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 לציין ואעזון תיקני
יעקב וזנרון

 סירטי־ לפרסם ,לישראל הציע המצרי הנציג
בישראל הצופים לסען המצרית בטלוויזיה פירסום

 בחברת התל״אביבית בטיילת שקט לחעש יצא ״אגד׳/ אופרטיב
 לחגוג שבאו אנשים, ממאות חטיילת חמתה להפתעתו הקטנה. בתו
 מספ־ אחד על התיישב ריינר אפריים האביב. תחילת את
בטיילת. והשבים העוברים במיצעד רבה בהנאה צפה האבן, סלי

 ל־ שהתנגדד. היחידה 8'
 רב־אלוף של תזכירו פירסום

 המנוח, אדעזר (״דדו״) דויד
 ב־ ועדת־אגרנט דו״ח בעניין

 רעייתו, היתד, עיתוני־הערב
ידי באוזני שטענה תלמה,

תו כל כעת בכך ״אין כי דים
 הוא בעלה ,שמות תלמה, עלת״,
 אחרי אותה, שפקד השני האסון
ה אחיה נפטר כשנתיים שלפני
 לימודי את לסיים עומדת יחיד,

 בפסיכולוגיה, הראשון התואר
 מיקצועית, חלילנית גם והיא

 מות אחרי בחליל־צד. המנגנת
 אלמנתו עזבה תלמה של אחיה

 להתגורר ועברה קיבוצה, את
 של ביתם בקירבת ילדיה עם
 ועזרו אותה שסעדו ,ותלמד, דדו
האסון. על להתגבר לה
 אפרים המדינה, נשיא 9'

 את שקילקל כימעט קציר,
 לישכת לחברי החגיגה חגיגיות
 בה ישראל־אמריקה, הנויסחר
 ואנשי-מים־ תעשיינים חברים

 כ־ להרצות הוזמן הנשיא חר.
 שבקומה במיסעדה אורח־כבוד,

 אמריקה. בית של העליונה
 מר״ יצחק ח״כ הלשכה, יו״ר
 ללישכת־הנשיא טילפן דעי
 הטכס הליכי את לוודא כדי
 הנשיא. את לקבל עליו שבו

 היתד, לישכת־הנשיא תשובת
 שונא ״הנשיא :חד־משמעית

 כראשון עצמו רואה טכסים,
ב להתקבל ורוצה שווים בין

עממיות.״
מכ חולים קופת אנשי 8

 שר־ד,בריאות את לאחרונה נים
 שהוא שם־טוב, ויקטרד

 ״הווזיר בשם: בולגריה, יוצא
הבאלקאני.״

 מסיבת־העיתו־ מסמר 9
ה שקיימה לכתבי־חוץ, נאים
 למטן הישראלית המועצה שבוע
 היה ישראלי־פלסטיני. שלום

 מרחמד הפלסטיני העיתונאי
למ שבא אבו־שילבאייה,

 הציע הוא עצמו. ביוזמת סיבה
 ובגדר, בישראל שכוחות־השלום

 ביטאון יוציאו־לאור המערבית
 וחציו בעברית חציו משותף,

 ״לא הציע: כסיסמה בערבית.
 ולא לים, הישראלים את לזרוק
 למיד- הפלסטינים את לזרוק
בר!״
ב הים־התיכון במועדון 9
 חג- מערבי אחד את חגגו אילת
 עד ובריקודים בשתייה הפסח

האור כל כימעט הבוקר. אור
 מילבד בהילולה, השתתפו חים

ש יעקובי, גד שר־התחבורה
 אשתו בחברת במקום שהה

ה כ ה שלהם. ובן־ד,זקונים טו
ה שפת על ישבו ואשתו שר

 רציניים־להחריד, ניראו בריכה,
 עיריית ראש עם שיחה וניהלו
 לבקרם שבא כ״ץ, גדי אילת,

ורדה. רעייתו בחברת
 בלום־ ניספח־התרבות 9

דא גרם חפר, חיים אנג׳לס,
 הישראלית לקהילייה רבה גה

 בהול, לניתוח הוכנס חסר שם.
 רק ממעיו. גידול להוציא כדי

ה כי הסתבר הניתוח אחרי
ה וכי ממאיר, היה לא גידול
בהצלחה. עבר ניתוח
 להפשרת נוסף סימן 9

