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שהתקיי העליזה במסיבה ■
 ההופעה לכבור הראשון, ביום מה
 — נכחו צועני, כמו של 150ה־

ש ומי בדרנים זמרים, מלבד
— השאו־ביזנס״ ״אנשי קרויים

 דני כגון אנשי־עסקים גם
 המיסחר, לשכת נשיא גילדמן,
 המוכר פישמן, ואליעזר

ריגר־פישמן, בצמד השני כאיבר 3

 לפני רבץ יצחק כשהגיע ■
 השוייצית, לז׳נווה ימים עשרה

 ישר נפל הוא לו. הלך כל־כך לא
 יהודית, עיתונאית של לידיה
השבו נציגת דרייפום, ג׳ודי

 רונדשאו, השוייצי־היהודי עון
 מביכות, די שאלות לו שהציגה

היש בסחר־הנשק קורה מה כמו
בקושי שענה רבץ, סין. עם ראלי

38;
| י \  בשבוע שנערכה זילברמן, כרמלה של האופנה לתצוגת דבורה כלתה עם באה |11ך

כדר זוהרת רג׳ואן, כאשת״עסקים. זילברמן של תצוגת־הבכורה היתה זו שעבר. |1\1 11 1
 אילת, חיים השופט של היפהפיה בתו אילת, דנה מימין: בתצלום לתל״אביב. מירושלים במיוחד ירדה כה,

 מנשות שתיים למטה: בתצוגה. הצעירים הדוגמנים שהיו אורדן, חנה הדוגמנית של בנה אורדן, ושחר
הנוכחים. תשומת־לב את בהופעתן משכו אשר ברנוביץ, וריבה אט אילנה בתצוגה: הידועות החברה

 לרע הזכורה רונית, קרן בעלי
הבורסה. ממפולת

עוזרת־ אריבא, ריקי ■
 גרמה בטלוויזיה, חיננית הפקה
 למאחרים דפיקות־לב לכמה

 אלה בשן. יגאל של במסיבה
 לחצות סמוך המסיבה את עזבו

 אריכא את לגלות והופתעו
 על שרועה כשהיא השחרחורת

 כסיד. חיוורת המלון, ריצפת
 שבו באולם שהחום הסתבר

 אותה. הכריע המסיבה התקיימה
התאוששה, דקות כמה לאחר
מהמלון, משיצאו נרגעו. והכל

 הקרוב במצב שוב לגלותה נבהלו ,
 לבית־ הובהלה כבר ואז לעילפון, י-

חולים.

הפ דרייפוס, של שאלותיה על
ל וקרא לרגע הראיון את סיק
 ממנה איפטר ״אני עוזריו: עבר
 קניות." לעשות הולך אני מהר.
 שדריי־ הוא, ידע לא שרבין מה
 ועל בעברית. היטב שולטת פוס
היז חכמים, אמרו: כבר זה כגון
בדבריכם! הרו

 של בואו שסיבת מכיוון ■
 רק היתה לא לשוייץ רבין

 הופיע, גם הוא קניות, עריכת
 בארוחת־ המגבית. הזמנת לפי

 ני" המיליונר לו שערך צהריים,
 נוגה־הילטון, במלון גאו* סיב

התור 30 אך בעליו. הוא שגאון
במלון, שהתכנסו המכובדים מים

 היו לא לימן, אגם על המשקיף
במיוחד. נדיבים

 בלוזאן מיפגש־תורמים ■
טובות תוצאות הניב לא השכנה

ד ע צ ת מי דו קי פ טל ה ת1 נ ד ת1חו־ עי
 שאלת־השאלות זאת כהוי תמי מיהי •

 במיס־ גסוף־השבוע, לאוזן, מפה שנלחשה
 שאיש המיסתורית, כהן תמי חדות. דרונות

 צירים ג91מ״ אחת היא לזהותה, יודע אינו
 ועדת- על״ידי 90ה- בדקה לוועידה שנוספו

 זה מיספר לסנן הוטל הוועדה על האישים.
 מועמדים 600 מתוך לוועידה, צירים של

לשע אישי״ציבור לכבדם: רוצה שהמיפלגה
 אסירי- ,לקויה שבריאותם בעבר פעילים בר,

 הוועדה בראש אחרים. ובעלי-זכויות ציון,
 ניצחונו לאחר מרידוד, דן חבר״הכנסת הוצב

 בישיבת שמיר, יצחק מחנהו, ראש של
 משימה הוטלה מרידוד על הקודמת. המרכז

 תעסה- מרים חברת־הכנסת ביותר. קשה
 נשארו מועמדים 400״ זעמה: למשל גלזר,
 של החי בגשר קיצוץ ממש זהו - בחוץ

