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אלון, יגאל שר־החוץ, שהיה מי של בנוארון ינתח
 הסופרת של סיפרה עטיפת את צייר

 לעצמו העושה יפתח, להיכנס• לי תנו (משמאל), ברקת אלה
 עיתונאים, האורחים, מעשרות אחד היה צייר־גרפיקאי, של קאריירה

החדש. סיפרה הופעת את אלה עם לחגוג שבו ואמנים, סופרים

תגו לגינתו. אותו וסיפח שלו
 חיפוש חיתה עמירב של בתו
 שאותו, בלגי כלב־רועים אחר

״לנ לאלף עומד הוא לדבריו,
 מינהל־מקר- אנשי את רק שוך

קעי-ישראל.״
 ועדת־הב- ראש יושב 81
 המים־ ואיש עורך־חדין נסת,
יצ בליכוד, הליברלית לגד,
 אלה בימים ממתין כדמן, חק

 היועץ־המישפטי-למס- להודעת
 כדק, אהרון הפרופסור שלה
מבקש היועץ אם תקבע אשר

 התערבו ביטחון ליתר כנסת.
 במים־ ארוחודערב על השניים

יקרה. עדה
 של עוזרו שהיה מי 8!

אל  היה שזה בעת אלון יג
ה כראון, חיים שר־החוץ,

 פרטיים, בעסקים עתה עוסק
 עסקיו לרגל לנסוע צריך היה

שא כששמע לארצות־הברית.
תיא הוא, אף לנסוע עומד לון
ש כדי טיסתם את השניים מו

 לפני יום אולם יחד. יטוסו
נא ובראון אלון, חלה הנסיעה

 בתי- מוותיקי אחד 8
 דפוס הוא תל־אביב של הדפום
 של שמו על הנקרא מל״ן,

 מי נחום, לוי משה מייסדו,
 כרם־התימנים. מוכתר שהיה
 ייסד 88 בן כיום שהוא נזד״ן,

אר לפני שלו ביודהדפוס את
 על- שהוגלה אחרי שנה, בעים

לשלו המנדט שילטונות ידי
 בטענה לרחובות, חודשים שה
 כרם צעירי את שהסית הוא כי

 שכונת את לשרוף התימנים
שמ הסמוכה, הערבית קרטון

 יורים ערבים פורעים היו מנה
הש הכרם. לעבר המארב מן

בח הישיש מל״ן השתתף בוע
 אול- מכונת־דפוס הכנסת גיגת

ה שלו, לדפוס טרה־מודרנית
 שישה על־ידי ומופעל מנוהל
בניו.

 כשחקניו רדגרייב, ואנסה לשחקנית שהוענק הפרס את גם נטלה
 אחו בטכס, מלהשתתף נמנעה ואנסה השנה. של הטובה המישנה

 המל בפתח משמרות־מחאה להציב איימה שהליגה״להגנה־יהודית
 האנטי״ישראל התעודי בסרט הופעתה על למחות כדי נערך, שבו

או׳טו ופיטר מייסון מישה וברטון פונדה לצד נראים הפלסטיני.

