
 לקבל יהב נתבקש מילואים,
 לבית־ רינד. של כנהגה מינוי

ללדת. שעתה בבוא החולים,

 שקמה הסערה למרות ■1
 עובדי־התחזוקה שביתת סביב

 החברה והשבתת אל־על של
 היה יבול לא הנהלתה, על־ידי

 של המנהלים מועצת יושב־ראש
 כרמל, משה ח׳׳ב אל־על,

 כרמל הרבים. בדיונים להשתתף
 שלושת משך מאושפז היה

מבו בחדר האחרונות השבועות
 בתל- איכילוב בבית־החולים דד

 מצהבת סובל כשהוא אביב,
 עם להיפגש עליו נאסר קשה.

 אותם שידביק מחשש אנשים,
במחלה.

אג (״יענקל׳ה״)יעקב ■
 השבוע בסוף לקרוא הופתע מון

 אוהד מיכאל הארץ כתב כי
 התיאטרון כמנהל אותו מציע

 שמעון במקום הבימה, הלאומי
ה האמנותי המנהל פינקל,

 וגבריאל התיאטרון של פורש
הבי מנכ״ל ציפרוגי, (״גבי״)

 של ההצעה פורש. שאינו מה
 חברי בקרב הדים חיכתה אוהד

מע יותר הצעה אולם הבימה.
 אלה בימים נבדקת אשר שית,
 יוסן* חיפה ראש־עיריית אצל

ה את למנות היא אלמוגי,
 מילוא (״פפו״) לסף במאי

 התיאטרון של האמנותי כמנהל
 עליו כמפקח ולשים החיפאי,

 התרבות בתיק שמחזיק מי את
 יוסף חיפה, פועלי במועצת

 של המינהלי כמנהל גורפונג,
התיאטרון.

 גדולה תעלומה בפני ■
 גלי מפקד אלה בימים עומד
 יג (״מוטקה״) מרדכי צה״ל
 מגיע האחרון בשבוע אור•

 יום מדי נאור, של למישרדו
 כאשר ענק, זר־שושנים ביומו,

 :פתק מצורף שושנה לכל
ה המעריץ בן־אדם.״ ״מסתם
 הצבאית התחנה של אלמוני

 השליח וגם להזדהות, מסרב
 מי לספר מסרב מחנות־הפרחים

 כי בטענו השושנים, שולח הוא
 שלא חמורות הוראות קיבל

 נהנית בינתיים זאת. לגלות
 נאור, של מזכירתו מהפרחים

 יום מדי הלוקחת וייס, אתי
זר־פרחים. הביתה

 מיש- של החדש הדובר ■1
 דק, מיכאל העבודה, רד

 לאחר חמורה בבעייה נתקל
 הוא שבהם השבועות שלושה

 איש החדשה. במישרתו מכהן
 כדובר מונה הוא כי יודע אינו

 לבין בינו והקשר ד,מישרה
 לבין ובינו המישרד, עובדי

 דק, כלל. נוצר לא העיתונאים,
 של הוותיק דוברו את שהחליף
 שיצא חן, זלמן המישרד,
 חן על-ידי התבקש לפנסיה,

 עובדת את בינתיים לפרסם שלא
 את יסיים ■שחן עד החילופים,

 הגימלאות גובה על המשא־ומתן
 המשא- כי התברר לדק שלו.
 רבים, שבועות נמשך ומתן

לפעול. מתקשה הוא ובינתיים

■ ישר הטלוויזיה, כתב י
 המסיבה, מסמר היה סגל, אל

האח השישי ביום ערך שאותה
 סגל, בירושלים. בביתו רון

 היה׳ עיתונאי שהפך לפני אשר
 הקסים בירושלים, בן־ישיבה

 הרב על בסיפורים אורחיו את
 בארצות־הב־ ביותר המפורסם

ישש דב הרב ובישראל, רית
 רב־אורח שהיה דרגמן, כר

 נאמן כתלמיד סגל. של בישיבה
 ההאשמות כל את סגל דחה

 באחרונה, ברגמן הואשם שבהן
נפלא.״ ״אדם הוא כי וטען

 של הלילה מועדוני !■
 היודעים בברלין, עדן שימעץ

מבו אורחים השנה ימות בכל
 זכו צעירות, וחתיכות גרים

לאור האחרון החנוכה בשבוע
 שימעון לגמרי. אחר מסוג חים
 ל- שלו המועדונים את נתן

 בחם שיערכו כדי ברלין. ויצ״ו
 המושבה לילדי מסיבות־חנוכה

בעיר. היהודית

—
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הכוכבים היו בה שבועיים לפני שנערכה ההרצאה אחרי הראשונה

 הצליח אגמון, עידן הזה, העולם צלם ההורים־השכולים־המפגינים.
 המרצה. בעלה של מישפט לבל דיין רחל של תגובותיה את לתפוס

כפיה סופקת באמצע דיין, של לבדיחה רחל צוחקת למעלה בתמונה

האוני בשערי ניצבו המפגינים ראש. בכובד מאזינה ולמטה בהנאה
 כן. לפני שבועיים התנהגותם את הסבירו בהם כרוזים וחילקו ברסיטה

בעש האחרון החמישי ביום מלאה היתה שהאוניברסיטה למרות

 פיזרו לגמרי, בטוחים ואשתו דיין משה נראו ביטחון, אנשי רות
 שזכו רבות ב״חובמות״ הרצאתו את תיבל ודיין עבר לבל חיוכים

דיין. מאוהדי בולו מורכב שהיה ההרצאה מאזיני מקהל צחוק לגלי
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