
דן של פיתרודהפראים
לתימניות עוצרות שלא מוניות על ★ הזהות

אמוראי, עדי סגן־השר ■
הב בכנסת יכלל שלא שהכריז

 לארצות־ בסוף־השבוע טס אה,
 במיסגרת נסע, אמוראי הברית.

לשבועיים. הבונדס,
מהל הכנסת במיסדרונות ■

 ש־ המספרת חדשה, בדיחה כת
 שמיר יצחק ראש־הממשלה

 ואמר ערסאת יאסר אל פנה
 להיפטר לך שעזרו ״אחרי לו:

 ג׳יהאד!, (אבו שלך מהסגן
שליי מהסגן להיפטר לי תעזור
 רות של אחיה קורן, דני ■

ש ומי שר־האוצר אשת ניבים,
 של מנעריו לאחד בזמנו נחשב
 להתמנות עומד אלון, יגאל
של מסודהבחירות לדובר בקרוב

 חברתי. פורום בכל נוקבים חים
 פיתרון־פל־ יש בן־אמוץ לדן
 בנקל יזכה שיאמצו שמי אים,

ההב את במצע לכלול בבחירות:
 מבטיחים ״אנחנו הבאה: טחה

לז הציבור סיכויי את להגדיל
בטוטו!״ כות

 בני חבר־הכנסת של שמו ■
 הוד בן־אליעזר נ״פואד״) ימין

לרא המערך מטעם כמועמד כר
 פואד באר־שבע. עיריית שות

 אך בראשון־לציון, מתגורר אמנם
 בין חוסר״קשר של התופעה

 מקומות לבין המועמדים שמות
 לשכיחה. כבר הפכה מגוריהם,

 כך, על להתלוצץ העז אף פואד
 השישי ביום לחבריו כשהודיע
לפרוש! חייב אני ״טוב, בצהריים:

 מסי־ בעניין רכון, נגד אלתרמן
 בשנה נעמ״ת שערכה בת״פורים,

 אלתרמן. של בבימוייה שעברה,
 והחליטו השתיים נפגשו השבוע
 לבית־ה־ מחוץ לפשרה להגיע

מישפט.
 לרגל שנערכה במסיבה, ■

 את המנציחה תערוכת־צילומים
 ארתורו המנצח של פועלו

 קטנה אשה בלטה טוסקאניני,
 גר־ שזוהי הסתבר ואלגנטית.

 האי־ אשתו סונטנח, ציאלה
 זלצר, דובי המלחין של טלקיה
 ושמחה בעלה בחברת שבאה
 הוותיקה ידידתה את לפגוש
 המפיק של אשתו גולן. רחל

גולן. מנחם
לא בענף־הטקסטיל ההאטה ■

 כבר הוא זאת, במיסגרת המערך.
 מאנשים הסברתיות עצות מבקש
 המקוריות לריעות ופתוח שונים
ביותר.

 באר- נראית איך לראות צריך
שבע.״
 נע־ מזכירת רכון, עדה ■
 אלח והבימאית תל־אביב מ״ת

 מישפטי, בדיון היו אלתרמן
שהגישה כספית תביעה בגין

 אופנת־העילית מיבואני מנעה
 יקרים דגמים לייבא פאריס של

 התחילו אחרון בשבוע במיוחד.
 מעצבי־ של דגמים לארץ להגיע

 סייר מונטנה, קלוד העילית
 ו־ גוטייה ז׳אן־סול בלמן,
 ששימלת״כלה עלאיה, אזדין

 17ב־ בתל־אביב נמכרת בעיצובו
 עלאיה, של היבואן שקלים. אלף

 לא שעדיין הודה הדס, רוני
 לקונה כזה במחיר שימלה מכר

ישראלית.
 זיר■ שוקי מעצב־השיער ■

 מדי כמנהגו לעבודה, הגיע רי,
מכו למיספרה מחוץ וראה יום,
 בסרטים עטופה שהיתה נית,

דק בעטיפת־מתנה. כמו ורודים,
 לט־ קשורה שהמכונית חשב רי

 אחד את שאל ואף כס־נישואין
 לסי־ מחכה הכלה האם מעובדיו

 רגע באותו במיספרה. דור־שיער
 לו והגיש מייק אחיו אליו ניגש

ל לו הסתבר אז צרור־מפתחות.
 עבורו רכש שאחיו תדהמתו,

 יום־הולד־ לכבוד מכונית־ספורט
והח עובדי־המספרה ובעזרת תו,

בסרטים. המכונית את עטף ברים
 נכח ניצן לכבוד במסיבה ■

 שהוא כהן, פיני אררט מנכ״ל
 לפניו באגודה. המתנדבים אחד

 יושבת־ראש רחוב, ויטה עמדו
 נשיאת יעקובי, וגלה האגודה
 הידועות נשים שתיהן האגודה,

 אחי־ אייל ולצידן ביופין, גם
 את כהן כשנשא ניצן. מנכ״ל קר,

 ״לא השאר: בין אמר הוא דבריו,
 יופי כשיש לניצן להתנדב קשה
 ״אתה לו: השיב אחיקר כזה.״

הגברי?" ליופי מתכוון

הקרו בבחירות יזכה מי ■
ויכו־ מתקיימים כך על — בות?

