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 מחדש, סיפרם את להפיץ
ך מצאו זיק, האביר  חנו

 הכישרמי והצייר מרמרי
 גבע. דודו הטלוויזיה, של

 ב־ לחסוך החליטו השניים
 עם דלי נטלו הוצאות־פירסום,

 פנוי קיר כל על וציירו צבע
 ״האביר :הסיסמה את בירושלים

!״מדליק ספר — זיק

לאנשים
הנכונים
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מזרחי כרמל ״ £
 לעיון ראעוון מיקגי

יעקב וזכרין

 על הכתבה בעקבות ■
 ראש־ רעיית של ■מישחק־המנים

 (השלם רבי' לאה הממשלה
שכו תושבי החליטו )2040 הזה
ל נווה־אביבים, מגוריה, נת

ה מיכתב־מחאה. אליה שלוח
 בנווה־ כי טוענים תושבים
מעו מיגרשי-סניס יש אביבים

 שרעיית הוגן זה אין וכי לים,
 טניס תשחק ראש־הממשלה

בצהלה, דווקא
יצ ראש־הממשלה נם ■

 משום־מה, מחרים, רבץ חק
 משחק נווה־אביבים, מיגרשי את

 או בסביון ידידים בבית טניס
 כש- הירושלמי, הילטון במלון

 ימינכ״ל משמש הקבוע כבן־זזגו
ערן. עמוס מ״שרדו,

 רבין של מישאלתו אגב, 91
ביש נשיאותי מישטר להנהגת

 בעיני לפחות התממשה ראל,
 אר- נשיא זה היה אחד. אדם

 פורר, ג׳ראלד צות-הברית,
 עם שלו הטלוויזיוני שבוויכוח
 ג׳ימי לנשיאות, מתחרהו

 את פעם בכל כינה קארטר,
 בתואר ישראל ראש־ממשלת

רביו.״ ״הנשיא
 ראש־הממשלה של בתם 9!

 לאד״ ורעייתו רכין יצחק
 סבא אותם הפכה ארצי, דליה
כשנ לפני בראשונה ׳וסבתא
 מתכוננת היא אלה בימים תיים•

 הנשואה דליה, שוב. זאת לעשות
 עתה נמצאת צבא־הקבע, לאיש

ראשונים, הריון בחודשי
 את באחרונה שראה מי 9!

 התעשיינים, התאחדות נשיא
 שביט, (״בו&ה״) אברהם
 וחשב באוזנו בשחור ׳מסתובב

 ״פריק״, הפך העשיר שהתעשיין
הצ בומה יסודית. טעות טועה
 המחייה חסידי ימאות אל טרף

 הסיני הדיקור שיטת על-פי
 הצליח כי וטוען (אקיופונקטורה),

 של ניכר מיספר להפחית כבר
ממישקלו. קילוגרמים

ש הסוער הדיון בעית 9׳
האירו אחרי בכנסת התקיים

 יושב־הראש איבד בחברון, עים
 נרגש שהיה ישעיהו, ישראל

 עשתונותיו, את מתמיד, ונרגז
 שר- לעבר וקרא התבלבל
שעמד פרם, שימעדן הביטחון

 שר- ״אדוני :דוכן־הנואמים על
!״הבריאות

 חברי־כנסת של קבוצה 9!
 במיז- שולחן ליד השבוע ישבה

כיש על ושוחחה הכנסת, נון
 רכינוכיץ יהושע של לונו

 מהם: אחד אמר כשר־האוצר.
 שניהל שריד יופי אשם ,•בכל

 בעת מערכת־ההסברה את לו
 יתל- עיריית לראשות הבחירות

 רבינוביץ׳ הפסיד כידוע, אביב.״
 (״צ׳יצ׳״) לשלמה בבחירות

 כשישמע הליכוד. איש להט,
 בשולחן שישב שריד, יוסי

 מיהר ההאשמה, את סמוך,
 שנכשלתי, פלא ״לא להשיב:
 מאד. קשה היה שלי התפקיד

 לציבור בלוף למכור אתם נסו
שלם.״

ב שהתקיימה בפגישה 9!
 בגן האחרונה השבת מוצאי
ה ח״כ של ביתו ש  ידיין, מ
 אנשי של מישלחת לבין בינו

 :הח״כ נשאל היהודית, המגבית
 בתיכנון יד לך היתד. .האם

 דיין: השיב אנטבה?״ מיבצע
הצ המיבצע בך ומשום ״,לא,

ליח.״
 כדוריה העיתונאית 9!

