופי אומי
 הוא הסניף יושב־ראש אפ.

ה סיעת מראשי וולוך, גי*ן
 תל־ עיריית במועצת מערך
ה ישראלי, תלמיד כל אביב.
 לחרדלארץ, לצאת מבקש

 אינטליגנציה. בבחינות חייב
שנש האחרונות השאלות בין
 השאלה היתה התלמידים אלו
 ז׳בוטינסקיז״ זאב היה ״מי

מ היה הוא כי ציינו רבים
 את ושחקים המערך, ראשי

אח תשובות אגודת־השומר.
 מונטי־ משה כי היו רות

 היה הציונות, ממנהיגי פיורי,
 טחנות-קמח, בעל צרפת, מלך
 כדי לארץ־ישראל בא אשר

 נגד עסקי־מילחמה לעשות
 התלמידים ציינו עוד אנגליה.

 טרבלינקה מחנה-הריכוז כי
במיזרח־ יהודית מושבה היתר,

סטאטיס״ של תפקידים ששיחק השחקן,רוקו! וידי
 בסרט תפקיד קיבל אשר עד בארץ טים

 כוכב״ כאל אליו התייחסו שם לארצות״הברית, הוזמן ״מצדה״,
 לאתרי להופיע שבח לא נעו, קיבוץ יליד דידי, דבר. לכל קולנוע

נען״. ״קיבוץ כתוב שעליה חולצה עם באמריקה הצילומים

 אחדות־הע- מוותיקי קנטור,
 עיריית מועצת וחבר בודה

 לקבלו. סירב הוא תל־אביב,
ל הגיע לא יןשעדי טען הוא
תו המקובלי״למקבלי ,70 גיל

 אם נתן כן■ רפאל המפד״ל
 בורג יוסף ד״ר שר-הפנים

 הממשלה את לפרק מתכונן
 .מוקדמות, לבחירות ולהביא
הממשלה צורך, ״אין השיב:

מעצמה.״ מתפוררת
 ניסים המולטימיליונר 9
 בשווייץ, גם מתנהג גאון
ביש הוא כאילו מגוריו, מקום
פתו הדלתות כל שבה ראל,
 עם קשריו בזכות לפניו, חות

 בגין. מנחם ראש־הממשלה,
 בלחצים גאון, ניסה לאחרונה

יש נציגות על לכפות רבים,
 לעבודה לקבל בג׳נבה ראל

ספ ממוצא ישראלית מועמדת
או מקבלים אין כי וטען רדי,
 הי- הנציגות אפליה. בגלל תה
 למישרד- לשלוח צריכה תה

 לשם בירושלים, ראש־הממשלה
הע גאון, של תלונותיו הגיעו
המועמ על דו״חים של תקים

מת היא אין כי המוכיחים דת,
 ישראל. בנציגות לעבוד אימה
המועמ את לקח הנעלב גאון

אצלו. לעבודה דת
 ויצ״ו של השנתי בנשף 811

שבו לפני שנערך בשווייץ,
 השתתפו בז׳נבה, אחדים עות
היה של והסלתא השמנה כל

המיל ובכללה המקומית, דות
 ברוך מישראל, שירד יונר

 היא רות שאשתו רפפורט,
באנד במקום. ויצ״ו מפעילות

 שבה למסיבה, ביד״. ״מים השלישי סיפרו צאת לכבוד ב״כסית״ מסיבה ערך1גרא גאל
 ליד הארץ. קצות מכל מישפחתו בני הגיעו האורחים, לכל צ׳ולנט הגישו

 מירושלים, שהגיעה חגית, אחותו לידה שחקנית. שהיא צוקי, המכונה צילה, אשתו ניצבת (מימין) גלאי
 המלצר שרון, מרסל מגוריו. מקום מבאר־שבע, בא הקבע צבא איש אברהם, אחיו לומדת. היא שם

יחסי־הציבור. אשת בן־יוסף, מירי על״ידי שהוכנה התיקרובת את להם הגיש ״כסית״ של הוותיק

מרציאנו, סעדיה ל״י,ש
הת בהצגה, הוא גם שנוכח

ה לעבר בקריאות־זעם פרץ
 הד״ר רמלה, כלא של פסיכולוג

 אותו וכינה פילסו, משה
 קבל, מרציאנו מנגלה״. ״ד״ר
שי שאחרי כך על רם, בקול
 התאבדו הפסיכולוג עם חות

 יצאו ואחרים אסירים, ארבעה
מופרעים.

 שכו- מול יהוד, בשוק ■1
 עורכת סביון, נת־היוקרה

 חבר־הכנסת של אשתו אנט,
קנ פדאטו־שרץ שמואל

 שבוע מדי מגיעה היא יות.
 שלה, העוזרת בלוויית לשוק,
ל ומסבירה לדוכנים ניגשת

וב אוהב, בעלה מה מוכרים
קניו את מבצעת לכך התאם
מומ כבר המוכרים כל תיה.
 חבו*- של הקולינרי בטעמו חים

הכנסת.
 בבית- שהתקיים לדיון 9!

