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הנ לביקור העשור ביום ■
אל־סא־ אנדור המצרי שיא

 יום־ גל״ץ עיר בארץ, דאת
 האירוע. לציון מיוחד שידורים

 מיוחד צוות ירד העניין לצורר
 קול מתחנת לשדר כדי לקאהיר,
המחל מנהל כי הסתבר קאהיר.

 אדד קאהיר, בקול העברית קה
 חו־ בעבר היה אל־זזימלי, מד

 מתנוססת במישרדו קר־שבויים.
 הקצין יגורי, אסר של תמונתו

ב שנפל ביותר הבכיר הישראלי
 חוקרו היה חימלי המצרי. שבי
יגורי. של

שאי במועדון־העיתונות, ■
 הד״ר את שזוכר בשבוע רח

 ממשלת־ ראש חליל, מוצטפה
 סאדאת ביקור בזמן מצריים
 וייצמן, עזר השר ואת בארץ,

 עיתונאים על וייצמן התרעם
 שגורה אינה שהאנגלית אחדים,
 המיוחד, בסיגנונו וייצמן, בפיהם.

 י ההל מלאכת את לעיתים נטל
הפ אחימאיר, מיעקב חייה
 באמצע השואלים את סיק

 איך ללמדם וניסה דיבריהם,
שאלות. לשאול צריך עיתונאי

העי מסיבת תחילת לפני ■
ש במועדון־העיתונות, תונאים

 גידעון את בן־אמוץ דן אל
 הוא אם המועדון, יו״ר באמם,

פרובוק בשאלות להתפרץ יכול
 ואף בחיוב, ענה סאמט טיביות.

 קצת להכניס כדי לכך אותו עודד
 בן־אמוץ ואכן, למסיבה. עניין
 בשאלה חליל דיברי את שיסע

 גרעיני. נשק למצריים יש אם
 חליל, אצל חיוף עוררה השאלה

וייצמן. אצל פחות
 היה חליל שהד״ר מסתבר ■

רשות״ה־ מנכ״ל שנתיים במשך ■
 האישי מניסיונו המצרית. שידור

 הסיכסוך לפיתרון דרך הציע הוא
בור הישראלית: ברשות־השידור

מוסכמת. רות
ער עכשיז שלום תנועת ■

 סאדאת לביקור העשור ביום כה
 בתל־א־ צחתא במועדון כינוס
 מובארב גם הוזמן למקום ביב.

 הפלסתיני המרכז ראש עודד,
 סכי מרחפת שעליו לאי־אלימות,

 הוכנו בואו לפני נת־גירוש.
שאנשים כדי שלשלאות, במקום

 (״דוק״) זאב של החלמתו
 את שמכנה מי מאירוביץ׳.

 הביל״ויים״ אחרון של ״בנו עצמו
 תקו־ ואחרי מוחי, באירוע לקה

 בבית־ בלתי־נעימה פת־אישפוז
 הוא שם לביתו, שב החולים
 טיפול בעזרת אט־אט, מחלים

טובים. וחברים צמוד
גרעי לפיסיקה הפרופסור ■

 לכנס הוזמן מאור אורי נית
 בעיר בינלאומי אירגון־שלום של

 נושא בעודו בבריטניה. קאוונטרי
 שישבה לאשה לב שם רבריו, את

 היו ושפניה הראשונה, בשורה
 ניסה הוא איכשהו. לו מוכרות

הצ ולא אותה, פגש היכן לזכור
אליו ניגשה ההרצאה אחרי ליח.

־ של שביקורה נראה ■  צי
 לא עוד בארץ־הקודש צולינה

התמלילן סיפר השבוע נשכח.

 לאות עצמם את בהם יקשרו
 מנהל אך עווד• עם הזדהות

 ההפגנתי לצעד התנגד המועדון
 מתאים שאינו בנימוק הזה,

למועדון־תרבות.

 לונדון ירון איש־השידור ■
בימי עצמו, את להציג התחיל

 התחתך שדווקא גדות, עון
 והתייחס בפואד פגש לאחרונה,
 הנעשה על האחרונות לכותרות
 כבר מקומות ״שני ב״יחד״:

 הכריז הבאה!" לכנסת משוריינים
 בפואד מביטים הכל בעוד גדות.

 עמר, שלמח לסיעה ובעמיתו
הוא ואולו!" ״פואד גדות: ירה

 בנסיבות בצהריים השישי ביום
 של אביו בהלוויית — מעציבות

ארנון. יגאל עורר-הדין

 במיוחד משמחות בנסיבות ■
 רבים בערב, הראשון ביום נאספו,

 באותו וותיקיה: הארץ מבלייני
את בראשון־לציון חגגו הערב

 התעניינה שהיא אמרה האשה,
 אליו והצטרפה שמסר, בדברים
 זאת היתה ללונדון. חזרה בנסיעה

כריסטי. ג׳ולי השחקנית
מ לציון חגיגית במסיבה ■
 במוסיאון קולנוע שנות 10 לאות

עב־הכרס הבדרן בלט תל־אביב

לשע לונדון כ״ירון השביתה,
בר".

