
ך1ה פרס ל״פינק׳ ל
 ביותר המפורסם הגר פינק, של הקבועים המבקרים •

 המאוחרות אחר־הצהריים משעות מופתעים. היו בירושלים,
באוז ״חוטים בעלי אנשי־ביטחון במקום להסתובב החלו
מהיוש אחד כל בדקו הם מיושבי״הבר. אחד כדברי ניים־,
מוזרה. תכונה ויצרו ובתוכו לבניין מסביב הסתובבו בים,

 ראש-הממשלה התעלומה. נפתרה בלילה 10 בשעה
 למקום. נכנסו ואורחיהם קולק וטדי תמר פרס, שימעון

 רשת בעל בורדה, לפרידה ארוחת-ערב האירוע: מטרת
 המוזמנים בין יוס-הולדתו. את שחגג בורדה, עיתוני-הנשים

 אצילים שלושה בורדה, של דוגמניות-הבית ארבע גם היו
חשין. רות והגברת מגרמניה
 ליד שישב וילדמן, דני עורך-חדין עצר החוצה בדרכו

 ידיים לוחץ הוא מדוע אותו ושאל ראש־הממשלה את הבר.
 והתפתחה עצר פרס ״לעמן". גם ולא שמסביבו, לחתיכות רק
 ירושלמי, עורך־דיו ״אני שאל. אתה?" -מי שיחה. השניים בין

 לי נותנים לא ובגללן לשתות. הערב חמתי את הזמנתי
למקום!־ אותה להכניס
 ענה להיכנס,־ תוכל והיא אלך, אני שלן, הבעיה זו -אם

פרס.
 הבר, ליד היושבים את ראש-הממשלה לפני הציג וילדמן

 את הזמין פרס ברים. של דו־שיח התפתח השניים ובין
הירושלמיים. חיי־הלילה על לו סיפר וזה לכוסית, וילדמן

בסיום. פרס לו אמר איתי!־ -תתקשר
 וילדמן. לו ענה מתקשר,' לא ראשי״ממשלות עם -אני

הבר!־ על כאן איתן לבלות ואשמת איתי, אתה -תתקשר

 מיסעדת את בערב אנשי־ביטחון הציפו היום למחרת •
 את ועוררו במיסעדת־היוקרה סבבו הם הירושלמית. שמש

 ניכרה מהמיסעדה, צאתם לאחר הסועדים. של סקרנותם
 לכיוון עצבנית והתרוצצות עובדי-המיסעדה, בקרב תכונה
 מיוחדים. אירועים לצורן לעיתים הסגור הפנימי, החדר

 בקרב התבונה - ובמקביל גברה. הסועדים בקרב הסקרנות
המלצרים.

 אחדות שניות ההמולה. את טלפון צילצול קטע לפתע
 המתח אנחת־אכזבה, פולט המלצרים אחד נשמע מכן לאחר

לקדמותו. חזר והכל רפה במקום
 לבעל״המיסעדה, הודיעו הערב בתחילת התעלומה: פשר

 עיניו הנושא מונטאן, איב הנודע הצרפתי הזמר כי יחזקאל,
 ראש״הממשלה הישראלי, ומארחו בצרפת, כס־הנשיאות אל

 אחרי הערב. בהמשן במקום לסעוד יגיעו פרס, שימעון
 המיסעדה, וציות אנשי־הביטחון של ההכנות שהושלמו

 למען השניים' בהשתתפות שהתקיימה העצרת כי הסתבר
וה המתוכנן. לזמן מעבר נמשכה ברית״המועצות, יהודי

בוטלה. סעודה

| | |1ך 1־1¥| \  קיבל הבימה, תיאטרון של האמנותי מנהלו |
סביבון שיינה, יוזן הפולני מהבימאי במתנה 1 1/1111

 ביים שאותה רפליקה, להצגה במיוחד מפולין, שיינה הביא אותו
 את ובעברית בערבית הסביבון על לכתוב ביקש שיינה בהבימה.
 רינה, ניצן, של אשתו משמאל, האיזור. עמי בין לשלום שאיפתו
 שהיתה לאחר ושמחה פעילה מתקדמים, הריון בחודשי הנמצאת

הריונה. של הראשונים החודשים שלושת במשן בשמירת־הריון

דו|¥ 711־1 \8י  שעורכת השנתית במסיבה שנכחו הרבים הצלמים של תשומת־ליבם את משן ייי1ך
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 בשפע. שם שחולקו ובקבב בשישליק לנגוס והלך בידו אשתו את נטל הסינוור, למניעת ידו הרים למות
 הכבושים, בשטחים האזרחי המינהל וראש סנה משה של בנו סנה, אפרים תת-אלוף משמאל: בתצלום

