
 שארס־אל־שייך. של הזמר מיהו

הבנק בסניף התור על מדלג ומי
 דני המפד״ל מזכ״ל 0

פגי בשום השתתף לא וורמוט
 של או המפד״׳ל הנהלת ישל שה

 ביום בכנסת׳ המורחבת סיעתה
 ב־ רבה התרוצצות היתד. שבו

 קמפ־ על הדיון יום זו, מיפלגה
 של ידידו כשנשאל דייוויד.
 זבולון שר־החעיוך וורימוס,
המר סיפר המזכ״ל, היכן המר,

 ה- הפועל מז׳כ״ל חזרה הגיע
ל ׳מזרחי א פ  בן- בן־נתן. ר

 לארץ, בחוץ לסיור יצא ניתן
ה כישהסייבה אשתו, עם יחד

ה הידוק היא לסיור1 רשמית
 איגודים מנהיגי עם קשרים

כ אירופה. בארצות מיקצועיים
 דובר שאינו בן־נתן, שנשאל
הוא ביצד צרפתית, או אנגלית

בקאר־ לראשונה יחדיו, יופיעודגן ועזרא צילה
:הצגה באותה שלהם, יירה

 ועזרא תשיר צילה בהבימה. שיוצג מוסיקלי מחזה פלכטל, שימחה
 ובאנג־ בצרפת השתלמות לשנת בקרוב יצאו דגן הזוג בני יככב.
אמריקה־ישראל. לתרבות מהקרן תקציב שקיבל אחרי גליה,

 ישראל הארכיטקט 0!
 אלה בימים עוסק כודוכיץ
 ש־ שכונת־התיקווה, בפרוייקט

 דירות מתכנן הוא במיסגרתו
 הציע השבוע המקום. לתושבי

אמרי טלוויזיה צלמי לצוות
הפ לאחת אליו להילוות קאי

הא אך בשכונה, שלו גישות
להז להיענות חששו מריקאים

 שאותו הנסיון הסיבה: מנה.
ב הקטמונים בשכונת רכשו

תו עליהם זרקו שם ירושלים,
הארכי אבנים. נרגזים שבים
 לא שאיש להם הבטיח טקט
 בשכונת־התיקווה, בהם יפגע

 על התנהלו הצילומים ואומנם,
 על- התקבל והצוות פי־מנוחות

רב. בכבוד התושבים ידי

 חגגו ראש־השנה את 0'
 המפורסמים מהישראלים כמה

 בארץ. שונים נופש במקומות
 הגיעו באכזיב לכפר־הנופש

 ישראל מיבאלי, ריכקה
ו אמדורסקי בני גוריון,

ה את לבדר כדי אלירן, רן
ה על האמנים כאשר אורחים.

 אמי על־ידי אלירן הוצג במה,
 הזמר ישיר ״עכשיו דורסקי:

 שהתגורר שארם-אל־שייד, של
 הוא ועתה שנים 11 באמריקה

 ״הוא רבקהל׳ה: הוסיפה כאן.״
הנופ בין !״לשם יחזור עוד
 של אשתו הורי גם נראו שים

 נ ברודי טל הכדורסל כוכב
 בכפר- לוין. ואורי יוכבד
באי נלמון רפי של הנופש

 גדולה, מסיבת־חג נערכה לת
ה היתר, בין הגיעו- שאליה

מירו זקם אריה פרופסור
מה גילעדי ואלכס שלים

 בצוותא כתבו הם טלוויזיה.
 מקום באותו הכפר. על בלדה
 לייבוכיץ, יורם גם נראו

 כ־ימ ריבקה של לשעבר בעלה
 צביקה והקבלן ילדיו עם אלי,

 מעש בכפר בנו. עם ליפוכיץ
 צבא לאנשי מסיבת־חג נערכה

המסי על המנצחים ובוהימה.
שוהם חיים הדוקטור היו בה

ביו (״ארתור״) אשר 0;
 לראשות המערך מועמד נתן,

בשכו ביקר תל-אביב, עיריית
 בחברת בוכרה, יוצאי של נה

 עדה העיתונאית שלו, הדוברת
 קיבלו השכונה אנשי הה.
 לכבדו, ורצו בשימחה אותו

ב שלהם, המסורת מיטב לפי
 מעוטר בוכרי כובע חבישת

 מהארון שלפו הם בריקמה.
ו בשבילו אחד כובעים, שני
 בן־נתך. ״גברת בשביל אחד

 אינה שהגברת התברר כאשר
 נטלו הדוברת, אלא הרעייה

 והחזירוהו הכובע את מידה
לארון.

 תל־אביב עיריית ראש 0:
 ויריבו ילהט צ׳״)/י(״צ שלמה

חש את מנהלים בן־נתן אשר
 בנק סניף באותו הפרטי בונם

מגוריהם. שכונת ברמת־אניב,

 רצים שהם הראשונה הפעם זו
שימ שניהם כצמד. בבחירות

 ה־ של כמזכירים בעבר שו
 מיפלגת של הצעירה מישמרת
 מדוע ולך כשנשאל העבודה.

