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 בימים מחליף הוא לממשלה.

 מודל שלו, רכב־השרד את אלה
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ש- מי שימחה, אתיה ■
 ל־ ראש־הממשלה יועצת היתה

 ניתן כי מאמינה מעמר־האשה,
 ההלכה לבין הקידמה בין לשלב

 שימחה מעמד־האשה. בתחום גם
רב שלושה עם לשם־כך נפגשה

לפני והירצתה ירושלמיים נים
 המהפכניים, רעיונותיה על הם

ועונ כספיים עונשים הכוללים
מ לגברים ביותר חמורים שים
 גט לתת המסרבים וגברים כים,

הר תגובת היתה מה לנשותיהם.
שמ ״הם הצעותיה? על בנים
 מה כלל סיפרה לא היא עו.״״
 השלום שופט בעלה, של דעתו

 אהרון בירושלים הראשי
שימחה.

 מנהל שפירא, מולי ■
 של מחלקת־התרבות־והבידור

 משהות מכבר לא שב גלי־צה״ל,
 בארצות- חודשים שלושה בת

המימשל הזמנת פי על הברית,
 התקשה שפירא האמריקאי. י

 והחיים העבודה לשיגרת לשוב
הסתגלות, תקופת אחרי בארץ.

 אלה שהגישה לתביעה שר
 אר־ ,לשעבר בעלה כנגד יפת

ש מה תראו אלה, ״אלה, ט:0כ
 לה... עושה הבחור מה לה, קורה
המיסכנה!״ אלה
שפי אברהם הרב־ח״כ ■
הקדחת מהפעילות התנזר רא
ב אפילו בסוף־השבוע. שלו נית

 לא הבנקים משכורות פרשת
 יום־הזיכ־ חל בסוף־השבוע עסק.

 לפני שנפטרה הינדה, לאמו רון
 ל־ התפלל שפירא שנים. שלוש
 שבהר־ לקיברה עלה ואף זיכרה,

הזיתים.
המו שוחרי הח״כים, שני ■

 על השיחה בלהט נסחפו סיקה,
 הפילהרמונית התיזמורת חגיגות
 — פחות־מהולל בכנר ונזכרו

 מאיר. גולדה של בנה מנחם.
 הועלה שהאיש סיפרו השניים

 מנהל, למישרת מורה ממישרת
 אמו. של יום־הולדתה לכבוד

 מנהל אינו כי הסתבר בדיעבד
 או מורה שהיה מכפי יותר טוב

מוסיקאי.

 נגרמה רבה עוגמת־נפש ■
 שצבאו החוגגים, מהמוני לחלק

מפו במלון אולמות־השימחה על
החוגגים שבהרצליה־פיתוח. אר
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בלונדון. אוקספורד ברחוב מרקס־אנד־ספנסר בחצות שחור־אפור״לבן בצבע הסוודרים את רכשו השניים

 גדולה, אי־נעימות לה שנגרמה
 את להתחיל לו לאפשר סירבה

והעדי ניכר, כה באיחור ההופעה
המצחי שרותיו על לוותר פה

קים.
 של איחורו על בתגובה ■
 הופעתה על גם המלון ויתר דותן,

 העובדת עטרי, גלי הזמרת של
 אחראי שהיה האמרגן אותו עם
 אחרי דותן. של להופעתו גם

 וחיוכים התנצלויות רצוף לילה
ש המאוכזבים, האורחים לעבר

 ידועים, וזמרת בדרן להם הובטחו
 של יחסי־הציבור אשת חלצה

 את עזריה, עטרה המלון,
 מוקדמת ובשעת״בוקר נעליה
 לפני צרותיה את לתנות ישבה

הד נפתחה לפתע מנהל־המלון.
 המק־ הזמר בחדר והופיע לת,

שע הסתבר אלכרטו. סיקאי
 ביטול על לו להודיע שכחה זריה

ל אמור היה אלברטו ההופעות.
 האורחים של זמנם את הנעים

 לארוחת- ההופעות אחרי שנותרו
 שהגיעה חדש, עולה הזמר, בוקר.

 לא והגיטרה, אשתו שריתה עם
 במקום בו העשתונות. את איבד
 את וסחף הגיטרה על לפרוט החל

ל האורחים ושרידי צוות־המלון
 ומחיאות־כפיים פרועה שירה

קיצביות.

