
השאירי ★ רביו? שד היא היייסקי האם ־ ן
מי? את מחריף מי ★ בבית הבדבה את

מאול יום־הולדת מסיבת ■
 רוני לחבר־הכנסת נערכה תרת

 יום־הולדתו את שחגג מילוא,
 בליש־ שנערכה המסיבה, .39ה־
 בירושלים, ראש־הממשלה כת

 חבר־ אשת בה ונכחו עליזה היתה
 מד ,מילוא אלישבע הכנסת

רובינ אליקים כיר־הממשלה
 מיכאל חבר־הכנסת שטיין,
עץ איתן,  ל־ ראש־הממשלה יו

 אחי־ יוסי ענייני־תיקשורת
 מידידיו אחר ואחרים. מאיר,

 בקבוק איתו הביא מילוא של
 שאל הבקבוק את כשפתח ויסקי.
ליש־ מאנשי החוגגים, אחד אותו

 בירת בטוקיו, שלה והמכירה
 המשתרע הגדול, האולם יפאן.

 גדול מיבחר כולל מ״ר, 4000 על
 ואביזרים פסלים רהיטים, של

 רהיטים הפסלת מכנה שאותם
פיסוליים.

 נוהגת בארץ שהותה בזמן ■
 מסיבת־תה לערוך גור אילנה
 מדי הקרובות, לחברותיה קבועה

 שנים של מסורת זוהי שישי. יום
 להביא נוהגת מהחברות אחת וכל

 למסיבת־ מהכיבוד. חלק עימה
 אשת־חברה הגיעה האחרונה התה

 החינוך, בתחום העוסקת נודעת,
ה לבאות עוגות כשבאמתחתה

מט עם להזדהות שבאו אחדים,
 יוסי גם היה ביניהם האירוע. רת

 לשעבר השב״ב מראשי גינוסר,
 שסיפר היצוא, מסן מנהל וכיום
 ועצי הפגנות שונא אומנם שהוא

 להגיע לנכון ראה אך רות־ענק,
ב שנערכו גדולות עצרות לשתי

ביש חוקה למען האחת אחרונה;
 ההשתמטות. נגד והשניה ראל,

ל נערת־ישראל סלע, תהילה
 אברהם של אשתו וכיום שעבר

 מיש־ מנכ״ל טמיר, (״אברשה״)
 כשבעיקבותיה נראתה רד־החוץ,

 הפיליפינית עוזרת־הבית צועדת
עגלת־ את דוחפת כשהיא שלה,

ע ן ף ן ן האברכים השתמטות נגד בעצרת״ההמונים אורחי־הכבוד לבימת ראשון עלה ד1ן
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 (בתמונה וביניהם רבים, פגועי״מילחמה נראו תל-אביב עיריית בניין שלפני הגדולה ברחבה המחאה.
השניה. במילחמת־העולם באיטליה הבריטי הקומנדו של בפעולה רגליו שתי את שאיבד סוויט, צבי משמאל)

 הבקבוק האם ראש־הממשלה, כת
ר יצחק לשר־הביטחון שייך
ש יצחק ראש־הממשלה בץ.
 נתן השאלה, את ששמע מיר,
רא את שהרכין באיש, זועם מבט

 להיתקל שלא כדי הצידה וזז שו
ראש־הממשלה. של במבטו שוב

 בלם דויד איש־העסקים ■
 טעמים בעלי הם איזבל ואשתו
 דויד הגסטרונומי. בתחום שונים
 ואילו ודגים, פירות־ים אוהב

