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ת יקים קאופמן חיים דיכ1  ״1מ״לו. התנחלויו
שר ה ובא רי שך חבר־עי ב נו ל פ זהו כ סקו

 אורה חברת-ד,כנםת י■
 חבר- על להטיל הציעה נמיר
 קופ־ חיים הלגו יבואן הכנסת

 התנחלויות קבלן להיות מן
לה יהיה ניתן ״כך בשטחים.

 ולפרקן מלגו, התנחלויות קים
הצורך.״ בעת במהירות

 האדריכל התארח כאשר 8!
 של בביתו נודוכיץ ישראל

ב עורכי־הדין אגודת מזכיר
 סיל־ בכפר גוזלאן, עלי גדה,
ה הציגו ירושלים, שליד וואן

ישר ״שמו :אלו במלים מארח
הבעיה.״ וזוהי אל

ה התערוכה בפתיחת 8
 מודרנית לאמנות אמריקאית
השג סיפר תל־אביב במוסיאון

 לו־ סמואל האמריקאי, ריר
ש הראשונה בפעם כי אים,
מודר לאמנות במוסיאון ביקר

 דודו .12 בן היה בניו־יורק נית
 מטכסאם. ברכבת אותו לקח

 לראות בן־אדם כל יכול ״היום
בתל־אביב.״ אפילו אלה עבודות

 התערוכה מארגני בין 9!
 תל־אביב במוסיאון האמריקאית

מס זייסלר. ריצ׳רד נימנה
 רובין, אסתר עליו פרת

 ראובן הצייר של אלמנתו
 הגיע 1947 בשנת כי רובין,
 לימודי במיסגרת לארץ, זייסלר

 התברר איכשהו שלו. הכמורה
 יהודי היה זייסלר כי לבעלה,
 אחרי דתו. את להמיר שהחליט

ה של מצירו שיכנועים מסע
וחזר זייסלר השתכנע צייר,

 הם עכשיו התחתון? העולם
 ולנסות דווקא לעשות יכולים
בו.״ לפגוע

 מאיר ח״כ שנתן בראיון 1!
אב אמנון לעיתונאי פעיל

 יחסו על דיבר הוא רמוביץ
׳מנחם ראש-הממשלה של

 שלנו, הריב כדי תוך שושיק,
 לאכול ירדנו רעבה. היא אם

להתגרש.״ שרצינו ושכחנו
 לתוכנית ההכנות בשעת 91
 כדי לקאהיר, פאר מני טילפן
 שם הטלוויזיה כתב עם לדבר

מן ביקש פאר יערי• אהוד

 ליאורה גרושתו היא עמו
 מתלוצצים השחקנים ריבלין.
הוויכו בעת שלעיתים באמרם,

 שהשניים נדמה האלה חים
ברבנות. בדיון עדיין נמצאים

 בין שהתקיימה בשיחה 9!
לשעבר רשות־השידור מנכ״ל

 הלימודית הטלוויזיה תוכנית כוכב קישקשתא, של מגרונו ומדבר המפעיל השחקןיקיר אבי
 הטלוויזיה עבור שהוקלטה פורים במסיבת הקהל בפני עצמו חשף פתאום׳/ ״מה

 היא בפורים, שתשודר במסיבה, נוסף כוכב אחשוורוש. תנילד את שיחק קישקשתא בה הלימודית,
לילדים. בשירים גם והמופיעה הבירה בשושן כנערת־יופי בתוכנית היא גם המשתתפת רבינוביץ, נירה

ב חופשית״ ״כניסה התוכנית ומנחה עורךניסן אלי
האמיתי״ ״המישחק בסרט משחק טלוויזיה

 בסרט משחק ניסן ״מועד״. בשם בתוכנית טלוויזיה מראיין בתפקיד
 לגלם לי ״קל הראשי• בתפקיד המככבת בת־אדם, מיכל של לצידה
ניסן. אמר בזאת,״ רב נסיון לי יש בטלוויזיה, תוכנית מנחה

 פעיל הוא כיום היהדות. לחיק
 ולמען הציונות למען באמריקה

ישראל.
 תל-אביב בעיריית בדיון 0!

 ראש סגן אמר הכלבים, בעניין
 לראש שיפמן דויד העיר
 קר־ אריה התברואה אגף
ה השגיאה את ״עשית ג מר

 עיתונאית. מבחינה קלאסית
 כלב שכאשר יודע לא אתה
 חדשה, לא זו בן־אדם נושך

 חדשה, זו כלב נושך כשאדם אך
 נושך עיר ראש סגן וכאשר
סקופ!״ זהו כלבים הרבה
 הארצית היחידה ראש !■

 במס-הכנסה, הגבייה לאכיפת
ב התבטא בן־דויד, עופר
 מאנשי מפחד לא הוא כי ראיון,
 תפסה השבוע התחתון. העולם

 את בן־דויד של הקשישה אמו
 ה- ״את לו: ואמרה המראיין
 צריכים הייתם לא הזה מישפט
אנשי את להרגיז למה לכתוב.

 אריק לשר-החקלאות בגין
 בגין ״אם :פעיל אמר שרון.

 שיילך בגיבור, רוצה כך כל
 יש שם מעגן־מיכאל, לקיבוץ

 התכוון הוא אמיתי.״ גיבור לו
 נון, כן־ יוחאי (מיל׳) לאלוף

 ימים לחקר המכון מנהל כיום
 חיל־הים. מפקד ובעבר ואגמים

 ה- מילחמת אחרי קיבל יוחאי
ישראל. גיבור אות את שיחדור

 הטלוויזיה מתוכנית 81
 מני של בהנחייתו טובה, שעה

 איך הסיפור הושמט פאר,
 אריק השחקנים נישואי ניצלו
 סיפר שני. ושושיק לביא
 היתד, התחתנו ״כאשר אריק:

 ב־ רוטשילד בשדרות הרבנות
 החלטנו הימים באחד תל-אביב.
 ואמרתי מונית לקחנו להתגרש.

 לשדרות אותנו לקחת לנהג
 לשם הגענו כאשר רוטשילד.

 עברה הרבנות כי לנו התברר
 במקרה המלך. דויד לרחוב
את שאלתי מיסעדה. ליד עברנו

 בית״המלון את המצרי המרכזן
 אהוד, של החדר מיספר ואת

 רוצה. הוא מי את לציין מבלי
 רוצה ״אתה המרכזן: לו אמר
 הרבה לו יש 1 כן לא יערי, את
לכם!״ לספר מד,
 מטיל חיפה בתיאטרון 8(

 קוט־ עודד האמנותי המנכ״ל
השח כל על מרותו את לר

להתווכח המעזה היחידה קנים.

ראש־ד,ממ לבין לבגי יצחק
 רכין, יצחק לשעבר שלה

 לחזור רוצה היה אם רבין נשאל
 :השיב ראש־ממשלה. ולהיות

 הייתי לא אחרת בוודאי, ״כן,
 אך הפוליטיים. בחיים נשאר
 כי זו באמירה מתכוון אינני

ב מועמדותי להציג בכוונתי
 הנאותיו בין מסויים.״ תאריך

קלא־ למוסיקה האזנה רבץ מנה

*1)1 1 חדש סיפורים קובץ הוציא הסופר 0
11111 1 ! ■ ! ■ ו שנערכה במסיבה ״התפכחות״. בשם !

 לאמבטיה ראובגי ניכנס גפן, עמוס שלו, המוציא־לאור בבית לכבודו
ההומוסכסואלים. של ביסוריהם עוסקים ספריו בספרו. ועיין הרחבה
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