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 נשים ★ צמח הגברת - זבת־זוגו פורת אורי
ם לחוד ד ובעלי ם לחו רי ת־פו בו שנה במסי ה

 עם אביו מתגורר שם דניאל,
 לבסוף אן־קלוד. החדשה, אשתו

 עם לחגוג 12ה־ בן לירון החליט
.,בסתר־תץ חבריו
 וברוריה אברד מירה ■

האחר נשים שתי בוטגוסקי,
עליזות למסיבות־פורים איות
 *״ באלגנטיות פתרו — שנה מדי
 הפרידות הגירושין, בעיות את

 שפשטו למיניהן ועזיבות־הבית
 לנשפים הוזמנו השנה במדינה:
שב מה לחוד. והנשים הבעלים

בטוח. — טוח
 שהיה מי מאיר, אהרון ■

 מחלים המיזרחי, בנק מנכ״ל
 שבו מהתקף־הלב במלון־פלאדה

 לפני עדיין עומד מאיר לקה.
 ־** הבנק- המניות בעניין מישפט

איות.
 היפה רוזנשטיין מלכה ■

 דירתה את למכור מעוניינת
 לטובת שבמינדלי־דזיד, המרווחת

 רוזנשטיין ממנה. קטנה דירה
 המכירה ותהליך לחוצה, אינה

נינוחה. בצורה נעשה
בי ■ ר, לג  סגן־מפ־ עמי

 נוהג יש הנכנס, כ״ל־המישטרה
 כשיש התיקשורת: לגבי חריג

 פיקודו בתחום פשלות או בעיות
 הכל כאשר ואילו מתראיין, הוא

 הוא — הצלחות שיש או כשורה
 מידידיו כמה ניסו השבוע נאלם.

 להיפך. לנהוג שרצוי לו להסביר
 הבאים, הסוערים החודשים
 בדרך הקרבות את שיכללו

השתכנע. אם יגידו למפכ״לות,

 גינת רפי כלבוטק מנחה ■
 לתחרות־ה־ המוזמנים בין היה

 הפירסו־ איגוד שערך פירסום
 ביקש למקום, כשהגיע מאים.

 לנוח שיוכל כדי לשעה לפרוש
 שלם לילה אחרי כוחות, ולצבור

המאר מנוחה. ללא עבודה של
 ממנו וביקשו חדר לו היקצו חים

 נרדם, הוא שעה. כעבור לחזור
 ונוכח שעות כמה כעבור התעורר

הסתיימה. שהתחרות לדעת
פרנקל, נעמי הסופרת ■
 שאמורה הקיצוני, הימין אשת
אגו של בכינוס להשתתף היתה

 על העבריים הסופרים דת
 לא הכבושים, בשטחים האירועים

י השלג בגלל לאירוע, הגיעה - 
 אילון־מורה באיזור שירד הכבד
 היעדרה מתגוררת. היא שבו

 מכיוון מהאורחים, חלק איכזב
 אחד סופר אף בדיון היה שלא

הימני. הזרם את המייצג

|1ך ך 1ך \ ? איש שהיה ומי בחיפה ״דמן״ ממגורות בעל |11ך
ו י \1| ^ 1 - /  אורח־הכבוד היה בגין מנחם של סודו 14י

 ומפני לאולם נכנס הבט ברית״. לאירגון,,בני יובל־המאה במסיבת
 בור פנינה באקראי. מקום בחר לשבת עליו היכן ידע שלא

 שעליו לו הבהירה בישראל, ברית״ ״בני נשיאת לצידו), (בתצלום
 אחרי אורחי-הבבוד. שאר בחברת הראשונה בשורה לשבת
 משה השר ליד לשבת ממנו וביקש המארחים אחד אליו ניגש שישב
נוספת. העברה בור סיכלה להשיב שהספיק לפני עוד אך שחל,

