
*4

וד־

3זש1א
 בגישה תומך שהוא הסביר דיין
 עצמו שבן־גוריון למרות זו,

סתירה. בהגדרתו שיש טען
■ ה מצב על כשנשאל |

ל בעתיד, המוחזקים שטחים
 הסכם לחתימת הגישושים אור

 שהוא דיין השיב האוטונומיה,
ה הוא הנוכחי שהמצב בטוח
 בעוד גם באיזור שישרור מצב
שנה. 200
 מרדכי איש-מפ״ם ■׳1

 לשעבר, שרחהשיכון בנטוב,
 מערכת־ של בעיצומה נפגש

ו פרס, שימעון עם הבחירות
 אמר מה לגלות הסכים עכשיו

 תנועת־העבודה. ליושב־ראש
 כבר שיודיע לפרס הציע הוא

 יקים שאחריהן הבחירות, קודם
 ממשלת־חירום־לאומית, המערך

כאב אישי-ציבור בה ויהיו
 עזר שביט, (״ממה״) רהם

 ענה פרס ואחרים. וייצמן
 ההצעה, את שישקול לבנטוב

 בטוח ״אני אותה. קיבל ולא
את מקבל פרס היה שאילו

 מנהל ללימודים, .לצרפת נסע
 למכירת מישרד בפאריס כיום

,תרופות.
סלומון משה הרב ■
 לידידים שעבר בשבוע סיפר

 בפירושים פרעה בחר שלדעתו
 מפני לחלומותיו, יוסף של

 חלומות לחלום אוהב שמלך
 ל־ בניגוד ויוסף, מלכותיים,

 למלך סיפר חרטומי־מצריים,
 ושבע רעות שנים שבע על

 ישלוט שבהם טובות שנים
 של מועמדו הוא סלומון פרעה.

 לתפקיד בורג יוסף השר
דתות. לענייני המישרד מנכ״ל
 פלאטו־ שמואל ■י
ה את כנראה, שכח, שרון

 במיסעדות. הנהוגים נימוסים
 ידיד עם נכנס שעבר בשבוע

 בתל- בדיזנגוף־סנטר למיסעדה
 ובתום לשיחת־עסקים, אביב

המל לו כשהגישה הארוחה,
 עליו, חתם החשבון, את צרית

טיפ. לה השאיר לא אך
ב־ חגגו בחשאי כמעט 81

קשת, ששי הזמר של ארבע בן בנוקשות אל רי א
בנדנדה, אותו שינדנד מאביו ביקש

 ששי, לבדו. עליה לשבת פוחד הוא כי אותו, יעזוב ולא
ברצון. אריאל לבקשת נענה כלב, בצורת בלון כן לפני לבנו שקנה

 ראש־ היום היה הוא ההצעה,
בנטוב. טוען הממשלה,״

 קיבוץ חבר בנטוב, ■1
 מנהיג של ושכנו מישמר־העמק,

 החבר הוא ,חזן, יעקוב מפ״ם
 הראשונה הממשלה של היחידי
 ו־ ,81 בן הוא בחיים. שעודו
 מקיפה מסה לאחרונה פירסם

 של הסוציאליסטי עתידה על
 פעיל הוא אלה בימים ישראל.
קולק של עולמי כנס באירגון

 שייערך הקיבוץ, ברוח טיבים
בארץ.

 בוטה, של הצעיר אחיו ■
שבו לפני הגיע שביט, מר
ב לביקור־עסקים אחדים עות

שנה 15כ־ שלפני גור, ארץ.

ו פרם יוני שעבר שבוע
 חתונתם. את גלזר פילים

 פרס, שימעון של בנו יוני,
עיתו שהיא פילים, את נשא
 צינד ספר־בישול ומחברת נאית
ש ביותר, צנוע בטקס חוני,

 חתונה הנוכחים לאחד הזכיר
ה אנשי־ציבור כמה בקיבוץ.

 שם בכפר־גנות, למיסעדה גיעו
הבי טהרת על החתונה נערכה

 המדינה, נשיא הצימחוני. שול
 אופירה ורעייתו נבון יצחק

 ראומה ואשתו וייצמן עזר
 המוכרים בין היו שאולי ובנם

שאו לאירוע. שהגיעו המעטים
בל יוגי. של טוב חבר הוא לי
 ועסקנים ח״כים בהיעדרם טו

מהמערך.

שמי דניאלה מאתבלתים

2295 הזה העולם