 נטלו מסיבה באותה 8'
 שיצירותיהם מאלה רבים חלק

 ראו הראשונות הסיפרותיות
 היו ביניהם נזל״ן. בדפוס אור

ו גולן אבלעזד העיתונאים
אלי והמתרגם קרסיק דויד
 כתבו שבנעוריהם כרמי, עזר

 בסדרות הבלשים סיפרי את
 וסיפ־ הנזאה־העשרים סיפריית

 המזון את שהיוו הריגול, ריית
 הנוער של שלם לדור הרוחני

 נעדרו לעומתם הארצישראלי.
 עמום העיתונאים מהמסיבה

ך קינן רו כ שבנעו נאדל, ו
ש טרזן סיפורי כתבו ריהם

ש ״עד נזל״ן. בדפוס הודפסו
והתחל הפרינציפ את תפסתי

 כפי בעצמי,״ טרזנים לכתוב תי
 נחום, גלילי עצמו על שמעיד

המ לוי, משה של בניו בכור
כיום. הדפוס את נהל

 מנוסי דידי הפיזמונאי 8! •
 ארוך למסע השבוע לצאת עמד

 לרגל פיג׳י. ולאיי לפאפואה
 משה ידידו, לו ערך נסיעתו
חב של מנהל־ד,מכירות כרוך,

 בישראל, רובינשטיין הלנה רת
 כשהרי- חגיגית. סעודת־פרידה

 ר,שמ־ כוסות את המסובים מו
הנו לחיי לשתות כדי פאניה

יע המראיין בעדם עצר סע,
!״,אחד ״רגע :אגמון קוב

״אתה :דידי את ושאל אמר
כשהשיב ״1 לחזור גם מתכוון

״הב :אגמון פסק בחיוב דידי
״ !שותים לא ר׳ה,

ד,ביע מעמד באותו 8!
 תל־אביב, עיריית שירותי מנהל

 (פי- פנחס (מיל.) תת-אלוף
ם, נייר,) ה  מנהל גם שהוא ל

 הפועל של הכדורסל קבוצת
 שדידי תיקוותו את תל-אביב,

 נוכח להיות כדי בזמן יחזור
 קבוצתו של הכתרתה בטכס

בכ הלאומית הליגה כאלופת
 אמרו !״,ד ״השתגעת דורסל.

 כל אין לקבוצתך ״הרי לו,
 השיב באליפות.״ לזכות סיכוי

 1 לי אסור ״להאמין :פינייה
 שסאדאת להאמין מותר לדידי
 ולי להסכם־שלום, יגיעו ובגין
באלי שנזכה להאמין אסור
!״ ? פות

 הכללית בקופת-חולים 81
שמ לא עדיין ההסתדרות של
 ידיין, אשי פרשת על עו
 של הכללי המזכיר שהיה מי

קו־ מנפיקה היום עד הקופה.

 1פינקסי-ד,ח את פת־חולים
 מו כשעליהם שלה האדומים

 יי אשר של חתימתו נוססת
 א חתימה אינה שכמובן לין,

בלבד. חותמת אלא שית,

 יונו הסאטיריקאי 8)
 שהצגו כך על מאד כעס גפן

 ב נכללה לא סלון, שיחות
 המועמדות הצגות־ד,בידור

 ע המוענק דויד כינור פרס
 אחרונו ידיעות מערכת ידי

 הצהר כי משוכנע בהיותו
 1 במתכוון, מהצגתו התעלם

 בעיה טור בעל שהוא שום
 גפן בחר מעריב, המתחרה,

 פי הוא מקורית. צורת־תגובה
 מוד; אחרונות בידיעות סם,

 הצגו כי שבישרה בתשלום
 ״צ בפרס זכתה סלון, שיחות

 ידי .1978 לשנת חבית״ נור
 כווו להקת איש גפן, של

 והזו סנדרסון דני לשעבר
 מיכתב שלחו אילנית, רת

 וו אחרונות ידיעות למערכת
הקיפוח. על הו

 רוו עם אימרות בפינתו 8!
 הסב בגלי־צה״ל, המשודרת

 מד קור אבשלום הבלשן
 שימח שר־האוצר, החליט

 כהוו את להאריך ארליך,
 אליע׳ מס־ההכנסה, נציב

 עד ראשון כשלב שידוני,
 ״באו :השנה באפריל אחד
 להיפו שילוני כשיבוא יום,

 ויג ארליך השר יצחק ממנו,
 ושה באפריל, האחד שזה

להיפך...״ בדיוק התכוון

 תל־אב׳ עיריית ראש 81
 לה החליט להט, שלמה

 ל בברזיל, מסעו את שיך
 הברזיל שמישרד־החוץ רות

 בר כריתת על לאסור החליט
 ריו־דה־ז׳נרו בין תאומות

 ! על אמר תל־אביב. בין
 < ״בקרניבל קור: אבשלום

 ריקודי מיני כל הציגו ריו
 לר? שאפשר הראה ,וצ׳יצ
ארבע.״ על אפילו

ליד! צבי עורך־הדין 8!
 האד של סניגורם הוא קי

 נז וזוהר גיורא התאומים
 בבי השבוע שהודו ר, ל

 < שטרות זייפו כי המישפט
 על אמר לירות. 500ו־ 100

 הראז הפעם ״זאת לידסקי:
 כעורך־ד שלי בקאריירה נה

 ע ששכר־הטירחה שדרשתי
במזומן.״ ולא בצ׳ק ישולם

בבי זה השיב העיר, של אנים
 אני שנד, שלושים ״כבר : טול

 לא פעם ואף בנהיגה, מעשן
תאונה.״ לי היתר,

 ב־ אל־טאהרה בארמון 8!
ה ישיבות נערכו שם קאהיר,

ליש המשותפת הצבאית ועדה
 די נמצאו לא ולמצריים, ראל

חב כל את לשכן כדי חדרים
חל הישראלית. המישלחת רי
ואי במיסדרונות, שוכנו קם
י שר־הביטחון לעוזר לו ז  ע