 השיב: שמו, את מעברת אינו
 — טהור עיברי שם לי ״יש

 המישפט של התיבות ראשי
כמוך׳.״ לרעך ,ואהבת

 שיף, חיים המלונאי 0!
ל נרתם לשעבר, אצ״ל איש
ל המערך של הבחירות מסע

כש תל-אביב. עיריית. ראשות
״תל- :השיב מדוע, נשאל
 עם לראש־עיר זקוקה אביב
 מי ביצוע. וכושר פתוח ראש

התיי באיזור כביש שמתקן
 במשך הירקון, ברחוב רות,
ל אפשר כאשר שלמה, שנה
 ראש לו אין — בשבוע תקנו
ביצוע.״ כושר מחוסר והוא

 בירת לביוגוטה, יצא וורמוס כי
 משמש, הוא ושם קולומביה,

 בראיש־הישנה שמן, שכר ■תמורת
 בבית־הבנסת כחזן וביום־כיפור

 ה״ה יכול לא המר המקומי.
 ״וור- בלעג: ׳והוסיף להתאפק

 שמיים עבודת כי גורם מום
 ניכר עבודת על עדיפה בניכר

בארץ.״

מהארץ וורמום כשיצא 01

 האיגודים מזכירי עם שוחח
״ב השיב: הוא המיקצועיים,

יידיש.״

 30ה־ חגיגות מנכ״ל 0!
 לאחר כי גילה אדמון דויד

הממ יעם שלו החוזה חתימת
 בעוד משכורתו. את העלו שלה
 אד- קיבל החוזה חתימת שעד
החתי לאחר לשנה, לירה מון
ל- לידה מקבל החל הוא מה

ב אברניסון, מתניה והפסלבונהארר מרים
 המשותפת התערוכה פתיחת

 שני דורון. יעקוב באוסטריה, ישראל שגריר עם בווינה, שלהם
 שרצו הווינאים, בקרב רבה תשומת־לב עוררו הישראליים האמנים

 ברונו האוסטרי, הקאנצלר על הישראלים חושבים מה לדעת
 בידרה נוני גאולה הזמרת ממשלת״ישראל. ראש את שתקף קרייסקי,

בישל. גיורא, מרים, של ובעלה ישראליים בשירים האורחים את

 ״גיאוגראפיקל עורך סגנית שהיאפסרסון קחל״ן
 בחברת בארצות״הברית, מאגאזין״

 באה פטרסון קרוליין המינגווי. אמסט לסופר הדומה פט, בעלה,
סיני. מידבר על רשימה לכתוב כדי הירחון: בשליחות לישראל

 שהיא שוהם, יעל ורעייתו,
ליפ אורי הצייר של אחותו
שיץ.

 ההולנדי הטניס שחקן 0]
 ב- השבוע ינחת אוקר טוס

 הוא בן־גוריון. נמל־התעופה
ב להשתתף כדי לישראל בא

 למיקצוענים, הטניס טורניר
 שהוא אוקר, אל בגפו. לא אך

אש אמו, יתלוו למחצה, יהודי
 מעוניין הטניסאי וילדיו. תו

 ויכירו בישראל יסיירו שהם
מקרוב. אותה

 הבטיח לבנק, צ׳יצ׳ כשנכנס
 הבנק עובדי שרוב המנהל לו

 אתה שגם ״נכון למענו. יצביעו
 אך שלנו, לקוחות בן־נתן וגם

 ■אתה לכאן בא אתה כאשר
פו בן־נתן ואילו בתור, עומד

 לעמוד במקום אלי, ישר נה
 מנהל הסביר כולם,״ כמו בתור

הסניף.
 למועצת המועמדים בין 0!

המע מטעם תל־אביב עיריית
 הצעירינדה־ שני נמצאים רך

רז. ונחום ולך נתן נצחיים,

 בועז הקולנוע במאי של אשתורויזזון בווריה
 מגרמנית עתה זה חזרה דוידזון,

 סם הגרמני הקולנוע מפיק של היאכטה על חדשה. תיסרוקת עם
 ספר־ ואת פולנסקי רומן הבמאי את ובועז ברוריה פגשו וינברג,

 ביסט. ז׳קלין של בשיער גם שטיפל לוסטו, אנטוניו הכוכבות
 :בצילום עבודה. שעות שבע במשך דקות, צמות 60 לה עשה הוא

סאלי. וכלבתם מצחיקים, ישראלים במאי שיסל, וצבי בועז ברוריה,

חודש.

 אד- נשאל כאשר אגב- 0!
 עם שלו היחסים למערכת מון
 שרון, פלאטו שמואל ח״כ
 רק הם היחסים כי טען הוא
ה על ׳ומפרסם. ׳פרסומאי של

 אל מתייחס הוא אם שאלה
 ״סבון־עילית,״ אל כימו פלאטו

להשיב. ׳אדמון סרב

ב האחרונה הבדיחה 0׳
הממ ראש מישרד מסדרונות

ה גידל ״מדוע שואלת: שלה
 והתשובה זקן?״ חוסיין מלך

 בינו יבלבלו שלא ״כדי היא:
נאור.׳׳ אריה ובין

 בשבוע נגרמה הפתעה 0!
בוושינג הארץ לשליח שעיבר

 מרכוס מרכוס. יואל טון
 הארץ מעורך שיחה קיבל

 לשוב לו שקרא שוקן, גרשום
 ספר לכיתוב כדי לישראל מיד
 ואמנם קמפ-דייוויד. ועידת על

מר כבר ה״ה שעות 48 לאחר
ה בכתיבת והחל בארץ, כוס

 מעליו מסיר שוקן כאשר ספר׳
אחרת. עתונאית ׳עבודה כל

 עזר של ולעוזרו לידידו 01
 גבה־הקו־ איש־העסקים וייצמן,

 הנקרא בן יש קיליץ, דויד מה
 ראש- לסגן קשר בלי ידיו,

 ידין נאלץ לאחרונה הממשלה.
 על רטייה לענוד הקטן קוליץ

 ״זה אביו: אומר אחת. עין
 ששמו בן :לי שחסר מה בדיוק
 והנראה ידין, ייגאל של כשמו

דיין.״ משה כמו
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