 ידידתו- בחברת לבלות יצא מנחה״הטלוויזיה, "11111 11^1
לראות כדי קרן(לצידו), ונדה הספרית מילדות, ו■■!!! •1/1
 לו שעיצבה החדשה לתיסרוקת־התלתלים האנשים תגובות את

מרוצה. היה פאר אך חלוקות, אמנם היו התגובות הספרית.

 פורוס-הוועדים של בערב ■
 שושנה שרת־הבריאות נשאלה

 היא מדוע ארבלי־אלמוזלינו
השולחן, של אחד בצד יושבת

 בכל להופיע הקפיד האירגון,
מעט קטנה כשסיכה האירועים

 מביני־ רק דש־ביגדו. את רת
הזאת הקטנה שהסיכה ידעו עניין

יחידת״ה־ של ביותר המפורסם החברהרציו! מאיו
 בטקס מאורחי-הכבוד היה ,101 קומנדו

 אנשי-תיקשורת עליו עטו כניסתו עם מופת". ״אנשי הספר חלוקת
 חלק ליטול סירב הר-ציון הספר. על חתימתו את שביקשו ואורחים,
 אחת על בישיבה להתבדל והעדיף במקום, יחסי־הציבור במערכת

 רעייתו בחברת הגיע שי חזי השבוי״שחזר מימין: בצילום הכורסות.
 עמליה בספר, עליו שכתבה והעיתונאית איריס, שחורת-השיער,

 הערות רשמה למטה) ״דבר״(בצילום עורכת זמר, חנה ארגמן-ברנע.
שפת־אמה לה. מייעץ (לצידה) אליאב כשלובה ההונגרית, ב

 אלמוזלינו, נתן בעלה, ואילו
 היא לצידה. ולא מולה יושב

 אותו רואה לא ״אני השיבה:
 כשאני כך, העבודה. בגלל בכלל

 הזדמנות לי יש מולו, יושבת
אותו.״ לראות

 האמנים, מכיוון הפטפטת ■
 מזכ״ל נשא שבו באולם שנכחו

 את קיסר ישראל ההסתדרות
 הוא בעיניו. חן מצאה לא דבריו,

 אמן כל כי ואמר אליהם פנה
 יפסיד הנאום, במהלך לו שיפריע

 חיקוי יעשה שהוא מפני מכך,
 לאחר פרנסתו. תיפגע ואז שלו,
 מייסד יצחק, יוסן! אל פנה מכן

בהו לו ואמר פורום־הוועדים,
 הבריאות, על שמור ״יצחק, מור:

 שמערכת־הבריאות לי נראה כי
מתמוטטת.״

הבינלאו הספרים אירגון ■
העו הכנס את ערך ,סי־אי־ט מי

 פרנסואה בתל־אביב. שלו למי
של העולמי הנשיא מאנייאן,

 ליגיון ״קצין התואר את מסמלת
 על־ לו שניתן הצרפתי", הכבוד

 פועלו. על צרפת ממשלת ידי
 לכבו־ שנערכה חגיגית, בארוחה

 ביעקב פגש הוא בחיפה, דו
 ליחסי־ציבור, האגף ראש בזק,

ב בינלאומיים וקשרים דוברות
מופ היה מאנייאן חיפה. עיריית

 בזק של דש־ביגדו על לראות תע
כמ הזהה קטנה סיכה הישראלי

 הוא שבזק לו הסתבר לשלו. עט
למצוי הלאומי המיסדר ״אביר
 שנה לפני לו שניתן תואר נות״,

 פרנסואה צרפת, נשיא על־ידי
 תרומתו על כהוקרה מיטראן,
והי הקשרים בקידום ויוזמתו

לישראל. צרפת בין חסים
רונאי אברהם השחקן ■
 כאוהד בחוגי״התיאטרון מוכר
 הזדמנות ובכל הליכוד, של שרוף

 הימניות. דיעותיו את מביע הוא
 חשבונו על מתבדחים כעת

תפקיד על הביסה בתיאטרון
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