
1 1 * 1 1 1 1 1 ( *"■ :34; •י. ־< י■ .■<■ . ;. ̂ ־. -7

 כמה שנשמר היחידי החופש
שבועות.

ויהורם כספי מתי 8!
 להם שהיה מסיור, שבו גאון

ה שבבראזיל. בסאן־פאולו
 בבית- במיקרה נפגשו שניים
והחליטו עיר, באותה מלון

כדי ארז, ויל,טור הד״ר
 ל־ הפגוע גבו את להכשיר
 דינה, דני, של אחותו מישחק.
 כארי לעמיתו־לקבוצה, נשואה

לייבוכיץ.
מאמי תל־אביב במכבי ■1

טפלות. באמונות כנראה נים

מארצות-הברית, במיוחד הגיע המצחיקןאב1בן־ דורי
 כדי עירית, רעייתו עם לומד הוא שם

 דורי הראה לשקרנים בחנוכה. שנערך הילדים בפסטיבל להשתתף
 לא הקלף עירומה. אשה מצולמת שעליו קלף — שלו הקמיע את
הראשונים. המקומות משלושת באחד זכה לא שירו הפעם, לו עזר

 הכדורסלן הגיע כאשר בשעתו,
 לארץ, לראשונה כרודי טל

 הכדורסל קבוצת מנהל הביאו
 (״שמלוק״) שמואל מכבי, של

 משדה־התעופה מחרוכסקי,
 רונן. ג׳קי של למיסעדתו ישר

מ שלאחר בשנים שינה בדודי
ב בארץ. הכדורסל פני את כן

 שעסקני בעת שעבר, שבוע
 כדורלגן את לארץ הביאו מכבי

 פיללו־ כארי סיטי מנצ׳סטר
 הרע, עין נגד החליטו, הם מן,

 שעבר מסלול באותו להעבירו
 משדה- ישר בשעתו. ברודי

 למיס־ אותו לקחו הם התעופה
 בתל־ רונן של הסינית עדה

אביב.
 אדם עורך־הדין 81

 עקיבא של סניגורו פרוסט,
 פרסמן, הזהב״) (״קברניט

ה את שחקר בשעה הרגיש,
לפע כי זיגל, בנימין ניצב
 לחקור שלא היא החוכמה מים

 כאשר העד. את נגדית חקירה
 זיגל, את לחקור המועד הגיע

 אחת: בשאלה פרוסט הסתפק
 זיגל שלומך?״ מה זיגל, ״מר
וב בטוב, מרגיש הוא כי ענה
שיפו לידיעה שלומו הפך זאת
בית־חמשפט. של טית

 לחופש- לקרוא איך 8!
ב החופשות? ולשאר חנוכה
 מומחי כמה התלבטו זו שאלה
 לרגל בתוכנית-רדיו עברית
 אכידן דויד המשורר חנוכה.

 יקראו שלחופש־חנוכה הציע
 אבשלום ואילו חנוכיפק.

 חופש־שבו־ שהשם טען קור
 לחופש דווקא מתאים עות
הוא פסח חופש כי — פסח

 שלא דבר יחד, ולבלות לצאת
בתל-אביב. להם מסתדר

במצ המתהלת בדיחה
ש יהודי, סוחר על היא ריים
ו בקאהיר לחנות־בגדים נכנס
 כאשר חזיה. עולה כמה שאל

 לירה הוא המחיר כי לו השיבו
לי 40כ־ (ששוויה אחת מצרית

 מיליון ביקש ישראליות), רות
המצ הסוחר אותו שאל חזיות.

 החזיות. בכל יעשה מה רי
 חוזר ״אני היהודי: לו השיב

 ומו- לשניים אותן גוזר ארצה,
__ ״ביפות.ב ותןא כר
 כיום מתקיים בקאהיר 8!

מצ את שייצגו לאנשים, קורס
של החדשה בשגרירות ריים

עו הקורם בראש בישראל. הם
אומ שיש מגדוב, טהה מד
 המצרי השגריר יהיה כי רים

 לומדים בקורס בארץ. הראשון
 חמישה העברית. השפה את

ייב המשתתפים מכל אנשים
 על נוסף כאן, לכהן כדי חרו

 המרציפ-האורחים בין השגריר.
השבו עורך גם מופיע בקורס

 מנצור, אניס אוקטובר, עון
 וב־ פעמים, שבע בארץ שביקר

 פגישותיו על מספר הרצאותיו
 וביקורו ישראליים אישים עם

 ש־ הראשון היה מנצור בימית.
 בן־אלישר אליהו כי פירסם

הרא הישראלי השגריר יהיה
במצריים. שון
ששוד מוקד, בתוכנית 8!
 שבועיים לפני בטלוויזיה רה