 רעיית את ריאיינה אבירן
 קציר. נינה נשיא־המדינה,

 כי החליטה הראשונה הגברת
 למרות מקור, סובלת ברוריה

 סירבה והיא התלוננה, לא שזו
 שזו עד העיתונאית עם לשוחח
 כתפיה את לעטוף ניאותה

שה חם בצעיף־צמד החשופות
 מארונה לה הביאה קציר גברת

דפרטי.
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 השבוע יצא פלד, ישראל
עי מועצת מחברי בכמה מלווה

 בתי־הספר תלמידי מישלחת רו,
 כדי ילדים, ומקהלת ברמת־גן

 של ביתו בפתח הפתעה להכין
 גרינברג צבי אורי המשורר

 נראה .80ה־ הולדתו יום לרגל
בהפ חש הישיש המשורר כי

 מיהר לו, לערוך שעומדים תעה
 עם מביתו לצאת יום אותו

 ממושך בוקר לטיול רעייתו,
ה של האחוריים החצרות דרך

 אולם מתגורר. הוא בה שכונה
אצ״ג של המתוכננת בריחתו

ה שלום״, ״מיגדל מנפ״למאיר שי
מישפחתו, בבעלות נמצא

 בדראג- וראם, ברק בניו, שני עם ארוחת־ערב סעד
 שלח ושי הילדים, אחד נעלם לפתע המשפחתי. סטור

 התשע, בן ראם הילד, אולם לחפשו. המלצר את
 בארץ, הצעירים השחיינים מבחירי כאחד הנחשב

 מבלי אביו, של גבו מאחרי העת כל הסתתר
 המלצר את שלח שזה ושעה בקירבתו, חש שהאב

כיבוד״אב. שנקרא מה קרניים. לו העמיד לחפשו,

 עומד והעיתונאי הסופרקניוק יורם
הסרטים. לעולם להיכנס

 יביים שאותו ״סוסעץ״, לסיפרו תסריט כותב הוא
 זו במיסגרת (מימין). יושע יקי הצעיר הבמאי

 ידי על התקבל יורם הערביים. הכפרים לאחד נסעו
 שרובם לנכבדים סיפר הוא רב. בכבוד ראש־הכפר

ה אחד כי הפלמ״ח, מתקופת אותו מכירים
 ״אלומה״, הערבי השיר הוא עליו האהובים שירים
סופו. ועד מתחילתו ערבי במבטא שר שאותו

 בלתי־נעימה תקרית 9!
 לשר-החינוך־והתרבות אירעה

 מישחק- בעת ידלין, אהרון
 ישראל נבחרת בין הכדורגל

 השר מלית. ונבחרת־ד,כדורגל
והת הכדורגל לאיצטדיון נכנס
 צעק לפתע ביציע־הכבוד. יישב

 סמוך שישב מהקהל, מישהו
 !״גנב :השר לעבר ליציע,
 הצטרפו נוספים קולות גנב!״

 ידלין, האלמוני. הקורא אל
 של בן־דודו כידוע, שהוא,
 יד־ אשר קופת־חולים מזכ״ל

 קרי- כנראה כוונו שאליו לין,
 אחד נבוך. ניראה אות־הגנאי,

 את לבסוף, השתיק, השוטרים
 את להם ׳והסביר הצועקים
טעותם.

 של והמגיש המפיק 9!
 עלי־בותרת, תיכנית־הטלוויזיה

 התכונן לא שוב לונדון, ירון
במיסגרת שהגיש לראיון כראוי

 שליחים מועד. בעוד התגלתה
ש כדי להחזירו אחריו נשלחו,

״להפתיעו״. יהיה ניתן
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 מזה אם־כי כישראלי, ידוע קל

 ועובד חי הוא רבות שנים
 אלה בימים בארצות־הברית.

לצורך בישראל, ביקל שוהה

 שיגיע ידע לא המתנה את
 את פיספס וכך לישראל, בקרוב
ל מרבה אינו שאותם הוריו׳
ממילא. דאות

ה של בטכם־הפתיחה 9!
 שלום בכל־בו האמריקאי שבוע
 רבינו־ יהושע שר־האוצר נכחו
ב ארצות־הברית ושגריר ביץ

*ן 0 111!1 לילדים מורה ,21 בת חיפאית (משמאל) ך 1ך||
1- * המבוגר בלון, לנדב נישאה קשי־חינון, |1 י

 גלריה- ליפית נדב העניק כמתנת־חתונה שנים. בחמש־עשרה ממנה
ש אדווה, נעמי היתה הגלרייה בפתיחת האורחות אחת לאמנות.

הכתום״. ״הספינכס פיניי, ליאונור הפסלת של יצירתה את רכשה

 שמביים סרט־טלוויזיה צילומי
 הרמתי. אלכסנדר הבמאי
מת ביקל של הישישים הוריו

 בן־נון יהושע ברחוב גוררים
 בעת דווקא אולם בתל־אביב,

 הארץ. מן נעדרו זה ביקורו
 יום- לכבוד להם, העניק ביקל

 טיול אביו, של 78ה־ הולדתו
כשהעניק אך לעולם. מסביב

 רבינו- טון. מלקזלם ישראל
 הרגיל, מן חיוור •שניראה ביץ,
 ״איך :השזוף השגריר את שאל
 כל־כך להיראות מצליח אתה

 ״אני השגריר: הישיב ־טוב?״
 חוץ בדיפלומטיה. ספורט מערב
 חזרה ישנה, 32 ■מזה אשתי מזה,
ב ואני מארצות־הברית, כעת
 נמצאת שהיא מאושר אמת

 בשגריר, הביט רבינוביץ אתי.״
 בגיל התחתנת ״מה, ושאל:

?״ עשר

הצליח המיבצע כר ומשו□
- אנטבה מיבצע בתיכנון השתתף לא ד״ן
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