
 זוהר של מותו על כששמעה בבכי פרצה יערי חווה
חתולים להאכיל בלילות מתרוצץ טמיר אברהם • ארגוב

לארצות־ נסיעתה לפני ■
 הרצוג, אורה הלכה הברית
לב נשיא״המדינה, של רעייתו

 את לנסיעתה. נגדים לעצמה חור
 סער, יעקב ליווה מסע־הקניות

 ליש־ של מחלקת־הצילום מנהל
 ומי כת־העיתוגות־הממשלתית,

בנסי הנשיא לפמליית שנלווה
 ביקשה הראשונה הגברת עתו.

 בגרים אילו לה לייעץ מסער
טוב״. ״להצטלם יוכלו
זו של מותו על הידיעה ■
 באסירה קשה פגעה ארגוב הר

שה־תירצה. בכלא יערי חווה
 וחדלה היסטרי בבכי פרצה היא

החלו האחרות האסירות מלאכול.
להת אותה ושידלו לה דואגות י

לאכול. שוב חיל
אב־ מישרד־החוץ, מנכ״ל ■

 כשהוא הסתובב טמיר, רשה
 שנאלץ מפני מדוע? מצונן.
 אשתו של חתוליה לשני לדאוג

 במחלקת־ ששהתה תהילה,
 בנה את שילדה אחרי היולדות,

 שעבר. בסוף־השבוע הבכור
 כיצד טמיר סיפר מנוזל, כשכולו
 וניסה יחף בלילות התרוצץ
 על האהובות החיות את להאכיל
תהילה.

לממ־ המישפטי היועץ גם ■
בהצט לקה חריש, 6יוםן שלה, *

הת פרטיות בשיחות עזה. ננות
 המוטל עומס־העבודה על לונן
 שהפירסומים והסביר כתפיו, על
 כביכול שקיבל ההחלטה על

 מבית־היוצר אינם אלבין״ ב״תיק
שלו.
 מלקבל מפסיק אינו טמיר ■

 גם בנו. הולדת לכבוד ברכות
הח סרס, שימעון שר־החוץ,

 ב״פסטיבל־טמיר" להשתתף ליט
 בקבוק־שמפניה לכבודו ופתח

 השיקו הכל רשמי. אירוע באמצע
 הרשמית והאווירה כוסיות,

התפוגגה.
 של ראש־לישכתו ואילו ■
 ראש״הממשלה, במישרד פרס

 כליל נעלם אפלבאום, בועז
 אפל־ בתל־אביב. הבלייני מהנוף
 הדמויות כאחת הנחשב באום,

 ה־ בחיי־הלילה היותר־מעניינות
 חברים באוזני הודה תל־אביביים,

 נפקד ומאז כולו, מאוהב שהוא
עליו. החביבים בפאבים מקומו

בר שמואל עורן־־הדיו ■
 משותפו באחרונה שנפרד זל,

צדוק, חיים רבות, שנים במשך
 קבלת־פנים הרביעי ביום ערך

 העומד ברזל, החדש. במישרד
צפון־אמר׳־ בנק בפרשיות לדין

 למות שלושים במלאת קצרצרה
דרכים. בתאונת ראובן בנו

 רשות־השידור מושבתי ■
 ביניהם, הרבות בשיחות אומרים
מופ שהם המאוד־פנוי, בזמנם
 השר של מעמדתו ביותר תעים

 התפלאו הם שרון. אריאל
 שמעולם ששרון, כך על רם בקול

 אינו דווקא על־ידם, פונק לא
הממ בקרב משמיציהם עם נמנה
חידה. שלה.
 המנהלת בן־נחוס, עדה ■

 שבה בית־לסין. של האמנותית
והת־ מדרום־אפריקה מכבר לא

 עם התלמוד על לשוחח גורן,
 אחר, חילוני בכיר קצין ועם צ׳יץ׳

אפי ״שניכם פעיל. מאיר
 האחרים כל ״אבל אמר, קורסים,״

 למד פעיל עמי־הארצות.״ הם
דתי. בבית־ספר בילדותו

 במצריים, ישראל שגריר ■
לשהות ארצה בא ששה, משה

 ידידים רק להזמין החליט קה,
 נציגי את ולא קרובים,

התיקשורת.
 הפליט פרטית בשיחה ■

 להט (צ׳יץ׳) שלמה השבוע
 כשבעל־שיחו התלמוד. מן פסוק
 כי צ׳יץ' לו סיפר כך, על תמה
 לתלמוד מצטיין תלמיד היה

 כך כדי עד באוניברסיטה,
 לו: אמר שלו הדתי שהפרופסור

 אני אבל מאוד, לי כואב ״זה
 טוב של ציון לך לתת מוכרח
 הרב אהב בצבא גם מאוד."
שלמה דאז, הראשי הצבאי