 עיריית ראש בין עימות היה
 (״צ'יצ׳״) שדמה תל-אביב

 חולון עיריית לראש להט,
מיש- ומנכ״ל אילדן, פינחס

ך|||1|ך מ במיוחד הגיע מייק לילדים״. הזמר ב״פסטיבל הראשון בפרס זכה 111:141 ן
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שולם־ברוגז. שירו את כן גם ששרו ישראלי ואהרון לווין רחל הילדים צמד לזכות לו עזרו ההולנדית. בשפה

ן |!1'8  הם השניים הילדים. בפסטיבל בצמד מילר סוזי הזמרת עם ביחד הופיע הזמר, ||1
הילדים למרבית זכורים הם כאן. והתאקלמו ארצה שעלו ארצות״הברית, ילידי |#1 11 1! 11

 שירים. באמצעות אנגלית כשלימדו האחרון, בקיץ הלימודית בטלוויזיה שיר״ ״שירו מתובניתם
האנגלית. בשפה מיד לזמר התחילו אותם שראו הילדים כל אך בפרס, אומנם זבה לא הצמד

 קוכרסקי. חיים רד-הפנים,
 ד, על המשתתפים ישבו כאשר

 נמוך אילון כי הסתבר כסאות
 על כריות כמה לו שמו מדי,

 בגובה נראה הוא ואכן הכסא,
 רגליו אך המשתתפים, שאר

ש עובדה בריצפה, נגעו לא
 מעובדי־הטלוויזיה כמה הביאה

חיוכים. לידי
 של הפרשה בעיקבות 8!

 שניתן לגרמניה כרטיס־הטיסה
חו כמה לפני העיריה לגיזבר
 פורטים, בנימין פורש שדים,
 ומנ- לקשרי־חוץ האגף מנהל

 בתל- לתיירות האגודה כ״ל
ינואר. בחודש מעבודתו אביב,

המפור הדרבי במישחק 8(
 הכדורסל קבוצות בין סם

 תל- ומכבי תל־אביב הפועל
 הגיז־ הצופים העליבו אביב,
 לא ביותר חריפה בצורה עניים

 הכושיים, הכוכבים את רק
 וילי- וארל פרי אולסי
 שדרני את גם אלא אמם,

ויו גילעדי אלפס הספורט
 במקום שהיו ארבל, רם

 עוד המישחק. את וששידרו
 שיחקה כאשר כחודש, לפני

 היוגוסלבית רדניצקי קבוצת
איימו תל־אביב, הפועל נגד

 וארבל. גילעדי על אלה צופים
נר צופים החליטו משום־מה

 ספורט מבט אנשי כי אלה גזים
 חל- מכבי את יותר אוהדים

 התעלמו השדרנים שני אביב.
ל שהופנו מקריאות־הגנאי,

עברם.
ה הסינאט יושב־ראש 8!

 יפתח פואר, אלן צרפתי,
תע את הבא החודש בתחילת

היש הצייר של ציוריו רוכת
ש אכישר, שימעון ראלי

בפאריס. בגלריה תיפתח
 אלי האילתי המלונאי 81

 הפתיע פאפושדו (״פאפו״)
ב להם כשבישר חבריו את

באל דלק לי ״גנבו : תדהמה
החב כשתמהו לירות!״ פיים
 השיב הדלק, נגנב איך רים
 ״יחד באדישות: פאפו להם
 שנגנבה, המכונית !״האוטו עם

 שני של בשווי מרצדס היתה
 נמצאה שלא לירות, מיליון

המעשה. אחרי חודש היום, עד
 ,50ה־ בן הארכיטקט 81

ל עומד פרנקל, אליעזר
ראשו תערוכת־ציורים פתוח

 הגיע איך נשאל כאשר נה.
רקדתי 23 ״בגיל :סיפר לציור,

קר גרטרוד הרקדנית אצל
 שאהפוך פחדה אמי אך אום,

ל הגעתי כך להומוסכסואל.
ל זה ואחרי ארכיטקטורה,

 של בנו הוא אליעזר ציור.״
 (״פר־ יצחק הוותיק הצייר

 מרים והציירת פרנקל נל״)
 השנייה אשתו שהיתה אניס,

 על חותם הוא פרנקל. של
 התרגום ״שבת״, במילה ציוריו
אניס. התבלין של העברי

 ארצה השבוע הגיע אביו 81
 שתי לו נגנבו ובדרך מפארים,
 10 היו מהן באחת מזוודות.
ה תרופות ובשנייה מציוריו,
 פירסם הוא ביותר. לו נחוצות
 לא ועדיין בעיתון, מודעה
נענה.

 — חדשה וינשל פרשת 81
מ וינשל, (״בוצי״) בצלאל

 ו־ הליברלית המיפלגה פעילי
 שתי ספג בתע״ש, מנכ״ל

 ביום בלתי־צפויות מהלומות
 בשגגה נורה תחילה אחד.

 שלו, המיפעל שומר על־ידי
 אמבולנס בא בגרונו. ונפצע
המכו לבית־החולים. לקחתו

 נסיעה, כדי תוך התהפכה נית
לסתו. את שבד ווינשל

ם ל עו ה ה 2208217 הז