 למצריים ישראל בין היחסים
 ל- הישראלי האיגוד יו״ר רואה

 במיב- אכנת, אודי פירסום,
 איסי־ מנציג השבוע שקיבל תב

 של הבינלאומי האיגוד תא,
 טכני־תעשייתי פירסום מישרדי

 מ־ שנשלה במיכתב, במצריים.
ה הנציג מציע ארצוודהברית,

יש נציג שהוא לאבנת, מצרי
 סירטי- להקרין באיסיתא, ראל

 כדי המצרית. בטלוויזיה פירסום
ה הנציג ציין אותו, לשכנע

 הגדולה היא תחנתו כי מצרי
וכי ,במיזרח־ד,תיכון והיעילה

ב במצריים, נקלטים שידוריה
בקפ בסעודיה, בתוניס, לוב׳

המחי ובישראל. בלבנון ריסין,
 דולר 33מ״ הם לפירסום רים

 325ל־ עד שניות, 10 בן לסרט
 אחת. דקה בן לסרט דולר
 עמיתו עם להיפגש עומד אבנת

 במיסגרת הבא, בשבוע המצרי
בקופנד,א השנתי איסיתא כנם

 איתו לברר מתכונן והוא ,גן
ההצעה. פירטי את

ל נכנסה הימים באחד 8
 בירושלים, מעמון הבוהמה קפה

 קבוצה השמאל, כמיבצר הידוע
 עם אנשי־שמאל של גדולה

 קידרון. פדץ הסופר-ד•,מתרגם
 קופ, מרדכי אל פנה הוא

,.אי אותו: ושאל בעל־הקפה,
 •שהוא קום, אותנו?״ תשים פה

 לו השיב גוש־אמונים, איש
כיסא -על ניד־עפעף: ללא

!״חשמלי

 בין שנערכה בפגישה 8!
 ערפד, אברהם שר-השינץ,

 הגרמני שר־השיכון לבין
 ביקורו בעת רבנס, קאדל
מאר לפני רבנס התנצל בארץ,

 הבוס את השאיר שהוא על חו
 כי להסביר, ומיהר בבית, שלו

 באופן שחלתה לאשתו, כוונתו
 חייב נשאר לא עופר פיתאומי.

 את האורח בפני להציג ומיהר
 המצליף ורטמן, משח כח״
״ת : ואמר המערך, סיעת של
 שלי. הבוס את בבקשה כיר
 אהיה אני אם הקובע האיש הוא
לא.״ או שר

ו כרונוכסקי, יורם 8 ע
 הארץ, של הספרותי המוסף רר

 •להתקפה לאחרונה נתון היה
ה עורך של מעיטו קולמוסית

 מנחם קריאה, סימן ירחון
 שיראה מד, נגד שיצא פרי,

 הפולנית־הפרובינ־ כגישתו לו
 בעריכת ברונובסקי של ציאלית
 ניתנה שעבר בשבוע המוסף.
 פנים להיפגש הזדמנות לשניים

 היריב, ידידי בתוכנית פנים אל
 כאן, וגם בגלי־צה״ל, שהוקלטה

 חדלו לא ההקלטה, אורך לכל
 עד זה, את זה לעקוץ השניים

 ביקש ההקלטה, של שבסיומה
 דניאל התוכנית, מנחה מהם

ו ידיים ללחוץ כהן־שגיא,
 אלא המריבה. כל את לשכוח

 את לפרי ברונובסקי זרק שאז
״אינני ואמר: הקלף,האחרון

 אותי מתקיף אתה מדוע יודע
 בסך- הרי הפולנית. גישתי על

ממו הם שלך ההורים גם הכל,
פולני!״ צא
 מעיתוני־הערב באחד 8'

 על כתבה לאחרונה התפרסמה
 אותה בנידיורק, שבוע־יהאופנה

 בתו כן־גור, נעמי שלחה
 מזכיר כן־גור, מאיר של

 בתל־אביב, אגודת־העיתונאים
צי השאר, בין פורסמו, בכתבה
 כסיף, יחזקאל מדיברי טוטים
 ישראל של המיסחרי הנציג

ב האחראי בארצות־הברית,
ל גם תפקידו, תוקף
פור שלא פרט האופנה. שבוע

 בניו־ עובדת שנעמי הוא סם
 של הפרטית כמזכירתו יורק

כסיף. יחזקאל
הירושל־ איש־הסרטים 8'

 ידועה שהיתה נוי בן־יהודה, נתיבה ושל אביבי פינחס הפרופסור של בתם
במישרד־העבודה, בכירה פקידה כיום הבלונדית״, ״השדה בכינוי בפלמ״ח

 באוניברסיטה מלימודיה לאחרונה פרשה מדוברת, לעברית המילון את בן־אמוץ דן עם יחד שכתבה
 העתיקה העיר חומת שלמרגלות היוצר בחוצות ״השוקת״ בשם קפה״תיאטרון ידידים עם ביחד ופתחה

 מקבלים במלצריות, וכלה בבעלים החל אנשיו, כשכל קולקטיב, של בסיס על מנוהל הקפה בירושלים.
 אמה, במקום אותה לבקר באה מלצרית. וגם בעל גם היא (מימין) עמל מהרווחים. אחוזים
אלגלק. איציק התפאורן ואשת נתן אייבי של בתו שרונה, ידידתה, בחברת נתיבה,
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