 סיני. אוכל אוהבת איזבל אשתו
 ובאחרונה פשרה מצאו השניים

 במיסעדה פעמים כמה נראו
ובפסטות. באוכל־ים המתמחה

 מיש־ בבית צילצל הטלפון ■
 בחורה, היתה הקו על חרמון. פחת

 בפיה להזדהות. בתחילה שסירבה
 סא״ל נגד קשות טענות היו

 הבחורה חרמון. רוחמח (מיל׳)
 יושבת־ שהיא שחרמון, טענה
 בתי־ של הידידים אגודת ראש

 את מנצלת בתל־אביב, החולים
 רבות לנסיעות וקשריה מעמדה

 בתקופה דווקא לארצות־הברית,
שקו בתל־אביב שבתי־החולים

 שנעלבה חרמון, בגרעונות. עים
 למטלפנת הסבירה מההתקפה,

 הפרטי, חשבונה על נוסעת שהיא
 בדירה מתגוררת היא ובניו־יורק

מו איש-העסקים בעלה ששכר
 ב־ לעיתים השוהה חרמון, טי

 ה־ עסקיו. לצורך ארצות־הברית
השי סיום עם הזדהתה מטלפנת

חרמון. של בפניה והתנצלה חה
פת גור אילנה הפסלת ■

התצוגה אולם את אלה בימים חה

 היחידה היתה לא היא אך שימחה.
לד וכשנוכחה עוגות, שהביאה

 נשארה שהביאה שהעוגה עת
 היססה לא היא בשלמותה, כמעט
של בטענה בחזרה, אותה ולקחה
 מסיבה עורכת היא היום מחרת
בביתה. קטנה
תוכנית־הטלווי־ בעיקבות ■

 בהמתה שדנה כלסטק, זיה
 באמרת בעלי־חיים של אכזרית

 נערך בתל־אביב בעלי־ח״ם צער
לכל לבתי־מחסה ערב־התרמה

 אשת־החברה של באירגונם בים,
 של ומזכירתו לחוביץ יונה

 אוברזון, גדעון איש-האופנה
שנאס התרומות אלטמן. אתי

 בתי־מחסה להקמת נועדו פו
 מי וברעננה. בבאר־שבע לכלבים
 היתה בהופעתה תדהמה שעוררה

 צוורן, ברוריה אשת־החברה
 לובשת כשהיא לאירוע שהופיעה

בע מיותר שנראה מעיל־פרווה,
 בעלי־חיים. בהצלת העוסק רב

 מנכ״ל סטרוקובסקי, מוטי
ש ידועה, חברת־קוסמטיקה של
 בשם לכלבת־זאב בעלים הוא

כל את להביא אם היסס טוויגי
 שלו, כלבת״הזאב לאירוע. בתו

 נחשבת קילוגרם, 50 השוקלת
 בארץ, מסוגה הגדולות לאחת

 רבים. אנשים מפחידה ונוכחותה
 שהמנכ״ל לכך גרם זה שיקול

ב להשאירה העדיף חובב״החיות
בית.

 שנערכה הגדולה, בעצרת ■
 בתל־אביב, מלכי־ישראל בכיכר

 בחורי־הישיבות השתמטות נגד
מפורסמים בקהל נראו מהצבא,

 עורך דיסנצ׳יק, עידו התינוק.
 בקהל, הוא אף נראה מעריב,
 גם אורחים. בשני מלווה כשהוא

 בן־אמוץ דן הסופר־העיתונאי
ק ניתוח שבועיים לפני שעבר

 לעצרת, והגיע מאמץ עשה שה,
 איש־הע־ בידידו מלווה כשהוא

הראל. יוסק׳ה סקים
 צוות־ההפקה של נסיעתם ■

ושח קולהאס מיכאל המחזה של
 חוויות רצופה היתד, לפולין קניו

 וישיג״ שלמה השחקן רבות.
 בלבד ימים 10 למסע יצא סקי
 והרופאים גב, ניתוח שעבר אחרי

 שיאו המהירה. בהבראתו פיקפקו
ש בטכס־האזכרה היה המסע של

הט סיום עם ורשה. בגיטו נערך
 תהילים ספר וישינסקי הוציא כס

 התחיל מכן ולאחר קדיש ואמר
מצ כשכולם התיקחה, את לשיר

 זולגות כשדמעות אליו, טרפים
מישר טלוויזיה צוותי מעיניהם.

 את הנציחו ,הבי־בי־ס ומרשת אל
 ב־ אחזה דומה התרגשות המעמד.