 המישפ- היועץ הגיע המישפט
 עורו־הדין העיריה, של טי

אר בליוויית טלמור, דויד
 סיפרי- מלאות מיזוודות בע

 השולחן, על פתח שאותם חוק
פו העיריה כי להוכיח בנסותו

 על הגיבה לחוק. בהתאם עלת
 ״מרוב זונדר: השופטת כך

היער!״ את רואים לא עצים
 מישלחת של בביקורה 9'

 עדנה רצתה בקאהיר מפ״ם
ו המישלחת דוברת יטריד,

 ידידות למצוא קאהיר, ילידת
במצ שלה בית־הספר מימי
 של רשימה נתנה היא ריים.
 לא המצרים אך נשים, כמה

 מהן, אחת אף לאתר הצליחו
כך. על בפניה והתנצלו

 פטירתו לפני שבועיים 91
 הזמין ילין־מור נתן של

גיר הארץ, של עורך־המישנה
 של חברו את סאמט עון

 ויריבו לח״י להנהגת ילין־מור
 ישראל הד״ר האידיאולוגי,

 קבוע באופן להשתתף אלדד,
 ילין־מור נפטר כאשר בהארץ.

 עם מיודד שהיה סאמט, הזדרז
 מאמריו את לאזן ילין־מור,

 הבא בשבוע החל אלדד. של
 הד״ר בעיתון לכתוב יתחיל
 יכתבו ואלדד פלד פלד״ מתי
 לסירוגין. לשבועיים, אחת

 מזמין היה שלא הודה סאמט
 יליד פטירת אחרי אלדד את

 הרבי־ כנראה, זו, היתד, מור.
 עבור סאמט של האחרונה שה

 יוצא הוא יוני בחודש עיתונו.
 בתפקידו שנים תשע אחרי

 עיתונו כשליח לשמש הנוכחי,
בוושינגטון.

איש־ נשאל כאשר 9'

 רפופורט החליט הנשף צע
 לשולחן־ !ניגש בזמר, לפצוח

 אל לשיר והתחיל הנשיאות
 של שירו את המיקרופון תוך

 זאת עשיתי סינטרה, פרנק
 זמן תוך כי בכך ברמזו בדרכי,

 מאשר יותר רב הון צבר קצר
השו המקומית, היהדות ראשי

נשי שנים. מאות בשווייץ הים
ביק שמוק, דנים הנשף, את
ומ לשיר, להפסיק ממנו שה

המיק את ממנו נטלה שסירב
 נעלב, רפופורט בכוח. רופון

 שלו הפמליה כל עם משם יצא
 ל־ לתרום יפסיק כי והודיע
וויצ״ו.

האו שיחות תום עם 91
 לא בהאג, שהתנהלו טונומיה

הישרא המישלחת חברי רצו
השי ביום הביתה לחזור לית
 אך השבת. חילול מחשש שי,
 ראש־הממש־ יועץ פתיר, דן

ארצה לחזור התעקש לה,

 עזבו לפני חג־הפורים. לכבוד
 מסיכות. המוכרת לחנות נכנס
ה מן אותו זיהה החנות בעל

ב ״שלום״ לו ואמר טלוויזיה
במסי שהצטייד אחרי עברית.

ארצה. פתיר שב בות
בי בתוכנית־הדאיונות 91

 חבר־הכנ- אמר רוח ומצב רה
 למראיין גרופר פסח סת

 שרון ״אריק אגמון: יעקב
 ? אותי מפחיד שהוא חושב

חוזה?״ עלי יוציא הוא מה,
 בז׳ונבה, מעריב כתבת 91
 אחד פה נבחרה דובר, שרי

 תא של יושב־הראש לסגנית
 בפעם בשווייץ, האו״ם כתבי

 התפקיד ברציפות. הרביעים
 ב־ כמו עדינים, מצבים יוצר

ה שהתקיימה ארוחת־צהריים
כי שרי לכתבי-האו״ם. שבוע

כא הארוחה, כיושב־ראש הנה
 איש-האו״ם, יושב מימינה שר

ב שהיה קוטרבי, לואיג׳י
בשג נספח רבות שנים משך

מש בישראל. איטליה רירות
 מובארק סגנו, ישב מאלה

 סוריה שגריר גם שהוא ף, על
 ברמת־הגו- נולד אשר באו״ם,

 במשך החליפו השלושה לן.
 משותפים זיכרונות הארוחה

ישראל. על

 כי ציין אחר תלמיד אירופה.
קי היה פלאוויוס ידספוס

 בית- את שהחריב רומאי, סר
 את ייסד מכן ולאחר המיקדש,
הנצרות.

 התואר הוצע כאשר 91
לשרגא תל־אביב״, ״יקיר

טו מידידיו רבים אך זה. אר
.73 בן הינו שקנטור ענים
 הזמין חיפה תיאטתן 91

לח ואנשי-ציבור חברי-כנסת
ה אחרי סורגים. בהצגת זות

 בעיות על דיון התקיים הצגה
של המייועד הח״כ האסירים.
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