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 מטופחת בלונדית עם חוגג המצרי השגריר
מסורתית גלביה עוטה שיטרית מאיר וח״ב

 הרמטכ״ל לכבוד מסיבה ■
הת הנכנס והרמטכ״ל היוצא
ב האחרון הרביעי ביום קיימה

האווי התעשייה מאולמות אחד
 המטה־הכללי אלופי מלבד רית.
וראש השב״ב ראש גם שם היו

 — שתוארו מכך מוטרד אינו כי
 — הוועידה נשיאות יושב־ראש

 כי חש הוא להיפך, ממנו. ניטל
ממנו. הוסרה כבדה מעמסה

 שגריר בסיוני, מוחמד ■
ל־ בגפו הגיע בישראל, מצריים

 זאת האוכל, על מימונה זאת בחג:
השתיה..." על מימונה

 נוהג זילברמן מנחם ■
 בתוכי שלו הופעה כל להקליט

 לה קורא שהוא שלו, נית־היחיד
בכל הסיבה: אשתי. בלי ערב

 פת גירעון שהשר אחרי ■
 שיר להצגת מתנגד שהוא אמר

 התבקש באירוויזיון, הבטלנים
 כך על להגיב מודעי יצחק

עיתו מסיבת בתוכנית־הרריו
ה ממתי לרעת ״ברצוני נאים.

 סקסטה מלהקת לשעבר רחם,
 ילדה אדום, לב מארבע וכיום

 היתה הלידה עידו. בן, השבוע
 יותר מישקל: וקלה. מהירה

 את ישא הילה קילו. משלושה
של וגם האם של שם־המישפחה

 את בירך רבין יצחק המוסד.
 שומרון דן ואת לוי משה

 בנות־הזוג, אל התייחס ואחר־כן־
 האשה על הערכה מילות אמר

 העניק הוא בבית. שנשארת
 מתקופת חרב — ללוי מתנה

 מ־ נשק לא אמנם ״זה הברונזה.
 שר־ אמר העתידי..." שרה־הקרב

 את בירכה רבין לאה הביטחון.
 לה ונתנה לוי, משה של רעייתו
התקו בסיגנון טבעת — מתנה

 אביבה הזמרת הרומאית. פה
 ובחלק גיטארה. בליווי שרה הד

הנוכ אליה הצטרפו מהשירים
 המסיבה אחרי גדול. בקול חים
 ודן לקיבוץ, וחצי מוישה חזר

הת אחרי לעקוב הלך שומרון
 חיל־ של מסוקי־הקרב קפת

פלסטיני. בסיס על האוויר
 ומוכרים רבים אורחים ■
 בשבוע בלילה השני ביום פקדו

 של החדש ביתם את שעבר
 ביבנה. שיטרית ורות מאיר

 אורחיהם את קיבלו ואשתו הה״כ
ו גזורה־היטב בחליפה הוא —

זוה בשימלת־כתפיות היא אילו
 בפתח — בלבן ומנצנצת רת

שיט עטה הערב בהמשך ביתם.
 והצליף מסורתית, גלביה רית

העוב כל על ירוק״עלים בענף
ושבים. רים

 בבית־שיט־ האורחים אחד ■
 שהגיע קצב, משה השר רית,
 כאילו נראה אשתו, גילה עם
 קצב, ליבו. מעל נגולה כבדה אבן

 ב־ תנועת־החרות כוכב שהפך
סיפר האחרונה, ועירתה עיקבות

 היכן הנוכחים לשאלות שימחה.
 ״היא השיב: רעייתו, נגואה,

 אשה עם סבב במקומה בקאהיר.״
 יריד־ זו היתה מטופחת. בלונדית

 נגואה, של ביותר הטובה תה
בן־צור. שושנה האופנאית

 ושוב שוב נשאל בסיוני ■
 האופרה להצגת נוסע הוא האם

ל ה־ססז שנת לכבוד אאידה,
השג תעלת־סואץ. של פתיחתה

 ״כולם בצער: השיב המצרי ריר
לא..." אני רק נוסעים.

 פקדו המישטרה נציגי גם ■
 ניצב־מישנה בית־שיטרית. את

 התעניינות הפגין חפץ אסף
בנוכ בעיקר בנוכחים, חביבה

 שימעון תת־ניצב גם חות.
 וענה המוזמנים, בין סבב סביר

 שדרש מי לכל רבה בחביבות
סווי רפי אחיו, של בשלומו

סה.
 בבית־ החוגגים בין היחידי ■

 בקול להתעניין שהעז שטרית
 היה ״מימונה״ השם במקור רם

 דם אחרונות, ידיעות עורך
 בקירבתו נמצא לא יודקובסקי.

 תשובה לו להשיב שיידע אדם
 קצב משה השר אולם שלמה,
ק לכך הפירושים ״אחד ניסה:
 בו״מיי־ משה (רבי ברמב״ם שור
 אל באמת, נו מזה? חוץ מון).

אותי...״ תסבכו
 השר על־פי מימונה ומהי ■

 מזה,״ בא ״זה יעקובי? גד
 מרוקאי במיבטא השבוע הסביר

אומרים ״שהיו להפליא, מדוייק
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 הוא שאותן בדיחות, צצות הופעה
 תוך ספונטנית, בצורה מאלתר

 זה ״בדיחות הקהל. עם שיחה כדי
 שיילכו ״חבל אומר. הוא רכוש,״

לאיבוד."

בכנ התרמת־דם במיבצע ■ י
 הי״ מגן־דויד־אדום, שערך סת,
 (״פו־בנימין לחבר־הכנסת תה

״תב הברקה: בן־אליעזר אד")
 אמר הח״כים,״ דם את טוב דקו

 להם שאין ״תוודאו מד״א, לאנשי
 פה דופקים הזמן כל כי איידס,

השני." את אחד

 האלה,״ בדברים מבין פת שר
מודעי. אמר
עי לשעבר רימון. צבי ■
 וכיום גלי־צה״ל, ואיש תונאי

 שרותו בימי היה יועץ־תיקשורת,
 נח״ל. במחנה של כתב הצבאי
 כיוון מבסוט, הסתובב השבוע
 ככתב התקבל ),18( גיא שבנו,
 חיל־האוויר. ביטאון של צבאי
 כת־ להכין הבן כשהתבקש אגב,

 אביו אל פנה לא הוא בת־ניסיון,
לעזרה. בבקשה

בן־אב־ רותי הזמרת ■

 ונמצא מרותי, צעיר שהוא האב,
 מאשתו בהליכי־גירושין עתה

הראשונה.

 דונ־ קארין הדוגמנית ■
 בת־ שעבר בשבוע הופיעה סקי

 ערביות שמלות של צוגת־אופנה
 בעל במיזרח־ירושלים. עתיקות

 אבו־ ,והמארגן חנות־האופנה
 המקום את לקשט החליט סלים,
 תלה וכאשר עתיק, ערבי בשטיח

 הגונה מנה דונסקי ספגה אותו.
 אלרגית שהיא כיוון אבק. של

היא מפניו, מפחדת וממש לאבק,
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