 לכבוד מחווה מופע מארגן הוא
 זה אם ברור לא היידיש. זמר

אמריקה. יהודי בהשפעת
 לתישבוחות זכה שפירא ■

 בתכניתו שהשמיע השיר על
בהק־ נעים, בילוי הפופולארית

 של מבדרת הופעה עבור שילמו
 ארוחת- בתוספת דותן דודו
 ולשווא. — חיכו חיכו, ערב.
 וחצי שעה רק לבוא. בושש דותן
שמק אחרי המיועד, הזמן אחרי

מהומה הקימו האורחים צת

 רק לא
לפרוות

האח למילה נחשבת היא
 בארץ. הדוגמנות בתחום רונה
 שם־מישפחה פטרה. שמה
מת והיא לגלות, מסרבת היא

ה מרשימים. לגבהים נוססת
 פלאים. בה מחוללת מצלמה

 הדוגמנות לצמרת זינקה כיצד
 ביום בן־לילה! הישראלית

 לחנות* - ענקית! - גבוהה בלונדית צעירה נכנסה אחד בהיר
ש בשיחה פרוות־שועל. לעצמה לרכוש וביקשה פרוות

 תיירת היא כי הסתבר החנות, של הבעלים עם התפתחה
 להישאר וברצונה השמש, בעיקבות ארצה שבאה משוודיה,

כדוגמ עליה הימר הפרוון עושים! מה תקופת־מה. עוד כאן
חש על לצילומי-ניסיון אותה ושלח לפרוות, מצויינת נית

לפרוות. רק ולא דוגמנית, היא מאז בונו.

פטרה
 שעבר בכדורגל, נבחרת־ישראל שחקןפיזנטי דוידענקית

 הגרמנית הקבוצה משורות לאחרונה
 במהירות משתלב תל-אביב, הפועל לשורות קלן פ"צ המיקצוענית
 חברתי, באירוע נראה הוא השבוע התל-אביביים. בחיי־הלילה

 .17ה״ בת דרורי, רננה חדשה: חברה עם הלילה, תוך אל שנמשך
 הצלמים וכשהתקרבו בהופעה, וצפו השניים עמדו האירוע כל לאורך

הצלחה. ללא דויד, חברה, מאחורי להסתתר רננה ניסתה לצלמם,

 ואחרים בחזרה, כספם את ודרשו
 דותן הופיע לנטוש, התחילו

הנהלת־המלון, וטוב־לב. שמח

המ יועצו כץ, ישראל ■
 אריאל השר של ביותר קורב

הראשון, ביום הבריק שרון

 אנשים כמה לספור כשהחליט
 שנערך כינוס־התמיכה את פקדו

 בגני־התערוכה. שרון לכבוד
 כיסאות. 2600 בדיוק הזמין כץ

 מלבד המוזמנים, הכיסאות לכל
 בכינוס כלומר: ביקוש. היה ,100

מתומ 2500 לדבריו, השתתפו,
שרון. של כיו

היו של מהברקותיו ועוד ■
 ב־ סמנכ״ל להיות המיועד עץ

ב התעשיה״והמיסחר: מישרד
כרטי הבאים כל קיבלו כניסה

 ועידת־חרות צירי צהובים. סים
 את למלא רב, בנימוס התבקשו,
 סבבו חינניות דיילות פרטיהם.

הצ הכרטיסים את ואספו באולם
 — הוכיחה מהירה ספירה הובים.

תומ עם כי — כץ לדיברי שוב
 1000 לפחות נמנים שרון כי

 מצירי־הוועי־ כמחצית — צירים
דה.

 ושמו בכינוס נולד כוכב ■
 מקריית־גת הח׳׳כ מגן. דויד

 ביותר. מיקצועי כמנחה התגלה
 בתחום יומרות גילה הערב בסוף

 את גדול בקול כשזימר השירה,
שהמלי מי בקהל היו התיקווה.

 ה־ תחרות את להנחות עליו צו
קדם־אירוויזיון.

 שהיה מי רגב, אבנר ■
 ב־ גור מרדכי של הבכיר עוזרו

ל כיום מנסה מישרד־הבריאות,
 ב־ וערבים יהודים לבבות קרב

 את לזמן מתכוון רגב בית־ברל.
 על המופקד ארנס, משה השר

 הממשלה, מטעם הערבי המיגזר
 וייצ* עזר השר ואת אחר, מצד
 שני, מצד לליבם, הקרוב מן,

 הערבי הסקטור בבעיות לדיון
בישראל. ערבים־יהודים ויחסי
 החיננית זוגתו עדינה, ■

 מישרד־ מנכ״ל פרבר, רפי של
 יותר עוד חשוב שהפך התיירות,

 עליו, הממונה השר התמנה מאז
 כשר־ה־ גם שריר, אברהם

מ כי השבוע סיפרה מישפטים,
 היא לאירועים, ההזמנות עומס

 האחרונה ברקה רק מתעדכנת
ולכ האירוע, מתרחש היכן ממש
 שתרגיש כדי נערך, הוא מי בוד

לא. ותו בעניינים

 את שליוו האנשים אחד ■
אח לביתה, רוזנבלום פנינה

 בסינרמה, הזוהרת מסיבתה רי
מ להתאושש יכול אינו עדיין
 עליה שהונחתו המתנות מראה
ה מלבד וירידים. מעריצים מידי

 ותכשירי־קוסמטיקה, בשמים
בג של שפע רוזנבלום קיבלה

תחתונים. דים
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