
★ בסוכה הדקלים מהיכן  דייז משה הלבנה?
מעופפים חבו־י־בנסת ★ כלים הדיח לא

 רבין יצחק שר־הביטחון ■
במסי 67ה־ יום־הולרתו את חגג
אח בלישכתו שקיים צנועה, בה
 שרי־ה־ של נוקבת ישיבה רי

 המערך בכישלון שדנה מערך,
 מלבד המוניציפליות. בבחירות

 השרים של המצומצם הפורום
 חברי־ גם הגיעו בדיון, שנכחו
 אשת רבץ, לאה רבים. כנסת
 באר היתה היא נכחה. לא השר,

בקונצרט. עת תה
 של דרכי־העבודה על ■

 מי השבוע סיפר ארנם משה
הישרא בשגרירות איתו שעבד

 בישיבות־הצ־ בוושינגטון. לית
 באוזני לקרוא ארנס נהג וות

 הסודיים המיברקים את אנשיו
 ״לעיני מסומנים ושהיו שקיבל,
 על לו כשהעירו בלבד". השגריר

ל שזה ״מכיוון אתם: אמר כך,
 מראה לא אני בלבד, שלי עיניים

 אני אבל המיברקים. את לכם
 לא כי אותם, לכם לקרוא יכול
בלבד׳." השגריר ,לאוזני כתוב
 שלום קורישראל, איש ■

 הכנסת־האור־ על סיפר קיטל,
 קיטל בא פעם דיין. משה של חים
ב דיין את לראיין ציוותו עם

הו במקרר, פישפש דיין ביתו.
 ואמר בקבוקי־משקה כמה ציא

מהבק לשתות ״תצטרכו להם:
 ואני בארץ, איננה רחל כי בוק,
כלים." מדיח לא

 פרח יהודה חבר־הכנסת ■
הרא חבר־הכנסת להיות הס^ים

 ספורט את שינסה בארץ שון
 טייס שגיא, אהרץ הדאייה.
 בדאייה, הארץ אלוף אדעל,
 בדירוג 14ה־ במקום המדורג
 עם ונפגש לכנסת הגיע העולמי,

 מיקי ועדת״הספורט, יושב־ראש
 זה ספורט לקדם כדי בר־זוהר,

 הציע הנגבי לצחי גם בארץ.
 שהוא הודה הנגבי אך לדאות,

ש בצניחות מסתפק הוא פוחד.
 והוסיף הצבאי, שרותו בזמן ביצע

 מרחפים מחברי״הכנסת שחלק
לראייה. זקוקים ואינם במילא,

 אריה הצעיר שר־הפנים ■
 30ה־ יום־הולדתו את חגג דרעי

 בנוכחות בירושלים, בלישכתו
קרובים. וחברים בני־מישפחתו
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החורגת. אמם עם משותף מצילום להתחמק ניסו אך באירוע, נכחו ג׳ואן, הראשונה אשתו עם נישואיו בני

 ביותר בכיר בתפקיד המכהן (משמאל)גלעדי אלכם
 מנהל אן־בי-סי, הטלוויזיה ברשת

 הנוהגת (מימין), גוטסדינר הלגה המיליונרית עם ממושך רומאן
 ארצה הגיע גילעדי ובחו״ל. בארץ שונים לאירועים אליו להתלוות

המוסקוואית. הקבוצה עם מישחק״הכדורסל לרגל במיוחד

 לאחד מתחת צווקר יוסי הצלם
 צלם על־ידי שצולם הצילומים,
אמריקאי.

 הסרט של המהולל הכימאי ■
 ארצה הגיע נר מרטין של ם1ש

צי שעוררה עובדה ימים, לכמה
 שקיוו אנשי־קולנוע, בקרב פיות

 וינייה דניאל אך בו. לפגוש
 סרט־פיר־ לצלם כדי ארצה בא

 צרפתי. לממתק־שוקולד סומת
היש את הדהימה עלות־ההפקה

 נמוך לתקציב הרגילים ראלים,
 היתה השניה ההפתעה בהרבה.
 לסרט־הפירסו־ השחקנים בחירת

עופר בדוגמן בחר הבימאי מת.

 לאירוע שבאה היחידה לצ׳ין,
ארוך. במעיל־פרווה

 נפוצו האחרונים בחודשים ■
 שאת שאמרו שמועות בתל־אביב

 חצר את המעטרים הדקלים, 32
 הלבנה, הסנכה 'מיסעדת־הדגים

כמ כהן מופה הבעלים קיבל
 חבר־הכנסת הטוב, מידידו תנה

 לפקוד הנוהג זאבי, רחבעם
 כהן מזומנות. לעיתים המקום את

של באומרו השמועות על הגיב
לי משתלה אין ידיעתו מיטב פי

 קבלות לו יש מזה חוץ גנרי. דידו
 רכש שאותם הדקלים, כל על

של ניסיון שזה טוען כהן בעזה.

