
ם . שי  בך וניצר■ פרס, על רבץ את להבין התחיל בי-ין. אנ
שר בעלה לה שקנה התכשיט את ענדה לא אלי

 והביטחון בוועדת־החוץ 9!
קו ויכוחים השבוע נשמעו
ההיס על נסוב הדיון לניים.
 י־אש־ עם־ישראל. של טוריה

 אמר בגין, מנחם הממשלה,
 מיפלגת־העבודה. ליושב־ראש

 ההאשמות כי פרם, שיטעון
בד הליכוד נגד המערך של
ה בחגיגות ההתפרעויות בר

 ״נתנו בגין. מנחם אצל נך
 קל יותר זה כי קולאז/ לך

 במקום במיזוודה אותו לשאת
ה מכל תמונות מלא אלבום

 צלם־ לו אמר האלה,״ אירועים
ב הלישכה, קו ע ר. י ע ס

■  אכלו, מסיבה באותה |
 ד,פ־ האורחים. כל ורקדו שתו

ש־ האורחות, אחת תעת־הערב

| | |1[ ך ץ העברית האוניברסיטה סגן״נשיא ל1|
בארצות- ישראל שגריר שהיה ומי ן 4 1 !111/1 111

 לשימעון הודיע ראש־המנישלה היתה מאיר גולדה באשר הברית,
 הוא וכי העבודה, למיפלגת מוחץ בניצחון מאמין הוא בי פרס,
 קרוב לבנסת. המיפלגה ברשימת 61 מיספר מועמד להיות מובן

 לפתיחת בא הוא השבוע יותר. ריאלי במקום אותו שישימו לוודאי
 רקדו, בולם ובעוד בתל״אביב, ״הילטון״ במלון חדש מועדון־לילה

במקום. שהיו העיתונאים מן במה עם ענייניות בשיחות דיניץ עסק

 עלילת־דם. כמו הן מימונה
עוס לא ״אתם :פרס אמר
 :בגין ?״ בעלילות-דם קים
 אלט־ בעניין כי לי אמר ״מי
 בן־גור־ דויד את היטעו לנה
 ?״ לך אמר ״מי :פרס ?״ יון

!״לי אמרת ״אתה :בגין
 ״מה בגין: נכון!״ ״לא פרס:

 הביתה אלי באת נכון? לא
 באופן לי ואמרת בתל-אביב,

 אלט־ בעניין שחקרתם מפורש
 אנחנו כי למסקנה והגעתם לנה

 :פרס בן־גוריון.״ את הטעינו
 סלקטיבית!״ שמיעה לך ״יש
? זאת מכחיש ״אתה :בגין

 מדוע להבין יכול אני עכשיו
 מה עליך כתב רבץ יצחק
שלו!״ בספר שכתב

 שליו טלי לש בביתה 9!
 מסי- השבוע נערכה בהרצליה

 יועצו פתיר, לדן בת-פרידה
 טלי עיתונות. לענייני בגין של
 במיש־ פתיר של העוזרת היא
 למסיבה ראש־הממשלה. רד

 מהלישכה דן של ידידים באו
 קיבל פתיר ואנשי־התיקשורת.

ממחלקת־ד,צ מקורית מתנה
 העיתונות לישכת של למים

 ובו קולאז׳ — הממשלתית
האירו ממרבית צילומים 100
הש בשש השתתף שבהם עים
 אצל בתחילה האחרונות, נים

ואחר־ רבין יצחק ראש־ממשלה

המ בתום ריקודי־בטן. רקדה
קדי יחיאד הודיע סיבה
 כל את מזמין ״אני : ,שא

שתי למסיבה שכאן האורחים
 כאשר ,1982 במאי באחד ערך
 משהותם יחזרו פתיר ודן יעל

טלי.״ של בביתה בוושינגטון,
 פורת, אדרי העיתונאי 9

 בתפקידו, פתיר את שיחליף
 ה- מן חופשה קיבל כי סיפר

 חופשה אחרונות ידיעות צהרון
בילבד. אחת לשנה

במצ לשעבר השגריר 9:
 כן־אלישר, אליהו ריים,

 בחצות באו ניצח, ואשתו
צווא על ענדה ניצה למסיבה.

ש וסיפרה מזהב ענק רה
 אך במצריים, אותו קנה בעלה

 אוהו, לענוד יכלה לא שם
 נעלב ״בהתחלה כאן. רק אלא

 אינו הענק כי וחשב בעלי
 הסברתי אך בעיני, חן מוצא

במצ זה תכשיט לענוד כי לו
 חנוכיה לענוד כמו זה" ריים

 בישראל. ירוק קיטשי בצבע
 אני ארצה שחזרנו מאז אך

הזדמנות.״ בכל אותו עונדת
 ערכו צה״ל גדי גם 9!

 עבד דן מסיבת-פרידה. לפתיר
 סיקר הוא ככתב. בזמנו שם

 ועידת־ג׳נ־ את התחנה עבור
יומיים. בשידורים 1973ב־ בה

 וריאיין לראשונה הכיר שם
 שהיה בשיר, תחסין תא

 המצרי, הנשיא של דובר אז
 עכשיו אר־סאדאת. אנוור

 במכון דן. לגבי המעגל נסגר
 שאליו בוושינגטון, למחקר

ה הנציג יהיה ושם נוסע, הוא
 תהליך־הש- על במחקר ישראלי

 המצרי. הנציג בשיר יהיה לום,
 הארולד ייצג אמריקה את

 שר־ עוזר שהיה מי סונדרם,
 המזרח־התיכון לענייני החוץ

קארטר. ג׳ימי בממשלת
 בגין מנחם יצא כאשר 9!

