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מו מדוע  !,המפג הסכי

ר1,1 ץז  ש11שב
ש היא שהטלחיזיה ? רפ

 שר־העבודה־והרווחה, !■
ל נסע כץ, ישראל הד״ר
 נשות של מעון־יום חנוכת טקס

 גבעת־מרדכי בשכונת אמונה,
 למכוניתו בא כאשר בירושלים.

 שרה חברת־הכנסת כי ראה
 במכונית יושבת קטן שפירן־

 היא כאשר הנהג. ליד שלו
 מיהרה היא השר, את ראתה
 אולם המקום, את לו לפנות

 מקומה אל אותה החזיר הוא
 השר, של המקום ״זה ואמר:
 בסדר זה שרה, שם יושבת

הפרוטוקול.״ מבחינת
ה של לתצוגת־אופנה 91
הוז אוכרזון גדעץ מעצב

 ראש־הממשלה, רעיית מנה
 לא היא אך כגין, עליזה

מיב־ שלחה זאת במקום באה.

 לעיתונאית זאת סיפרה כאשר
 העירה לידה, שישבה ישראלית

 ייחשבו ״עוד העיתונאית: לה
 שטי- כאן לד עשו שהישראלים

 בצבעים בחרת ולכן פת־מוח
אלה.״
בשג הראשון המזכיר 91
 ד״ר בישראל, מצרים רירות

 מסיבת ערד ;דמועה, אחמד
 נכ׳לה, ופיקרי לסאמיה פרידה

 שבגרמניה, להמבורג העוברים
 כללי קונסול יהי׳ה הוא שם
 הוא כאן שגרירות־מצרים. של
 סאמיה הכלכלי. הנספח היד,

ה האחרונה, המנה את הכינה
 עוגת- שהיא בסבוסיה, נקראת

ה את ונתניה מתוקה, סולת
 וייצמן, להאדמה מתכון
דייצמן, עזר כח״ של אשתו

0)1 7 1 שלה, החדשה ההצגה צוות עם הענטיקא, בסימון בתמונה, יושבת השחקנית 1 להם שהביא עתיקות, בתלבושות התלבש הצוות לדרך. שירי עם יוצאת אני 11/11 / 11111
 ותוך הצופים, את יצלם הוא ההצגה תוצג שבו שבבית־המלון הבטיח, צלם אותו בוטנר. ליאון הצלם
בידרמן. וישראל קפח אורלי סינגר, תמי הזמרת :מימין בתמונה מוכנה. התמונה תהיה רגעים כמה

1י||[} 71111 על־ עוגה לה הובאה דגים, במזל הולדתה, ביום כאשר הופתעה השחקנית 1
אבא. של שיגעון משתתפת, היא שבו החדש הסרט של הצוות אנשי ידי 1111 #|

 שגיא, אלי הסרט, וכותב במאי עומד שושיק ליד דגים. במזל נולדו יעל, ובתה לביא, אריק בעלה, גם
לליבודו. לכחול שערה את וצבעה בסרט, שמשתתפת לנגפורד, קרוליין עומדת לאריק ומשמאל

לתח הקואופרטיבים לרשות
גדול. יותר הרבה לא הוא בורה
 האוניברסיטה סגן־נשיא !■

 שימחה בירושלים, העברית
 איתן עם בראיון אמר דיניץ,
האחרו ההוזלות על דנצ*ג,

 יורם שר־האוצר של נות
 כללית מכירה ״זו ארידור:

 הליכוד עבור סוף־העונה של
ארידור.״ ועבור

 שר־ של במישפטו 91
 אכו־חצירא אהרון הדתות

 לכל כי לשופטים, השר סיפר
 היה במישרד־הדתות אחד

 אל פנה מיד בצד. ״קניפל״
 זה ״קניפל ואמר: השופטים
 שאני רוצים אתם באידיש,

 קניפל, זה?״ מה לכם אתרגם
 של קטן צרור זה באידיש,

כסף.
 עיריית־ ראש כשעמד 91

 לפתוח קורק, ,טדי ירושלים,
ל המדרשה בפתיחת בנאומו,
 המערך, של פוליטית חשיבה

 :לעברו באולם מישהו קרא
 בחוץ יש פה. שאתה ״טוב
 אחראית שהעיריה בוץ הרבה

״נקווה קולק: לו השיב לו.״

 עליה כי הודיעה שבו רק,
ל בטקס בעלה עם להשתתף

 באו למקום האלמוני. חייל
 ח״כ של אשתו פרם, סוניה

 ליד שישבה פרס, שמעון
 אחד של אשתו מוזם, פולה
ח אחרונות, ידיעות מבעלי ו  נ
 לאה גם נכנסה כאשר מוזס♦
 יצהלו ח״כ של אשתו רכין,
 הרחק התיישבה היא רכין,

 ליד התיישבה לעומתה מסוניה.
 של אשתו שרון, לילי סוניה

שרון. אריאל שר-החקלאות
 אופירה רעיית־הנשיא, 9
 אל לכן קודם יום באה נכון,
 בחזרה־ והזתה אוברזון, גדעון

רכ היא התצוגה. לפני כללית
נסי לקראת מערכת־בגדים שה

 לארצוודהברית. הקרובה עתה
 יצירותיו את מוכר אוברזון

 לירות אלף 45 של בסכומים
לשימלה. לירות אלף 63 עד
 שבעליהן הנשים גם 9!

