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ר.יתה זי שן הזכיר מה מ שי נ המימונה, את פרס ד
וואיפה ו קורפו 1 חייב את טליחתה שחרחורת נ ה

אמריקה״ של ם ״השדי• ל שעבר ש החבר־ל
 זוהר ברוב נחוג השבוע ■
 ארצות־ של חג־העצמאות והדר

 השגריר בבית ביולי. 4ה־ הברית,
 הצטופפו בהרצליה האמריקאי

היש החברה של המי־ומי כל
 השנה ״כל והתבדחו: ראלית
ה חשבון על אוכלים אנחנו

 לפחות זה הערב אמריקאים.
 שפע בדיוק לא אוכל מוצדק!״

 בתחום ביותר שבלט הפרט שם.
 הבית בצורת עוגה היה הקולינרי

 לשם לבצע צורן היה הלבן.
 מידותיו על מדוקדק מחקר כן
 בוושינגטון. הנשיא בית של

 55 היה הבית־עוגה של גודלו
 120מ־ הורכב והוא סנטימטרים,
 וקרם. מרציפן של קילוגרמים

ובתוכו מקרטון, היה השלד

 השפיעו, עמך בקרב וההתחככות
 של המושגים עולם על כנראה,

 סרס. שימעון ראש־הממשלה
ל הראשונים בין שהגיע פרס,

 בהרצליה־פי־ ביולי 4ה־ חגיגת
ה המוני למראה התפעם תוח,
ה את שגדשו והיפות יפים

 מזכיר ״זה אמר, ״אוהה,״ מדשאה.
המימונה!" את לי

 היתה בהיעדרה שבלטה מי ■
 הצמודה־צמודה רעייתו לילי,

א שר־התעשיה־והמיסחר של
 הסתובב שרון שרון. ריאל
 מז־ בבדידות הקוקטייל מרבית

 איש־ על־ידי שהופרה הרת,
 אקראי. ובן־שיחה עירני ביטחון

 חסיד שאינו שכזה, קהל רקע על
״אריק הקריאות של משולהב
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 בא פרלמן וניו־יורק. ישראל של הפילהרמוניות התיזמורות של צרט
 באירוע וילדיו. ^זנאה רעייתו בחברת ארוכה, לסידרת־קונצרשים

ילדיו. על עין' ״לשים אשתו את הותיר כי והסביר לבד, נראה

ה שנוצר כן תאורה, הותקנה
ה מוארים. שהחלונות רושם
 שהוכנה הזאת, המפוארת יצירה

במהי נבלעה בעבודת־נמלים,
 ה־ הישראליים ובנימוסים רות,

אופיניים.
הארץ ברחבי התיורים ■

 •מיותם, שרון נראה ישראל!" מלך
שלו. 1 מס׳ התומכת ללא
 על ביותר שבלטו בני־הזוג ■
 הצמרת עמוסת המירשאה פני

 ומוח■ נגוהה היו הישראלית
 שגריר בהיעדר בסיוני. מד

4ה־ לחגיגות ובניגוד אמריקאי,

ניו־יורק ניו־יורק,
 גיו־יורק של הפילהרמונית התיזמורת של החגיגי הקונצרט

 גם וכן בעיתונות. מפורט בדיווח זכה שעבר בשבוע וישראל
 התקיימה האמיתית החגיגה אולם אחריו. שהתקיים הקוקטייל

 השתתפותם ללא גמורה, בפרטיות בוקר, לפנות המלון, של בלובי
נציגי״התיקשורת. של

 ישבו המלון, את המקומיים והנוצצות הנוצצים שנטשו אחרי
 מעליו) (ראש הגבוהה רעייתו עם מהטה זובין המנצח בלובי

 עד פי־למן. יצחק והמר ארוכה אדומה בשימלה והאכזוטית,
 (אחת מפוארות בשמלות־נשף נשים, שתי אליהם הצטרפו מהרה
 ואילו בדיחות. מהטולסיפר לראשה). דמויית־כתר סיכה עדתה

 זתקים כמה אכלו הלובי של אחרת בפינה בהנאה. ציחקקו הנשים
 זהותם: את הסגירה עליהן הכתובת שרק וטי־שירטס, בג׳ינסים

ניו־יורק.״ של ״הפילהרמונית
 ופצח לפסנתר מישהו ניגש הלילה של הקטנות השעות לקראת

 הזרוקים היושבים. את סחפה המוסיקה .40וזד 30ה־ משנות בשירים
 לשם. עבר החגיגה ומוקד הפסנתר, סביב המכופתרים עם התלכדו
 בקולי־קולות. הנאתה את והפגינה בגנדתות נעה מהטה של רעייתו