 ברוב שוקל, וייצמן עזר ■
 צעד המדיני, מהמצב יאושו

 בשיחה סיפר השבוע דראסטי.
 אומרים: שותק, ״כשאני פרטית:

 קם כשאני שותק? הוא למה
 זה שוב אומרים: משהו, ועושה

רציני. זה הפעם אותו...״ עקץ
 סעד רונן אלי המיסעדן ■

 מיסעדן, הוא גם ג׳קי, אחיו, עם
בפא הנודעת רסשטין במיסעדת

 במיליאר־ שם הבחין לפתע ריס.
 עדנאןחאשוקג׳י. הסעודי דר

 התיזמו־ אצל הזמין ידידות לאות
שדם השיר את הצוענית רת  ׳ח
זהב. של

 רבת־משתתפים במסיבה ■
 כעיתונאית פרם שימעון פגש

 ואמר ממעריב רותם אירית
 הוא אין אך לו, מוכרת שהיא לה

 מי לו כשהזכירה אותה. מזהה
 את שקיצצה והוסיפה היא,

 צורתה, את ושינתה שערותיה
 מזהים האנשים אין ומשום־כך

 כמו ״את השר: לה אמר אותה,
הזמן!״ כל המשתנה מעריב,

 שתחזור לך מאחלת ״אני לו:
 ותיקן חייך פרס שלך!״ לכיסא
לתפקיד.״ מתכוונת ״את אותה:
ראש־הממש־ ממלא־מקום ■

 נאום נשא פרם שימעון לה
 ההסתדרות נשות לפני פוליטי

 לעניין בנאומו כשהגיע ובעליהן.
 לצאת שצריך ואמר חבל־עזה,

 ״לך מהקהל מישהו לו צעק משם,
עשתונו איבד לא השר הביתה!"

 ושאל: ישירות אליו פנה תיו,
לש שנמשיך רוצה אתה ״האם
 לא־ אנשים?״ אלף 650 על לוט

 מישפטים כמה עוד אמר חר־מכן
מהבימה. וירד

 האחרונים הכינוסים באחד ■
 פנתה עסקני־ההסתדרות של

 פורום חברת אשר, זילפה
ואמרה פרס לשימעון הוועדים,

 נאומו בזמן שהתמוטט אחרי בטיפול זוכה השפלה באיזור ״עמידר״ מנהל לשעברוייצמן אהרון
 ברע חש וייצמן בנס־ציונה. החברתי״בלכלי במועדון יעקובי גד הכלכלה שר של

להתמוטט. לו גרמו השר דיברי כי שחשבו מי היו מהתקציב. שקל מיליון 230 בסך קיצוץ על השר כשדיבר
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 לכיבוש". סוף דורשים אנו הפלסטינים, עם מיידית הידברות ״בעד הכותרת: תחת וצלמים, ציירים של
והכו ערביה, אשה פני על העובר ישראלי חייל המראה טרטקובר, של חדשה כרזה גם הוצגה בתערוכה

 נערכת התערוכה דם!״ ״די סיסמה: טרטקובר רשם בתו של גבה על (למטה). ״אמא״ אומרת תרת
נוספות. גלריות בארבע דומות תערוכות נערכות ובמקביל הרצל, ברחוב ״רגע" בגלריה אלה בימים

 סמנכ״ל שומר, אריה ■
 טוען ראש־הממשלה, מישרד
 לביקורים מתורגל כבר שהוא

 שולץ. ג׳ורג׳ של זה כמו
 לקבל יכול ״אני התפאר: השבוע

 תוך רגן רונלד הנשיא את
 חוסיין המלך אם גם שניות.

 תהיה לא זאת לבוא, ירצה
שניות!" תוך נתארגן הבעיה:

 של בנם אדרי, לירון ■
 התלבט אדרי, ורפי ג׳ואן

 יום־הולדתו: את לחגוג היכן
במלון או בהרצליה אמו בבית
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