בצנחנים. רופא בעבר היה במיקצועו, רופא סנה, בית־הצנחן. בחצר הענקית למסיבה הוא גם שהגיע
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 האווירה, התלהטה הכינוס במהלך המתקדמת. הטכנולוגיה היה שנושאו ועורכי-דין, שופטים של בכינוס
 עורך־הדין הוא לריקוד חרותה של בן־זוגה בריקודי-דיסקו. פרצו המשפטנים מבין אחדים ומכובדים

בית״המישפטו את ״הכנענו אמרה: היא כרקדנית. חרותה של עדיפותה התבררה בריקוד לוין. שמואל

 צני־ ביצע הנאה ארד רגלו. את
 יום־ירושליס. לכבוד חת־ראווה

 והוא מושלמת, היתה לא הצניחה
קלות. נחבל
 לפני קצח״ר שהיה מי ■
 מרדכי, יצחק האלוף ארד,

 מחלקת־ כראש כיום המשמש
 עם ישב לא צה״ל, של ההדרכה
 נראה הוא האלופים. עמיתיו
 כושי ידידו, עם בצד מסתודד

ל נתן מקומו ואת בראשי,
הירו אשת־החברה גלזר, רוחי

בז בעבר שהתפרסמה שלמית
שטיפחה. הקרחת כות

עי ראש לנדאו, אלי ■
 בירושלים, שלחם הרצליה, ריית
 חרות סניף שאירגן לטקס הוזמן

 לאיחוד שנה ז 9 לציון בבירה
 הוא כי בטקס אמר לנדאו העיר.
 ל- שנים 19 מלאת לציין שמח

 שנה ומלאת ירושלים, שיחרור
נבו. מיוסח הרצליה לשיחרור

 ביום־ חגגו שלא מי גם יש ■
קבוצת־המחאה אנשי ירושלים.

ב הכיבוש, הלאה הישראלית
 אנשי־ציבור קבוצת עם שיתוף

 המיזרחית, ר מה? פלסטיניים
 כשבידיהם בשער־שכם, התייצבו

 השאר בין הכיבוש. בגנות כרזות
 שנישאה ענקית, כרזה הפריחו

 הליום. בגאז מלאים בלונים על
 ובערבית בעברית נרשם, בכרזה
 לשימחת — הכיבוש״ ״הלאה

בשער. ושבים העוברים אלפי
 ה־ מטעם מישלחת־נוער ■

 בגרמניה, סיירה שומר־הצעיר
הצעי ביקשו המסע, במיסגרת

 מחנה״ריכוז באתר לבקר רים
 משהגיעו להפתעתם, ברגן־בלזן.

ב הכניסה. מהם נמנעה לאתר,
 אנשים, סבבו דווקא האתר תוך

ת וניכרה הבזקי־מצלמות נראו
 את בדיוק תאמה שלא כונה

 האנשים כי העלה בירור המקום.
 צוות אנשי הם להיכנס שהורשו
 סידרת־הטלווידיה של ההסרטה

 מסריטים כעת מילחמה. רוחות
 הסידרה, של פרקי־ההמש־ את

מיטצים. *ט רו; של בכיכובו

 השמירה ממידת הפתעה ■
 ציפתה מטבע־חוץ איסורי על

 שימעון הוותיק לעיתונאי
 תל־אביבי, בבית־קפה סאמט
 מלצר של לסירובו עד כשהיה
 גרמנית מקבוצת־תיירים לקבל

 חילץ סאמט ברולארים. תשלום
 פרע ממבוכתם, הצדדים שני את
 תמורה לקבל סירב החשבון, את

 לא התגובה הירוקים. בשטרות
 שעבר בשבוע לבוא. איחרה
 מהתיירים, מיכתב־תודה קיבל

מגו בעיר לבקר הזמנה בצירוף
רגנסבורג. ריהם,
 כיו־ המכהן ליטר, בנו ■

או של הוועד־המנהל שב־ראש
 משנת תל־אביב ניברסיטת

 לכהונה השבוע נבחר ,1979
 שנכנס גיטר, זה. בתפקיד נוספת

יהו של פטירתו עם לתפקידו
 אישיות הוא רבינוביץ, שע

 הפיננסי בתחום בעולם ירועה
 תרם להניח, יש וזה, והתעשייתי,

מחדש. למינויו
_ כדק דפנד,