 נלהבת בשירה תל-אביבי לילה של הקטנות השעות את העבירו וכן
ניו-יורק!" ״ניו-יורק, של

בהר הקודמות בשנים ביולי
 רבים ישראלים הצטופפו צליה,
ו המצרי מיופה״הכוח סביב

האלגנטית. רעייתו
יח בבדידות שהסתובב מי ■
 רשות־ מנכ״ל היה הוא גם סית

 פורת פורח. אורי השידור
במיקרה, שלא או במיקרה נעמד,

 שלוש בת שהות סיימו ורעייתו
 לסחטנות בניגוד בארץ. שנים

 מצד עליהם המופעלת הריגשית,
 הם בדרכם, הנקרה ישראלי כל

 טוב אבל פה, ״נהנינו חותמים:
הביתה!" לחזור

 המסיבה גם זאת היתה ■
ת, רוג׳ר עבור הראשונה א ב

 השבוע הפתיע גם קורפו ■
ש השר, ערבים. נכבדים כמה

 בשפה הנוכחים את לפניו הציגו
 בערבית ופצח חייך האנגלית,

 אשר שקורפו, הסתבר שוטפת.
 בילדותו רכש בירושלים, גדל

בסיסית. בערבית שליטה
של הססגוני ביקורו מאז ■
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במיסעדה. היושבים את יותר עוד שהסעירה עובדה תיזמורתו, חברי על־ידי בטיבעיות התקבלו

 ממלא- שמיר, יצחק מאחורי
 שגמר ראש־הממשלה, מקום
 שמיר מתפקידו. להדיחו אומר
 והמשיך פורת, אל כשגבו עמד

 האורחים עם בנחת לשוחח
קירבתו. את שביקשו הרבים

 בהר־ ביולי 4ה־ מסיבת ■
 המסיבה גם היתה צליה־פיתוח

 בנימין עבור בישראל האחרונה
ה של הראשון המזכיר תאה,

תאה האמריקאית. שגרירות

ה של החדש הפוליטי היועץ
עדי בלונדית ורעייתו, שגרירות

נה.
 קור* חיים התחבורה שר ■
 לחג־ משהגיע סקרנות עורר סו

ה בבית האמריקאי העצמאות
 מלווה בהרצליה־פיתוח, שגריר

 לבושה נאה, שחרחורת בצעירה
 שקטף אחרי כחולה. בשימלה
 הציג במפורש, ונשאל מבטים,
בתי." ״זאת בגאווה: קורפו

 צלחת בידו מחזיק תל־אביב, ראש־עירייתדהט שרמה
השניה. בידו בראשו ומכה מטעמים מלאה

 הסוכנות־היהודית. הנהלת ויושב״ראש חבר״מפלגתו עם נפגש להט
 להט, של רעייתו זיווה, גם כאלמני־קש. צרותיהם את תינו השניים

האירוע. בעת בחו״ל שהו דולצ׳ין, אריה של רעייתו אנש, וגם

 עבד־אל■ המצרי שר־הנפט
 במקצת הועם קנדיל, האדי
 הבלתי־פוסקים בדיווחים הזוהר

 לא אולם שחל. משח השר על
 בקרוב ידיים. ירים כשחל איש

 שר־ה־ של ביקוריהם צפויים
 ושר־האנר־ המכסיקאי חקלאות

 אורחיו שניהם הקולומבי, גיד,
 תקדים לאור שר־האנרגיה. של

 סביב שייערך להניח יש קנדיל,
 שחל לאומי. פסטיבל האורחים

 הפקיד הוא נוסף. לאורח מצפה
 שיצאה המישלחת, אנשי בידי

 אישי מיכתב למצריים, השבוע
 הוא שבו המצרי, לשר־החשמל

בארץ. לביקור אותו גם מזמין
ה שגרם הסערה במהלך ■
 במליאת־ הממושך הכלכלי דיון

 פרשה הצידה נדחקה הכנסת
 הרב־שר עמד שבמרכזה נוספת.
 חברת־הכנסת פרץ. יצחק

 ל־ הצעה הציעה כהן גאולה
ב ״הערבים על סרר־היום
 יצחק שר־הביטחון שטחים".

 הממשלה בשם ביקש רבין
 מסדר־היום. ההצעה את להוריד

 מי — והנה להצבעה, עברו
 עמדת נגד ההצעה, בעד מצביע

 כוכב־ פרץ, לא אם הממשלה,
 הופתע רבין החדש? התיקשורת

נגדי!" להצביע יכול ״אינך ואמר:
 סיעת מנהיג של מעריציו ■

ש יעקב בהסתדרות, הליכוד
 ולנסה לך שהוא טוענים מאי,

 הפועלים מנהיג שם על —
הכ מחברי־הכנסת אחד הפולני.

 להצביע כדי בכינוי, תיקון נים
 של הישראליים שורשיו על

 בכנסת: המשופץ הכינוי שמאי.
 התפוזים זן שם על ולנסיה", ״לך

הספרדיים.
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