 היק- קוליץ, דויד דייצמן,
המ בחדר־ד,נוחיות מיטה צו

 על התלוצץ הארמון. של פואר
טו ימים ״הגיעו :וייצמן כך

 צריך שאני פעם בכל בים.
 אני לנוחיות, בלילה ללכת

 מקו- רשות לבקש צריך אני
ליץ.״

 בלתי־נעימה תקרית 8!
 השידור, רשות למנכ״ל אירעה
 טו־ דבר, כתב ליבני. יצחק
 בדבר־ פירסם מנדלסון, כיה

 רשות על כתבת־ביקורת השבוע
 בה: כתב השאר ובין השידור,

 יצחק שמעריץ היחידי ״הדבר
 ליב־ ליבני.״ יצחק הוא ליבני

 במג- פגש וכאשר התרגז, ני
 השידור רשות בבניין דלסון

 ואמר בצעקות עליו התנפל
 לך נתן ״מי השאר: בין לו,
 לא־ דברים לכתוב הזכות את

אח רק עליי״ כאלה נכונים
 בן- את ״לשטוף״ שגמר רי

 לא אני ״אבל נענה: שיחו,
 אלון גידעון אני מנדלסון,
 מני בין טעה ליבני מהארץ.״

 משום לדבריו, לאלון, דלסון
דומה.״ שניהם של ש״הזקן

 השידור, רשות דובר 8!
ב עבר אשר עמירם, משה

 בודד בבית להתגורר אחרונה
 בירושלים, עין־כרם בשכונת

 מיג־ אנשי עם הסתכסך כבר
 הטוענים הל־מקרקעי־ישראל,

שאינו אדמה שטח הפקיע כי

 ד,צ- שנערכה קודם עוד 8!
 של מחזהו של גת־הבכורה

 גורן, שרגא כר־יוסף, יוסף
 התקיימה הקאמרי, בתיאטרון

 הוזמנו שאליה מיוחדת הצגה
 בתום פוליטיים. אישים כמה

 אומנם אם נשאלו הם ההצגה
 המחזה, גיבורת בין דימיון יש

 אלמי גילה בידי המגולמת
או העבודה ח״כ לבין גור,
 המחזה כי שטענה נמיר, רה

 המנוח, ובבעלה בד, פוגע
 שבו ברגע נמיר. מרדכי

 הבמה, על אלמגור גילה עלתה
נר ״היא :הח״כים אחד פלט
 נמיר אורד, כמו בדיוק אית

 ועדת- מישיבת יוצאת כשהיא
 ח״כ ואילו הכנסת.״ של החינוך
 פסק, אליאם (״לובה״) אריה
 זה בדיוק ״ככה :המחזה בסיום

!״היה

—-------------- :

533 בוטון וריסה■ פונדו! גייין
 הילטון בוורלי במלון שנערך ענק בנשף שחולקו הזהב, גלובוס סי

 מיש- עבור פונדה השנה. של ביותר הטובים בשחקנים בלוס־אנג׳לס,
יפונז־ה אולם, אקווס. בסרט מישחקו עבור וברטון ג׳וליה, בסרט חקה

 ח״כ של חסינותו את להסיר
באש פלאטו־שרון שמואל

לכנ הבחירות ערב שוחד מת
 אחד הביע כאשר לאו. או סת,

 ספקות הפרלמנטריים הכתבים
 ועדודהכנסת תאשר אומנם אם
בר טען ברק, של בקשתו את
 תגיע שאם משוכנע הוא כי מן

ה ועדת תיענה כזו, בקשה

 בראון אך לבדו. לנסוע לץ
לשע שלו לבוס נאמנות גילה
 מארצות- מתקשר והיה בר,

 לבית־ ביומו יום מדי הברית
 בתל- שיבא על־שם החולים
 שלומו מה לברר כדי השומר,

אלון. של

 שיף חיים המלונאי 8!
תערו פתיחת באי בין היה
 מסיני מטה הצייר של כתו
בש ביפו וחצי 13 בגלריה גר
מ התפעל שיף האחרונה. בת

 הקשיש, מסינגר של ציוריו
 הזמין ואף מהם שלושה רכש

 שבוע להתגורר מסינגר את
 על התל-אביבי, במלונו שלם

הבית. חשבון
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