 במיזנוך הוותיק למלצר התכוון
הח״כים,

 התנועה של הרוחני אביה ■
 הפרופסור השלום, אל הסיזרח
 רע. במזל לקה אלבז, שלמה

 מעורב והיה למצריים נסע הוא
נגר חמורה. בתאונת־דרכים שם
 ובגולגולת, בירך שברים לו מו

 לא הוא לארץ. בחזרה הוטס והוא
הנסיעה. לקראת עצמו את ביטח
 (״פו־בנימין חבר־הכנסת ■
 מטרה מהווה בן־אליעזו־ אד")
 על ולבדיחות להערות נוחה

 התלוצצו בכנסת עמיתיו מימדיו.
 והצליחו כרסו, על־-חשבון השבוע
 כהה־העור פואד את אף להביא

בלחייו. סומק להעלות
גיד חבר־הכנסת ואילו ■

 התעוררה רבה רגישות ■
 אורי, לחתונת ההזמנות סביב

 חברי־כנסת לוי. דויד של בנו
 אריאל של מחנהו עם המזוהים

 משבוששו ללחץ, נכנסו שרון
 נעשה אם ובדקו להגיע, ההזמנות

 הסתבר בטעות. או בכוונה הדבר
בכוונה. היה שזה

מאיר חבר־הכנסת ואילו ■
 השמועה פי על — שיטרית

 ״לרוץ" ברעיון משחק — בלבד
מת שטרית ירושלים. לעיריית

 שם וכיהן ביבנה, דווקא גורר
כראש־העירייה.

בא אנשי־העסקים צמרת ■
נפגשו בכירים ומישפטנים רץ

 הדור. בלבוש זילברמן מנחם
 בצבע אלגנטית חליפה לבש הוא

 אטב־ ענד החליפה ובכיס בהיר,
 כמובן, היה, לזילברמן כביסה.

 לח־ נועד ״האטב לזה: הסבר
 ילד, כשהייתי גורת־הבטיחות.

 מי למעמד. סמל כביסה אטב היה
 המיכנ־ בשולי אטב עם שהלך
אופ לו שיש סימן היה זה סיים,
 חזר שהאטב מאוד שמח אני ניים.

שאש על לו כשהעירו לאופנה."
 הגיב הוא יפהפיה, נראית תו

 התפתחה היא ״כן, באדישות:
יפה!"

ך1 \ ! ר11| ך ד י ד ^  ח״כ עם (מימין) משוחח הדרום פיקוד אלוף ן
^[# 1  של בנו אורי, של בחתונתם דרוקמן, חיים ^ 1 1/1 ן1

 על״ידי גם הוקף מרדכי אבוקסיס. ומירי לוי, דויד שר-הבינוי-והשיכון
 שר־ ברצועת״עזה. הירי בעניין שאלות עליו שהמטירו התחייה, אנשי

עקבו (משמאל), פלד יוסי ואלוף־פיקוד״הצפון, רבין יצחק הביטחון

 המקום. את לעזוב שמיהר מרדכי, יצחק של צרותיו אחרי בעניין
 שוטרים עשרות על״ידי ושאובטחה בלוד, שהתקיימה בחתונה

 מאות ידי את לחצו בתו עם יחד (למטה) לוי דויד ואנשי״מג״ב.
 רק היתה שבפיהם אנשים, עשרות התגודדו לאולם מחוץ המוזמנים.

* לחתונה." הוא גם ויבוא הפתעה לנו יעשה ובגין ״הלוואי אחת: בקשה

לצידו) (בתצלום יהודית אשתו בחברת בא מס־ההכנסה, לנציב המישנהצרבת׳ אברהם
 החליט הוא הירושלמי. רוזנצוויג שרגא של ״דולפין־ים" המיסעדה לפתיחת

 אחד שהוא חשבו אותו, זיהו שלא מהאורחים, חלק במקום. העובדים לצוות והצטרף בהגשה, לעזור
 בבירה, מחלטורה חזרה שהיא לנוכחים וסיפרה שביט ציפי למקום כשהגיעה במקום. העובדים המלצרים

 שהופעתה הבכיר הפקיד באוני לציין הזדרזה היא צרפתי. לבין בינה היכרות לערוך החוגגים אחד החליט
בערב״הפתיחה. כבר לבדיקת־מס בא שהוא הראשונה הפעם שזו התלוצץ צרפתי בהתנדבות. נעשתה
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