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אגשים
 תצ־ תלוי בחדרו הקירות אחד

ה אשכול לוי של לום־ענק
 מעריץ ד,וא כי טוען בועז מנוח.

 הגמר עבודת ואת האיש את
 על עשה באוניברסיטה שלו

אשכול. לוי :הנושא
 הראשון הערבית בשעור 8

 דהאן חייא המורה שהעביר
 ה־ השתתפו לחברי־הכנסת

 ז׳אק זיידל, הילל ח״כים
אלי- יצחקי, ויצחק אמיר

 בארץ, קולומביה חברת מנציג
 כי לה המודיע ממלון, דויד

ל ישוב בחברה שהמצב עד
 התסריט, את מקפיא הוא תיקנו
מע עבודה בשלבי כבר שהיה
שיים.
 בעלי הופעתה אחרי 0

 לואיס, ננסי הוצפה כותרת
 ברית ארצות־ שגריר של בתו

 בהצעות לואים, סם בישראל,
לסי- ישראליים אמרגנים מצד

קאציו גוסיה אלפונסו
 מכסיקו שבוע בפתיחת שהשתתף היחיד הכבוד אורח היה פז)

 שגו במוצאי״שבת התקיימה הפתיחה בתל־אביב. שרתון במלון
 הגיעו לא ולכן החוף בכביש האוטובוס על המחבלים השתלטו

 המליונר השבוע, של המארגנים המוזמנים. הנכבדים רוב אליה
 החליטו לאור נחי והישראלי (מימין), גרבינסקי בני המכסיקאי

הבא. בשבוע מתכונת באותה למאורע נוספת חגיגית פתיחה לערון

ת ש״קה טו  הוא תל־אביב• עיריית שמארגנת ראיונות במרפעי מנחה באחרונה הפךבו
 ברכה בדוגמנית בתל״אביב, כסית בקפה האחרון השישי ביום פגש

 חשופת־כתף, בחולצה לדיזנגוף הקיץ את הביאה כאשר כללית תשומת״לב שעוררה שוורץ, (ביאטריס)
 שבועות לפני שנעצרה ברכה, אותו שאלה כאשר שלו• מערבי־חראיונות באחד להופיע אותה לשכנע וניסה

בצמרת.״ החיים על ו מה על אומרת זאת ״מה :שייקה השיב איתה, ידבר מה על מספר,

 בינתיים בארץ. הופעות בוב
 ההצעות, כל את ננסי דחתה

 עם להופיע להמשיך החליטה
ש במסיבות שלה הגיטארה

 ש- בביתו השגריר אביה עורך
סטודנ ולפני בהרצליה־פיתוח,

מר ננסי באוניברסיטאות, טים
 ובשארם בנואייבה לבלות בה

אל־שייך.
 סם האמריקאי השגריר 8
 חברי־כנסת כמה הזמין לואיס

 השגרירות, בבית לארוחת־ערב
אי היא כי צויין ההזמנה ועל

 סיעת יושב־ראש בלבד. שית
ש אכרהס בכנסת, הליכוד

 מיכתב השגריר אל שלח ריר,
 לא ההזמנה אם כי הודיעו ובו

 לארוחה. יופיע לא זוגית תהיה
 חברי- נשות כי מסביר הוא

 כאשר ממילא, מקופחות הכנסת
 ערבים כמה עסוקים בעליהן
כע הכנסת. בישיבות בשבוע

 אליו הגיעה אחדים ימים בור
 !צודק ״אתה :השגריר תשובת

 את גם לארוחה עמך הבא אנא
זוגתך.״

 ראש של לישכתו ראש 8!
 קדישאי, יחיאל הממשלה,

 פטור תעודת אלה בימים קיבל
נע קדישאי משירות־מילואים.