ב מצרים בשגרירות עובדים
 סאמיה בתצוגה. !נכחו ישראל

 הנספח של אשתו נכ׳לה,
 פיקרי בשגרירות, הכלכלי
ה באחת התאהבה נכ׳לה,
כחול־לבן. שציבעה שמלות

 של חברתו עזרא, ולחנה
 (״אברשה״) אכרהם אלוף

טמיר.
 גבריאל העיתונאי 91

 ככה כן שגם צפרוני, (״גבי״)
ה הנשיא את חיקה במסיבה,

אל־סאדאת. אנוור מצרי
 סטלה נשאלה כאשר 9!
 כחברת־ מרגישה היא כיצד לוי

 מזל לי ״יש :השיבה כנסת,
 טירונות, שנים ארבע שעשיתי
 שינוי סיעת מזכירת כשהייתי
 את להכיר והצלחתי בכנסת,

 ואנשי- הסדרנים השומרים, כל
 רק צריכה הייתי לו המיזנון.

 אותם, להכיר להתחיל עכשיו
הקדנציה.״ לי נגמרת היתד.

 מי יעל,וכי, גד כח״ 9!
 התחבורה, שר בעבר שהיה
 חשבון לפי כי השבוע, סיפר

 שר־החקלאות, אם שעשה,
 איומו את יממש שרון, אריק

בשומ למסעי־תיירות להוציא
 יזדקק הוא איש, אלף 300 רון

ה בשלושת להסיע כך לשם
 איש אלף 100 הקרובים חודשים
אוטו אלפיים דהיינו, בחודש.
 לצורך רק שישוריינו בוסים,

העומד האוטובוסים ומלאי זה.

עמרני, חדווה של בתה אוראל, של י 11 #11 □1/1 יום־ההולדת למסיבת בא החקיין
 בת דורין, התינוקת, בתו את הביא מוטי אחת. שנה לה שמלאה
תימנים. מאכלים אכלו במסיבה עידן. בנו, עומד ולידו החודש,

 שהעיריה היחידי הבוץ שזה
לו.״ אחראית

אשל, תמר ח״כ 9(
 עיריית מועצת חברת גם שהיא

 להיות מתעקשת ירושלים,
 ה־ של הדתית במועצה חברה

 :לה נאמר שם אך עיריה,
 לחברותך מתנגדים לא ״אנחנו

 עקרוני, באופן הדתית במועצה
 ברשימה, אותך נכלול לא אולם
 לכך תקדימים שיווצרו לפני

אחרות.״ בערים
יצ העיתונאי־המפגין 9!
 בפתח ניצב שמואלי חק

 כשבידו ירושלמי, ביודמלון
 היא ״הטלוויזיה :האומר שלט

 נכנם זו הפגינה אחרי רפש.״
 רשות־ד,שידור, מליאת לישיבת

 ועוגה. קפה כוס על שהתקיימה
 רשות־השי- מנכ״ל אליו פנה
 לפיד, (״טומי״) יוסף דור,

 ראיתי לכאן ״בבואי לו: ואמר
 האם השלט. את נושא אותך

 ?״ רפש הן שלנו העוגות גם
 ה־ יושב־ראש כך על העיר

 רשות־השידור, של ועד־המנהל
 ״אני :ירון ראוכן הפרופסור

 כי ומצטער דבריך על חולק
 רשות־השי- חוק אותם. אמרת

 הזכות אזרח לכל כי קובע, דור
 בישיבת־המליאה.״ נוכח להיות

 ואמר: לדבריו נכנס שמואלי
 מכוון היה רפש הביטוי ״אבל

 השיב בתל־חי.״ האמנים למופע
ה התכוון לכך ״אם :ירון לו

 רפש המילה אזי שלך, שלט
למטרה.״ קלעה

רו עדנה הדוגמנית 9!
 בתצוגת־אופנה, השתתפה תם

 בתל-אביב. מבתי־המלון באחד
 עדנה הבחינה התצוגה לפני

 אדם, לשדל המנסים בשוטרים
ה הקומות אחת על שעמד

 למטה, לקפוץ ואיים גבוהות
 מן רשות ביקשה עדנה לרדת.

 ואכן עימו, לשוחח השוטרים
 לבסוף, לרדת אותו שיכנעה
קפה. כוס עימד, ולשתות

 תוכגית שידור במהלך 9!
טלפו התקשר א תשע הרדיו

 שהה הארמני, הבישוף נית
 התוכנית עורך אל אג׳טיאן,

 כספי פרם והציע עגר, ז,אכ
ש למי שקלים אלף 100 של

שנש התכשיטים לגילוי יביא
 שוויים חודשיים. לפני ממנו דדו

 הפרם גם דולר. במיליון נאמד
לתו עדיין הביא לא המפתה
צאות.
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