
 הלהקות את לבטל !החליט,..אבו־בומתר■׳
יופיע! שהקיבוצניקים רוצה אך הצבאיות.

 אשת־הברה שהיתר. מי ■1
 שנות של בתל־אביב מפורסמת
 הח- מכנס, עדה החמישים,

 לפוליטיקה. גם לפלוש ליטר.
תע ממארגנות שהיתר. מכנס,
ל העשור בשנת תחביב רוכת

 האגודה ומעסקניות מדינה,
 חברת להיות שואפת אל־סם,
 מטעם תל־אביב עיריית מועצת

 חבר שבה הליברלית, המיפלגה
 אריה לשעבר הפרדסן בעלה,

להת החליטה גם היא מכנס.
לפולי כיאה לעיתונאים ייחס

 עליה שיכתבו אותם טיקאית.
 ל״הדל- יזכו אמרה, טובות,
 עליה יכתבו שלא ואותם פות״,

הדל ״יפסידו אוהדת בנימה
 הבילה־ מתומכיה אחד פות״.

הלי של החזק האיש הוא בים
 יצחק ח״ב בתל־אביב, ברלים

 מיש- ידיד גם שהוא כרמן,
המכנסים. של פחד,

 איים מאוד עצוב מקרה ■1
 המפד״ל ח״כ של חופשתו על

 חופשה שתיכנן גדם, דויד
 כרכה אשתו עם בנתניה,

החו אמה אולם ילדיהם. ועם
 והאבל נפטרה ברכה של רגת

 החופש. את וקילקל כימעט
 הילדים את לאכזב לא כדי

 ייצא שהאב המישפחה החליטה
 ואילו כמתוכנן, הילדים, עם

כש רק אליהם הצטרפה האם
האבל. יבעת__ימש תמו

הרי־ את להפסיק כדי

מו והשני קילק, טדי שלים,
 עיריית לראשות המערך עמד

 (״ארתור״) איטר תל־אביב,
ך מרו ביקשו שניהם נתן. כ
 פגרת בעת כדוברם לעבוד ליק

 קו- בטדי בחר רוליק הכנסת.
לק.

 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, !!■
 עליו עורר איתן, (״רפול״)

כשהח צד,״ל חיילי חמת את
הצב הלהקות את לבטל ליט

מו צה״לי מוסד שהפכו איות
 לרמט- כי מסתבר וחשוב. כר

 בצה״ל כיום המכונה כ״ל,
 נגד דבר אין ״אבו-כומתה״,

 צה״ל. אמני נגד רק האמנות,
ה במופע באחרונה כשנכח

המ הקטנה, העמק פינת קרוי
 ההתיישבות תולדות על ספר

 כמאה משתתפים ושבו בעמק
 כדי עד נהנה קיבוצים, חברי

 המופע את לראות שבא כך
וה עין־השופט, בקיבוץ שנית,

 שר־ד,ביטחון את איתו ביא
 ההופעה בתום וייצמן. עזר
הק מאחרי אל הרמטכ״ל עלה

 — מהמשתתפים וביקש לעים
 — בהתנדבות מופיעים שכולם
הקי צה״ל. חיילי לפני להופיע

 שהם בטענה סירבו, בוצניקים
 היומיומית בעבודתם עסוקים

 ה־ במילואים. די ומשרתים
והב התעקש, רפול רמטכ״ל

 צה״ל חיילי כי להם טיח
 ול־ ,התפאורה את להקים יעזרו
כשר,ו־ ההופעה. אחרי פרקה

 בתנד בארץ הופיעה מאז בישראל התאהבה האוסטרית, הקולנוע שחקנית \ 1*1ל^ל!
 פעיל באורח השתתפה סיביל יונתן. מיבצע בסרט הגרמניה המרגלת קיד 111 11* י # *■