 את לשמור וביקש ליבו אל צב
 מדוע, כשנשאל בסוד. הדבר

 אלי יתייחסו ״עכשיו השיב:
זקן.״ אל כמו
 לעצמו מצא זוהר אורי 8ו

 התורה. לימוד על נוסף עיסוק
שב באיזור־מגוריו מרכז הוא
 להם ומעביר נוער־שוליים, יפו

להח במטרה ביהדות, שעורים
 הפכה בינתיים בתשובה. זירם

 אליה, החילונית, אשתו גם
הסבי מדוע, כשנשאלה דתית.

 לחיות בכוונתה יש אם כי רה
 ״ללכת עליה וילדיה, בעלה עם
שלהם.״ הראש עם

ה מזכיר סגן גם הצטרף הם
 יעקובסון. שמואל כנסת

 לכתוב בשיעור למדו הח״כים
 ואחר- בערבית שמותיהם את
 כיצד ללמדם המורה רצה כך

 ז׳אק אולם ״תל־אביב״. כותבים
לל ודרש בתוקף התנגד אמיר

 — עירו שם את לכתוב מוד
 ״נו, זיידל: ח״כ אמר דימונה.

לאופוזי אחת פעם ניתן טוב,
רוצה.״ שהיא מה להשיג ציה

אלוני שולמית ח׳יכ 8
בשי המתעמלים את הפתיעה

 כאשר בכנסת, ההתעמלות עור
 במיכנ־ לבושה לשיעור הופיעה

 המורה, אדומים. קצרים סיים
 התפעל יצחקי, יצחק ח״כ

ו אלוני של התנועה מיכולת
ב שהיתה רואים כי לה אמר
 תום עם טובה. ספורטאית עבר

 להמתין אלוני נאלצה השיעור
ה הח״כים שכל עד בסבלנות

 ויפנו להתקלח יגמרו גברים
והיחידה. האחת המיקלחת את

 ראש־הממ־ של מזכירתו 8
הכ קלימומיץ׳ יונה שלה

 במדור שהתפרסם סיפור חישה
החול את שעבר: בשבוע זה
 שהיא היפהפיה הרקומה צה

 מ- קיבלה לא ללבוש, מרבה
ברומנ מביקורו כשחזר בגין,

 יונה שקיבלה מתנה זוהי יה.
 שעלו שלה מקרובי־מישפחד,

ברית־המועצות. מאוקראינה,
 מידית העיתונאית 8

 קאר־ סף על עמדה שם־אור
 מתסרי- אחד בינלאומית. יירה
 חברת למנהלי לעיון נמסר טיה

 את שנתנו קולומביה, הסרטים
 הזמינו ואף לתסריט אישורם

תי להולדת המצפה מירית, את
 לניד לבוא הבא, בחודש נוקה
 שיהפוך לפני עליו ולעבוד יורק
 אחד של שמעילתו אלא סרט.

ראורג גרמה החברה מראשי
קיב אלה ובימים שם, ניזציה

מיכתב המאוכזבת מירית לה
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 תוכנית־ הפקת בעיקבות בשבחים שזכתה אהרונח, להפליא.
 עם משוחחת כאן נראית חנון, שלום עם בצוותא שירים הטלוויזיה

 בקרוב שישי. יום כמדי כסית, בקפה פגשה שאותו לוי, זוהר המתופף
עופרים. אסתר עם בצוותא שירים התוכנית את להפיק אחרונה עתידה

 ציירת היא לווין, חנוך המחזאי של אשתו |
 נאווה הקודם, בשמה גם הידועה מחוננת

 כאשר ישראל. בנה, לגידול נאווה התמסרה האחרונה בשנה כורש.
 עבור השוודית הנסיכה את טרץ׳ ויטק הבמאי עם יחד לווין חנוך חיפש

 לתפקיד. אשתו את לגייס לו הציעו רומנטי, נושא על פנטסיה סירטו
בסרט. להשתתף תוקף בכל נאווה סירבה הקוסמת, ההצעה למרות
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