
 משה השר היו שנכחו הבכירים רבת״חתימות. למגילת־הוקרה שמו את שהוסיף האחרון
 שסקרה חייך, הם אלה תוכנית מעין נערכה במקום קיסר. ישראל ההסתדרות, ומזכ״ל שחל
 (תוך ואמ״ן ההגנה של בשיי שרותו דרך בפתח־תיקווה, מילדותו גיבלי של דרכו את

 להשתמש הציע מישהו בכור. הצלחותיו ועד אגב) דרך רק המפורסם העסק־ביש איזכור
לעסק-ביש. ההוראה את נתו באמת מי ז״ל לבוו פינחס אצל לברר בפארא־פסיכולוגים,

 לאולם נכנסה כאשר בנימין, בעלה, כמו המומה היתהגיבלי אלישבע
ידידים, מ״ססג יותר על־ידי והתקבלה ביפו החמאם

 בין כור. בקונצרן דרכו סיום לקראת וגם - יום־הולדתו לרגל מסיבת־הפתעה להם שערכו
 הורביץ, ייגאל בציבור; ושרה בעלה, בלי שבאה מימין), רבין(למטה לאה בלטו הבאים

שהיה עמית, ומאיר באמצע); המצופה(למטה מן רב זמן אורכת רגלו משבירת שהחלמתו
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לעשירים 57ם^/ 07

 יודעים שהם מפני עשירים( הם עשירים אנשים למה •
כסף. לחסון
 היה הוא עופר. (״יולי")יהודה בעל־האוניות למשל. כך,

למכסיקו. לטוס ורצה בארצות־הברית, רותי אשתו עם
 מטוס מזמין כרטיס, וקונה הולך רגיל אדם עושים( מה
עופר. הזוג כן לא וטס.

 בעליהם את המזכים סטנד־ביי, כרטיסי קנו הזוג בני
 בסבלנות המתינו הם פנוי. מקום להם נמצא כאשר רק לטוס

 שום טסו. ואז ריקים, מקומות שנמצאו עד ימים, ארבעה
להם. בער לא דבר

עופר ורות יולי
לחכות כדאי

 באשתו, גם ביותר פגע אמו
 חמותה אל קשורה שהיתה חנה.
אמה. זו היתה כאילו

עיתו לשמחות.—ומכאן ■
 נחמן, רון את לאתר שניסה נאי

ביו הופתע אריאל, ראש־מועצת
 נרגש: טלפון ממנו לקבל תר

 דורית, בחדר־הלידה!" ״אני
הר ביום ילדה נחמן, של אשתו
 בתם ענבל, את בלילה ביעי

 המאושר האב הזוג. של הרביעית
 חובותיו את שכח לא והנרגש

כזו. בשעה אף התיקשורתיות

 חברת־הכנסת עשתה מה ■
 הנמנית תעסה־גלזר, מרים

 בכינוס שמיר־ארנס, מחנה עם
 לא היא שרון? אריאל של

 שהופנתה מהשאלה, נבהלה
 במהלך אחדות פעמים לעברה
 ״אז ענתה, ״הוזמנתי,״ הערב.

באתי.״
 חתן־השימחה, אמר ומה ■

בתגו הכינוס? על שרון, אריאל
 לעברו, שנשלחו ההערות על בה

הע בשולחנותיו דמה שהבינום
 ענה לחתונה, ובאווירתו רוכים

 אירוע היה באמת ״זה בציניות:
 בעיות על שם דיברנו תרבותי.

תרבות..." חינוך, חברה,

 משה השר ועמיתו, שרון ■
 בבעיות לעסוק מונו שחל,

ה את למכור פחות״תרבותיות:
ש מכיוון הממשלתיות. חברות

המי והליכוד, מהמערך חבריהם

רזול
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 התחבולות המרץ, את כירים
 השניים, של ונחישות־ההחלטה

במשי יצליחו באמת שהם חששו

 את הכשילו הם החיונית, מתם
לפועל. המינוי הוצאת

■ כדק דפנד,

במישפט־ פסק־הדין מתן אחרי
 יערי(שניה חווה יצאו הגדול הרצח

 בית״המישפט מבניין בשקט לבן) (בסוודר גרנות ואביבה משמאל)
 עימם. יחד שהובלה שלישית, אסירה כן לא מכונית-המישטרה. אל

 צועקת: והחלה הרבים והעיתונאים הצלמים לעבר פנתה היא
למכונית. הוכנסה בטרם זה, מסוג כינויים ועוד זונות!" ״חארות!

השבוע תמונת
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