 יש? ״מה ביותר: רם בקול גוננה
 שם ביקרו כבר השמאלנים כל

 התכוונה, בן־נחום עדה לפניי!״
 יצחק לאיש־הקולנוע בוודאי,

 על שלה, הטיעון ואחרים. קול
בשלום. עבר פנים, כל

 הלורד נאט״ו, מזכ״ל ■
לניד הזמנה קיבל קרינגטון,

 הנזן נשא מהרצאתו גדול חלק
 במחיאות־כפיים וזכה בעברית,
 ״השגריר ולקריאות: סוערות
 את מסתיר אינו הנזן שלנו״.
 למדינת־ישראל, המיוחדת זיקתו

 תמונה יש במישרדו שולחנו ועל
 תצלום וכן פרם, שימעון של
 והקדשות מדליות שופר, של

בארץ. כהונתו בתקופת שקיבל
אנשי־העסקים מישלחת ■

 טי■ ארנון גם השאר, בין תתפו,
התע התאחדות מנכ״ל ברג,

 מנכ״ל גינוסר, ויוסי שיינים,
 העיתונות צלמי ממן־ה״צזא.
 את לצלם שבאו הישראליים,

 עם היפאנים את צילמו הפגישה,
 התחילו וכשסיימו, הישראלים

 פנה שרון גינוסר. את לצלם
 יפאני, לא ״הוא ואמר: אליהם

שלנו!" הוא

 לפני נאט״ו על להרצות יורק
 במיל־ היהודיים הלוחמים ותיקי

 המזכ״ל חמת־העולם־השניה.
 לניו״יורק הנסיעה על ויתר

 גילם ד״ר את במקומו והציע
 בברית גרמניה שגריר הנזן,

 שגריר בעבר היה הנזן נאט״ו.
 את והפתיע בישראל, גרמניה

העב השפה בידיעת הישראלים
 24ל־ לניו־יורק טס הוא רית.

 לוותיקי מביא כשהוא שעות,
 משר־ דרישת־שלום הלוחמים
 הבין, יצחק הישראלי הביטחון

בבון. לכן קודם ערב פגש שאותו

התאר בארץ הנמצאת היפאניים
 בליש־ בבוקר החמישי ביום חה

 שר־ שרוז, אריאל של כתו
 בתל-אביב. התעשיה־והמיסחר,

 חברי־ שנכנסו אחרי קצר זמן
 לליש־ במיספר, 15 המישלחת,

 מהם אחדים שלפו השר, של כתו
 את לצלם והתחילו מצלמות

 הנדהם לשר הסבירו הם שרון.
 ולכן ביפאן, מוכרת דמות שהוא

אותו. להנציח החליטו

 ב־ היפאנים עם בפגישה ■
חש־ מישרד־התעשיה־והמיסחר

ך1ך | 1ך | | ¥ | | |  הוותיקה המיסעדה את לידיו קיבל |
ש עשרות במשך שהיתה בתל״אביב, ״דולפין" 111/1111 ■1^1^

 צרפתית למיסעדה להפכה והחליט הפולנית, המושבה מרכז נים
 את השחורים, הפנתרים ממייסדי שמש, חגג השותפים עם יחד יוקרתית.
 נשא שאותה רחל, לאשתו, חמה בנשיקה אותה וחתם החגיגית, הפתיחה

 המלחין קראום, שמוליק היה מאורחי-הכבוד אחד לשנה. קרוב לפני
עזר. דליה הפסלת היא (מימין) העכשווית חברתו כי שהכריז הזמר,

בלבד. *$40־ ארה״ב נתון 7\\4 של הטיסות מחיו

לארה״ב. הדרך כל לאורך מובילה

תון שז4 טיסת ובל לארוז״ב, ב-*שז טוס  לך תעלה ארה״ב ב
*בלבד$40

ארה״ב. ברחבי ערים 100לכ- מגיעה
 הלוך בלבד $637״. ב- מתחילים לארה״ב וש/וז מחירי
 ביניים חניית ללא טיסות לבחירתך לניו-יורק וחזור
 הראשיות לערים פריז דרך ישירות טיסות או יורק לניו

בארה״ב.

 לשבוע חינם ״חרץ״ מכונית תיתן שד4 מספיק, לא זה בל ואם
 לפרטים לארה״ב. חזור הלוך יחד הטסים אנשים 2ל-

.03־651212 *#ת צלצל או שלך הנסיעות לסוכן פנה

 למעט 1988 במאי 31ה- עד בתוקף המיוחדים התעריפים *
 בדצמבר 1ה־? ובין בנובמבר 30בגובמבר- 20ה- שבין התקופות

 $40ב- טיסות 3 מינימום לרכוש עליך כן כמו מטאר 4 עד
$65טיסהנוספת- הטיסה.
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