 הולצברג, שימחה אבי־הפצועים, ממנה כשביקש בכך. הסתפקה לא אן הישראלי, האופנה בשבוע
 את והיוותה בשימחה נענתה הדמים, אוטובוס פצועי לכבוד שערך •למסיבה לבוא

רגליו. שתי וקטוע חרש עיוור, שהוא זיינפלד אריה בפצוע פגשה היא במסיבה. האטרקציה

 מכונית- שקיבל כך על נונים
ב שרים כמו קורטינה, שרד

 חגיגות מנכ״ל החזיר ממשלה,
מכו את אימון, דויד ,30ה-

 הרכב למינהל הקורטינה נית
במ להשתמש והחל הממשלתי

 מסוג שלו, הפרטית כונית
להפ עזר לא זה אולם וולוו.
 התחיל ארמון הרינונים. סקת

ב אותו מאשימים כי לשמוע,
 לא הקווטינה שמכונית כך

 בשבילו, טובה די היתה
 וולוו מכונית וקיבל דרש ולכן
שרד.

 במזכיר אוחזים שניים 91
 בכנסת, המערך סיעת ודובר

ה פלג. (״רוליק״) ישראל
ירו־ עיריית ראש הוא אחד

 באיילת־ה- הלהקה חברי פיעו
 המשרתים חיילים לפני שחר,

 בפעם רפול הגיע ברמת־הגולן,
 איתו הביא הפעם השלישית.

 אריאל שר־החקלאות את
ה שר ואת שדון, (״אריק״)
 והתיירות המיסחר תעשייה,

 כשנשאל הורביץ. יגאל
ש כל־כך התעקש מדוע רפול

 חיילים, לפני תופיע הלהקה
 חייבים צה״ל ״חיילי השיב:
ההתייש התחילה איך לדעת

בעמק.״ בות
 לשעבר איש־ד,מודיעין 91

 סמי ישראל, מישטרת של
 הכינוי כי טען נחמיאס,

 הולם אינו ״שודדי-קרקעות״
נחמיאס: אמר השודדים. את

 שודדים? להם קוראים ״מדוע
 לא איש לוקחים. פשוט הם

צו שוטה עשב בדרכם. עומד
מחרשה.״ בו שאין במקום מח
 בני- לשני קורה מה 9!
 שלהם המישכל שמנת זוג,

 האירגוו יו״ר במיוחד? גבוהה
 ויקטול מנסה, של העולמי

ב עתה השוהה סרכיאקול,
 ב- לבדו סועד נראה ישראל,
 כשנשאל תל־אביבית. מיסעדה
 מדוע בו שפגשו מכרים על־ידי

 לי ״היה השיב: בגפו, הוא
 לא האנגליה. אשתי עם ריב

 אשה עם להתחתן צריך הייתי
 של המישכל מנת מדי.״ חכמה

במ גבוהה סרביאקוף הגברת
.161 יוחד:

ליפשיץ אור׳
נמוך גאזי את להרים

 שחזרו חסטייקאי חקק וגאזי הצייר
 שניסה קאסטרו בפידל פגשו מקובה

שכמו. על טפח הצליח ומשלא הקומה

* ל*  ואסף טליה של השעות שבע בן בנם ■1 *1 |||
לימודיו שסיים אביו בלונדון. נולד שילה, 11 # 111 #

אשתו. של הלידה מהלך כל את צילם בצילום, הגבוהים

ך ■ ך 111 ע  לטענת נקרא, קרני, ואשתו, פאר מני והטלוויזיה הרדיו איש של החדש תינוקם מ
י ! י  ואילן החמש בן (מימין) עופר : אחים שני לאורי לישיבה. שהלך חבר שם על אביו, 111-1 \

 של בווילה לחגוג מני נוהג בניו של בריתות־המילה את בן. לו שייוולד ידע כי טוען מני השנתיים. בן
שעה.״ אותה מקום, ״אותו :לחבריו אמר בן, לו נולד כי להודיע כשצילצל בנוף־ים. אשתו הורי

וץ! הזה הווולרז22