התנועה!".
 בחוץ: נותרו בתנועה וידועים רבים אכן,
 אגף־האקד־ יושב״ראש דושינסקי, ליאור
 למחנהו השמועות פי על המשתייך מאים,

האירגון אגף־ מנכ״ל דואק, רפי לוי, דויד של

 המשתייך התנועה, של
למח אבוי, הוא, גם
 כסוף- השר של נהו

מבית־שאן. הבלורית
אי ולעומת לעומתם

אחרים, בולטים שים
 של במחנהו התומכים

 מפארים שרון, או לוי
 מוכרים פחות שמות

המוזרה. הרשימה את
 הזוכים מן כמה להלן

רונית המאושרים:
 של פקידתו ארוסי,

 רוני שר״החוץ סגן
עציון, עליזה מילוא,

 בסיעה העובדת וחיננית שחרחורת פקידה
 בלוס־ הקונסול סקולר, יעקב בכנסת,
 את להרים כדי ארצה במיוחד שיגיע אנג־לס,

 יועצו שלום, סילוון הצפויות; בהצבעות ידו
 יצחק הליברלים מנהיג של הצמוד־צמוד

מעל וקיפץ הקדים אשר יועץ מודעי,

מציין
- רשימה

 בתנועת- יותר ותיקים פעילים של ראשיהם
 על האחראי פינקלשטיין, רובין החרות;
 ״אב־ שקרוי מי - זאב מצודת של הבניין

 כחצי רק הפעיל אלמוני שלום, צדוק הבית";
 במיקדה הצמרת אך התנועה, בצמרת שנה
 מיכאל סגן־השר של בדמותו מתגלמת שלו,
 שמיר^ של מקורבו דקל,

 החרוצים עוזריו גם
איל - ארנס משה של
 ושמו- ביננשטוק נה

 בפנים. - סלאבין ליק
 במחנה הבכירים אחד

 בתגובה לי אמר שמיר
 המוזרה הרשימה על

 גם מה! ״אז הזאת:
 ממחנה- רייסר, מיכה

 כל את הכניס לוי,
 זה מה שלו. הפקידות

 הכניס הוא אם משנה
ק הסני־ אחד דרך אותן שטי  ביננ
מוזרה - פיס!״

 לשורת נתפנה ורבין בהרבה,
 השוייצי שר־ההגנה עם פגישות

 לסוף־ יצא ממנה הבירה, בברן
המיליו של בבית־החורף שבוע
שדו ו״יטה הירושלמית נרית
גסטאאה. באתר־הסקי בר

 עשתה שבוע אותו כל ■
 בחופשת־ לאה, הבין, של אשתו

 אך היוקרתית. בסן־מוריץ סקי
 אשת־ הגיעה לארץ, היא חזרה

 בארץ לחופשת־שבוע נוספת שר
מו מיכל זאת היתה האלפים.

 שבאה שר־האוצר, אשת דעי,
 יצחק האוצר שר בעלה, בחברת

לפגי לשוייץ שהגיע מודעי,
מקומיים. בנקים מנהלי עם שה

 לדאגה. מקום אין אבל ■
 בסופו יצטרכו, המגבית תורמי

 הפרנקים מן להיפרד דבר, של
 הכל, אחר שלהם. השוייציים

 שעבר בשבוע ליבם על דיברו
ש אדרי, רפי המערך ח״ב

 עובר הכל להקת עם הופיע
 זה היה שעבר ובחודש חביבי,
 ישראל בנק נגיד גפני, ארנון
 הבנק מנכ״ל וכיום לשעבר

רוטשילד). הברון הכללי(של
כדר, *רסנה

253319 הזה העולם