 את ראה מלישכתו השבוע,
מח הרמטכ״ל של שלישו את
 קדי־ יוגה מזכירתו, את בק

 בגין: אותו שאל מוכיצקי.
 הסמיק השליש נשוי?״ ״אתה
 בגין: אמר ״לא.״ לו: וענה
נשו לא יונה גם מאוד, ״טוב
 שהיא רוצה מאוד ואני אה,

 לשליש: יונה העירה תתחתן.״
בפח!״ ״נפלת
אמוראי עדי כח״ 9
 כיפה — שי השבוע קיבל

 המילה רקומה שעליה סרוגה,
 הוא כי סיפר עדי הללויה.

 ואת חסידיים, שירים חובב
 ויינ* דויד לו שלח המתנה
 חבורת־הזמר מנצח קרגץ,
עבו סרגה הכיפה את הללויה.

 המקהלה, מזמרות אחת רו
מבני-ברק. ברגר ליאורה

 המסדרת הוועדה אל 9!
 מיש־ באו מיפלגת־העבודה של

 הארץ, חלקי מכל שונות לחות
 אנשים הצבת על להמליץ כדי

 חברי־הכנ־ של ברשימה שונים
 הבאות. הבחירות לקראת סת
 גאולה גם היתח הבאים בין

 היא נענז״ת. מפעילות חכקין,
ואמ לב כר־ חיים אל פנתה

ש כמה רואה ״אני לו: רה
להחליף מוכנה אני עייף, אתה

ך1 *11111 , השתתף ישראל בנבחרת כדור־מים שחקן 1ן
1 1 שנתיים מלאת עם בטבעון, שנערך במישחק, | #1| 1

 הגדר על בנהריה. מחבלים בפיגוע הרן, דני אחיו, של להירצחו
 שנרצח דני, של תמונתו הונצחה בריבת״השחייה את המקיפה

 האח שחיינים. שניהם אחים, שני עוד לרוני בנותיו. שתי עם ביחד
 ואחיו בבדור״מים, ישראל נבחרת מאמן היה קרן, ברוך הבבור,
בבדור״מים. ישראל בנבחרת בן גם משחק קרן, סמי האחר,

מתבונן קופמן חיים ח״ב של 11ה״ בן בנו 1¥|111ן1 □ו■ 11
\1 1 1 1 1 מאת אביו שקיבל נבט, בצורת בפיסלון ן #1 -1#

 לחברה שנה מדי ניתן הפרס בישראל. הדנית בשגרירות הדני הנציג
פעי בגלל אותו קיבל וקופמן דנמרק, עם חוץ בסחר המצטיינת

 בדנמרק קטן בבפר נוצר הלגו בישראל. לגו מוצרי בהחדרת לותו
ללגו, הנבט בין הקשר מה אביו, את שאל אסי בילונד. בשם

ניתן הפרס אן קשר, כל אין למעשה בי לו הסביר ואביו
הדני. באוסקר הזה הפרס את מבנה קופמן אחר. למוצר שנה בבל

 כמו זאת אעשה אני אותך.
 בכל ואכריז לוויות, בבית
 לא איקס ־מר ,המנוח פעם:

 הבא, הנפטר קרובי התקבל!
 מדוע נשאלה כאשר בבקשה!״

 השיבה כך, דווקא זאת תעשה
מי כל ״בלאו־הכי :חבקין
 במצב־רוח בא זו לוועדה שבא

 המועמד שסיכויי משום עגום,
 אינם לכנסת ברשימה שלו

ריאליים.״
 ביל־ רפאלה ד״ר 9:

 למדעי־ה־ בחוג מרצה סקי,
בירוש באוניברסיטה מדינה

 בר־ חיים ח״כ אל פנתה לים,
אני ״חיים, לו: ואמרה לב

 4 בשעה שני ביום מתחתנת
ב אהיה ולא אחרי־הצהרים,

 מיפלגת־ של המרכז ישיבת
המקו ישובצו שבה העבודה

 ©נ־ הרב גם אך לכנסת. מות
 כי בה, יהיה לא הבחן חם
 הוחלט מיד אותנו.״ משיא הוא

הישי את להקדים במיפלגה
 אמרה אחרי־הצהריים. 2ל־ בה

יחזור הכהן ״יופי, :בילסקי
 לי לומר ויוכל הישיבה מן

 ברשימה, הוצבתי מקום באיזה
ל המיפלגה מתנת תהיה וזו

 הנמצאת בילסקי, שלי.״ חתונה
ל נישאת שלה, 40ה״ בשנות

מנ חור, כן־ גחום פרופסור
פלאסטי. תח
 אד־ דויד הפירסומאי 9'

ץ ה סוף־השבוע את בילה מ
 עם התערב שם באילת, אחרון

 אילת של מעורכי־הדין אחד
 בבחירות. הליכוד סיכויי על

 יקבל הליכוד כי טען ארמון
 עו־ ואילו בכנסת, נציגים 25

 20 יקבל הוא כי טען רד־הדיו
 עבור כי קבע ארמון נציגים.

 ,25ל־ מעל נוסף, מנדאט כל
 100 מעורך־הדין יקבל הוא

שקל.

ם 2279213 הזה העול


