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פתוחו׳ ראש 1ל שיש האזצד
 יצהר, המדינה נשיא 8
 עם אופירה, ואשתו, נכון

בילו וארז, נירה ילדיהם

 אמור היה אגמון, יעקוג
 שלימה תל־אביב, עיריית ראש

עם להתווכח להט (״צ׳יצ׳״)

יצחקי, יצחק חבר־הכנסת
 ממש הקרקרעות. שוד בנושא
 ההוראה ניתנה האחרון ברגע
 של הופעתו את לאפשר שלא
הוז ובמקומו בטלוויזיה, צ׳יצ׳

המשוח אסיר־ציון למקום עק
זלמנסון. ישראל רר

 פגשה מעמד באותו 81
 עדה כעיתונאית להט זיווה
 הבחירות מטה דוברת הה,

 עיריית לראשות המועמד של
ש המערך, מטעם תל־אביב

 בנד בחברת לקונצרט הגיעה
 ארז, ורדינה אית־הטלוויזיה

 רעיית נבון אופירה של אחותה
 זמר של ודודתו המדינה נשיא

כש כהן* יזהר א־ב־ני־בי
 :לעדה זיווה אמרה נפרדו.

 ״את עדה: השיבה ״בהצלחה.״
 אנחנו אם לזה... מתכוונת לא

פר תהיה לא לבעלך נצליח,
 חייבת, נשארה לא זיווה נסה."

 מאמינה, לא את ״אם ואמרה:
 מה בן־נתן ארתור את תשאלי

 שאני פעם בכל לו אומרת אני
 עדה, כששאלה בו.״ פוגשת

 מה שלה הבוס את למחרת,
 המתחרה, אשת לו אומרת
״בהצלחה.״ :השיב

 תל- עיריית ראש סגן 81
 אוניקובסקי, פרץ אביב,
 אינו כי שעבר בשבוע הוכיח
 או- שלו. מהבוס פחות נוקשה

 העי- ,במדרגות עלה ניקובסקי
 השובתים בזוג ונתקל ריה,

 שביתם נחום, וסימה הרצל
 העיריה פקחי על־ידי נהרס
 או- רשיון. ללא שניבנה אחרי

 על בבני־הזוג נזף ניקובסקי
 ומלכלכים שם אוכלים שהם

 סימה לעיריה. הכניסה את
הריו בחודשי הנמצאת נחום,

 הובהלה ואשר האחרונים נה
 אחרי החולים לבית יום באותו

ל יכלה לא בדימום, שלקתה
״אולי :בו והטיחה התאפק

 פה לשבות שנתחיל רוצה אתה
 נלכלך שלא כדי שביתת־רעב,

?״ העיריה את לך
ב השירותים מנהל 81
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 ושמונה השנה בן בנו, את דידי לוקח יום באותו אב.״ ״יום ולעשות
 אשתו הלילה. עד מהבוקר בו ומטפל בעיר, לטיולים החודשים,

 מיצי של בנה אל־על. של בדיילת״קרקע עובדת מיצי, דידי, של
 ביותר הצעיר כוכב-הקולנוע נחשב לוטקין, חן הראשונים, מנישואיה
 מצטרף הוא בלימודים, או בצילומים עסוק אינו כאשר בישראל.

יומיות. ובהצגות בכסית איתם ומבלה התינוק, ולאחיו החורג לאביו

בטבר ימים שבוע בת חופשה
החופ של סוף־השבוע את יה.
 הנשיא מישפחת בילתה שה

כש בתל־אביב. הילטון במלון
ה במי לרחוץ אופירה ירדה

 תור אחריה הזדנב בריכה,
 לידה ששחו תיירים של ארוך

 להצטלם ממנה מבקשים כשהם
ה ביום חזר הנשיא בחברתם.

 ולעבודתו, לירושלים ראשון
 בתל- נשארה אופירה ואילו
 אחותה, אל והצטרפה אביב

בעיר. לבילויים ורדינה,

 יחז׳ שר־האוצר, לסגן 8
 בליטה היתה פדומין, קאל

 נותח, שעבר בשבוע בראשו.
כש האוצר במישרד והסתובב

כש באיספלנית. חבוש ראשו
 :אמר התחבושת לפשר נשאל

 האיש אני רוצים? אתם ״מה
 שיש האוצר במישרד היחידי

פתוח.״ ראש לו

 השישי יום במוצאי 8'
 להיות אמורה היתד, האחרון

 בודד, אי על התוכנית משודרת
ובהש דרומי רמי בעריכת
 (״ארתור״) אשר של תתפותו

 לא התוכנית נתן• כן־
תוכ שודרה ותחתיה שודרה

 לא בן־נתן אחרת. נית
מ נפגע שיצא היחידי היה

 שלא השידור, רשות החלטת
 וטלוויזיה רדיו תוכניות לשדר

 העי־ לרשויות המועמדים עם
ה מאה־וחמישים בתוך ריה,
 הבחירות מועד שלפני ימים

 בתוכנית המקומיות. לרשויות
ה ביום ששודרה כותרת, עלי

המראיין עם האחרון חמישי

 עוד דוגמנית היתה החדשה, מלכת-המיםנגד יהודית
הוצ הבחירה עם מייד אך היבחרה, לפני

תכ טירונית, דוגמנית עם מדגמנת, נראית היא בתמונה הצעות• פה
 (״טיבי״) טיבעונה אלא אינה הטירונית הדוגמנית מקוריים. שיטים

מירי. ואשתו, זיכרוני אמנון עורך״הדין של 17ה״ בת בתם זיכרוני,

ס תל-אביב עיריית ח  (״פיג־ פנ
 חופשת את בילה להב, ייה״)
 בטיול אשתו עם שלו הקיץ

 שעמד לפני בספרד. מאורגן
 לידידיו שיגר לארץ, לשוב

מ חוזר ״אני בנוסח: גלויות
האנוסות.״ לארץ האנוסים ארץ

■מ? גוון יגאל
הטל של החרוצים הכתבים

 הכתב הוא יגאל וויזיה.
 כמי וידוע התיישבות, לענייני
בבי עבודה לערב שאוהב
 לשטח, יוצא כשהוא לויים.

 כלל בדרך איתו לוקח הוא
האווי לשיפור בקבוק-משקה

 בשעת יגאל בתמונה, רה.
 הפה מלוא לוגם כתבה,

ההוא. האדום־האדום מן

 מנהל גם הוא להב 81
 הפועל של קבוצודהכדורסל

 מה נשאל השבוע תל-אביב.
לעוב קבוצתו, תשובת תהיה

 הקבוצה של ששחקן־הרכש דה
 מכבי, היריבה, התל-אביבית

 ויוכל התגייר פרי, אודסי
 במישחקי־וד להתמודד מעתה
 פינ- השיב קבוצתו. נגד ליגה

לע אוכל שאני מה ״כל :ייה
 אולסי עבור לרכוש זה שות

לת בבית־הכנסת, טוב מקום
הנוראים.״ הימים פילות

ה אחר, איש־כדורסל 81
 רוזין, יהושע הוותיק מאמן

 רוזין פחות. עוד מאושר היה
 שנים במשך שאימן האיש הוא

 של הכדורסל קבוצת את רבות
אותה העלה תל־אביב, מכבי
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