 השחקן כאשר צוות־השחקנים
 מחזה מתוך קטע קרא ידין יוסי

 במח־ ששהו בעת דגן פטה של
 החבורה בירקנאו. נה־ההשמדה

 לארץ לחזור אמורה היתה כולה
בה להופיע כדי מסויים, בתאריך

 מכיוון אך בעין־גדי, נוצות צגה
 איחור לנמל־התעופה שאיחרו

 אנשי סירבו בלבד, דקות 15 של
על של צוות־האוויר  לחכות אד

להתע נאלץ וצוות־ההפקה להם,
נוסף. יום בוורשה כב

 קדישמן מנשה הצייר ■
בניו־יורק, שיחת־העיר את מהווה

 שם תערוכתו פתיחת בעיקבות
 כל נכחו בפתיחה שעבר. בשבוע
 כמו העיר, של והיפות היפים

 ההצלחה סיגל. ג׳ורג׳ השחקן
 בריאותו על כנראה, השפיעה,

ב לשכב נאלץ והוא האמן, של
ימים. כמה במשך מצונן, מיטתו,

 ועדת יושב־ראש שהיה מי ■
הכנסת, של החוקה־חוק־ומישפט

בדי להתחיל החליט קולם, אלי
 קולס, בניו־יורק. דווקא אטה

 הוסיף כעורך־דין, עכשיו העובר
בחוד למישקלו קילוגרמים 15

 בניו-יורק ורק האחרונים שים
 לחזור והחליט עצמו״ את ״תפס

 שיש סיפר הוא הקודמת. לגיזרתו *
 מה שונות. במידות חליפות לו ^
בטוח. — שבטוח ?

 קומו, שמריו מסתבר ■ ש
חמו ואחד ניו־יורק מדינת מושל |
עירן אחרי לנשיאות עמדים ש

 מכריו כל באירוח ולזכות האורח,
אבן. של המכובדים

 מירי יחסי־הציבור אשת ■
 ״ מיברק השבוע קיבלה זיכרוני
 פניגשטיין, ו״פוגי״> ממאיר

 פסטיבל־הסרטים־הישרא־ מפיק
 המבשר בארצות־הברית, ליים

 אירועי של הסופי המועד על לה
 יחסי־ את תנהל שהיא הפסטיבל,

 היחצ־ של שימחתה שלו. הציבור
 תהיה וזו מאחר כפולה, היתה נית

 בבתה, לפגוש עבורה הזדמנות
 מזה השוהה זיכרוני, טיבי

 לומדת היא שם בניו־יורק, שנה
תע עיסוקיה ובמיסגרת קולנוע

בפסטיבל. פניגשטיין עם בוד

 בתל־ מבתי־המלון באחד ■
השלי העולמי הכנס נערך אביב

 את בקהילה. ליתר־לחץ־דם שי
תל הפרופסור מייצגת ישראל

היחידה מנהלת רוזנטל, מה

 קצת זאת בכל הוא בוש, ג׳ורג׳
 שטיין, ג׳ק סיפר השבוע יהודי.

 ארצות־הברית, יהדות ממנהיגי
 קומו, של בתו עם נשוי שבן־דודו

 של היהודי״ ״הקשר את חשף וכך
המושל.

 יריב אהרון עושה מה ■
 אמ״ן, ראש שהיה מי בניו־יורק?

למח המרכז כראש כיום המכהן
 כסף משנורר ,אסטרטנ״ם קרים
בהחל נחוש יריב המרכז. למען
 ניו״יורק את לעזוב שלא טתו

ל ראוי סכום בידיו שיהיה לפני
בו. התכבד

 סביר, אורי של למזלו ■
 סביב התבוסה מאווירת שנמלט,

הקונ לתפקיד פרס, שימעון
 הזדמן בניו־יורק, הישראלי סול

 היה יכול כך לעיר. אבן אבא
לכבוד קבלת־פנים לארגן סביר

 הרפואי במרכז ליתר־לחץ־דם
 הפרופסו־ בתל־השומר. שינא

 שבסיום להיווכח נדהמה רית
 אור־ מרבית ירדו ההרצאות אחת

ב המתמחה למיסעדה חי״הכנס
 ׳ ושומן. קלוריות עתירי מאכלים
 היא מהאורחים חלק עם בשיחה
 מהמומחים שחלק לגלות נוכחה

 שהם המזונות כל את אוכלים
מהם. להימנע ממליצים

ד הגוף מלאת השחקנית ■
 עברה שהיא סיפרה שרף בורה
דיא של ניסיונות חמישה בחייה

 והחליטה כולם על ויתרה אך טה,
בפ הרגילים. במימדיה להישאר

די לרופא הלכה הראשונה עם
לג מירשם לה שנתן נודע, אטן

 בירור כשעשתה שונות. לולות
 שאחת גילתה היא חברותיה בין

ושניה בבית־חולים אושפזה מהן
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