 שלושת בחברת באה יפה אשתו
 מאר־ וקרוב־מישפחה ילדיהם

 יום־ עוגת שהביא צות־הברית,
 השר כשנשאל ענקית. הולדת

 השיב: הזה, ביום מרגיש הוא איך
גדול!״ מרגיש ״אני
 פב־ אברהם עורך־דין ■
 בפרקליטות סגלהפרקליט טר,

 שעבר בשבוע ערך מחודהמרכז,
 נכדתו הולדת לכבוד מסיבה

 פב־ של בתו אופיר. הראשונה,
 לפני היתה ),26( מירב טר,

 מלכת־היופי, סגנית שנים תשע
 אילנה היתה המלכה כאשר

 שם השעון, פאב אל שושן.
 מישפ־ הגיעו המסיבה, נערכה

 היתה המוזמנים בין רבים. טנים
 אך לידסקי, נירה עורכת־הדין

בט הלכה היא הגיעה. לא היא
רא הסמוך, הפעמון לפאב עות
 דבר, שום שם קורה שלא תה

 המסיבה, בתאריך שטעתה חשבה
הביתה. וחזרה
 של אשתו גינת, נאווה ■
 מחלקת־הבי־ מנהל גינת, רפי
 החליטה הטלוויזיה, של דור

 לכבוד מסיבת־הפתעה, לו לארגן
 טרחה היא .40ה־ יום־הולדתו

 טובים חברים עם יחד ועמלה,
 ההפתעה את אבל בני־הזוג, של

 שצילצלו מוזמנים, כמה קילקלו
 לא ״מצטערים, והודיעו: לרפי
 אבי קרא במסיבה להגיע." נוכל
 לרגל במיוחד שכתב שיר קורן

הג רפי על סיפר ובו המאורע,
 רזה בעצם שהוא והאימתני, דול

המשו הרכישות בכל ורגיש.
 יוצא הוא בחו״ל שלהם תפות

 אותו מזהה אינו איש כי פראייר,
כלבוטק״. כ״מר שם

 דוב בפרס זכייתה אחרי ■
הש טסה בפסטיבל־ברלין הכסף
 לניר אלמגור גילה חקנית
 של אורחתו היתה שם יורק,

 קונסול־התרבות סמל, נועם
 ש־ בארצות־הברית, ישראל של

 בביתו גדולה מסיבה לה אירגן
 אורי הכללי, הקונסול של

 עשרות נכחו במסיבה סביר.
ובי וישראליים, יהודיים אמנים

 סלזניק, דניאל המפיק ניהם
 דייוויד הנודע המפיק של בנו

הקול האפוס את ,שיצרסלזניק

 במהלך הרוח. עם חלף נועי
 שסלזניק־ גילה התבשרה הערב

התפת על פרקים 13 מפיק הבן
המ ואחת בעולם, הקולנוע חות

 אל־ ישראל. היא שנבחרה דינות
 בסרט. לתפקיד נבחרה מגור
מילר שרה לאופנאית ■

 השתמש העיתון הופמן. טין
 משבועון־ה־ הלקוחים בצילומים

 שהוא פרס״ר, האמריקאי בידור
 עורכי מורדוך. קבוצת בבעלות

 השתמשו חדשות של המוסף
 רשות, לקבל מבלי בצילומים

של שמו את בטעות רשמו ואף

 ורד בשם ובסטורנטית רפאלי
שני.
 טראוד־ לה של לפרמיארה ■
 החדש באולם שהועלתה אטה,

 אח״מים, הרבה הגיעו ביפו, נוגה
 תילבו־ לבשו לציפיות שבניגוד

דו־ אנט למעט מאופקות, שות

ס סוניה  חרגה הפעם אך חברתיים. לאירועים להגיע ממעטת שר״האוצר, של אשתו (מימין),נו
בסביון, שנערך במצוקה, לנערות מעון עבור למיבצע-התרמה ובאה ממינהגה

(משמאל). גרא עודד המעצב את שם פגשה סוניה בן־גל. ושלווה הררי סוניה אשת־החברה של באירגונם
 בסקי שעסקה בעת יד נשברה

 האופנ־ בשווייץ. בהרי־האלפים
 לחופשת־סקי טסו ובעלה אית

 סיום לפני יומיים בת־שבועיים.
 עובדה החליקה, היא החופשה

באי להופיע לה מפריעה שלא
שונים. חברתיים רועים
 איל־התי־ של עורכי־הדין ■

 מו־ רופרט הבינלאומי קשורת
בי ארצה להגיע אמורים רדוך

בתבי לטפל כדי הקרובים, מים
 שפירסס חדשות, העיתון נגד עה

 על כתבת־ענק שעבר בשבוע
דם־ האמריקאי כוכב־הקולנוע
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