
בלתים
 מבחינה משגשג שלו הכפר כי

 ״אם ירון: לו העיר כלכלית,
 כל־בך במצב נמצאים אתם
 קצת לי תעזרו אולי אז טוב,

 ל- שיש הגרעונות את לכסות
 ?״ עיריית־גבעתיים

 מסיבת נערכה השבוע ■1
 כן־ (״ארתור״) לאשר פרידה
תן,  סיעת יושב־ראש שהיה ;

 תל־ עיריית במועצת המערך
 מיפלגת־הע־ מחוז ראש אביב.
 שפיייזר, אליהו ח״ב בודה,
 שהסכים על בן־נתן, את הילל

 לראשות מועמדותו את להציג
 הקודמות, בבחירות העיריה

 אחרים קופצים היו שלא אחרי
 על־־כך הגיבה זה. תפקיד על

 שהיתר, הוז, עדה העיתונאית
 ושל מטה־המערך של דוברת
שלוש לפני בבחירות בן־נתן

השם. נולד שיבושו ותוך זו,
ה נציב־שירות־המדינה 9!

 י.:־ יעקוכסון, איתן פורש,
 ממסיבות־ד,פרידה באחת כח

ה כל את ושמע לו, שערכו
 העיר: הוא עצמו. על שבחים

 על בסיפור כמו מרגיש ״אני
 את קוברים כאשר ובנה. אם

 מאזינים והם המישפחה ראש
או המהללים עליו, להספדים

 ״בואי לאמו: הבן אומר תו,
מא לא אני הקבר, את נפתח

אבא.״ באמת שזה מין
 מתחים להרפיית דרך 9!

תיאט מנהל לו מצא בעבודה
 דגי הירושלמי, החאן רון

 הצר,- בשעת יום, כל שלם.
 מישרדו את נועל הוא דיים,
 במדי״ שעה חצי במשך ועוסק
המבקשים השחקנים, טציה.

ו דודו !  גרדיו שידר באשר סיכסוך במרכז שעמדר
. . . ש־ האנטי״ציוני, דייוויס אורי על כתבה - - . .

 עוסק ברדיו, לעבוד חזר עורכיו, של לטעמם מדי שמאלנית היתה
 את מכר אלה בימים תאונות־דרכים. למניעת בתשדירים כיום

אלאל. קוריו הזמרת שמוציאה תקליט לממן כדי שלו המכונית

 על-ידי בסירוב נענים לראותו,
 שרה הנאמנה, מזכירתו

 לאיש נותנת שאינה שרף,
 שהבוס בטענה להיכנס, מהם
ביותר. עסוק
 ב־ ג׳ מכיתות באחת 91

 סיפר בראשון־לציון בית־ספר
 כלכליים, לעניינים העיתונאי
 לתלמידים פליישר, עמירם

היל אחד הבורסה. בעיות על
ההנ ״האם אותו: שאל דים
של חברת של החדשה פקה

תמ בבורסה, שתתקיים דינה,
 אמר רבים?״ משקיעים שוך

 בכלל יודע ״אתה פליישר: לו
 סיפר מדבר?״ אתה מה על
 לפני יום בכל ״כן, הקטן: לו

 אבא עם שיעורים עושה שאני
הפעו כל על לי מסביר הוא
 שבוע באותו ביצע שהוא לות

בבורסה.״
 גבעתיים, עיריית ראש 91

 ראש את אירח ירון, יצחק
 עבד־ כפר־קאסם, מועצת

 ה־ בבית עיפא, אל־רחים
עיסא לו סיפר כאשר עיריה.

היה שפייזר ״אילו :שנים
 לעזור כולו המחוז עם נרתם

 רגל, לו לשים במקום לבן־נתן,
 צריך היה לא הוא עכשיו אז

ארתור.״ את להספיד
ה האש, עמוד בסידרה 9!

 בטלוויזיה, שבוע מדי משודרת
 כגואל־העמק מתוארו הודח

 תלמיד שכל חנקין, יהושע
 ציינו זאת במקום עליו. לומד

הוא העמק גואל כי בתוכנית
רופין. ארתור

 העברי הבלש שהיה מי 9!
 וכתב תדהר, דויד הראשון,

 הישוב חלוצי על אנציקלופדיה
נפ כרכים, 19 המכילה ובוניו,

 עם אך שנים. שלוש לפני טר
 גלי מפקד ניהלו מישפחתו

ר, מרדכי לשעבר, צה״ל או ; 
 ענר, זאב הטלוויזיה, ואיש

להו שיתירו כדי משא־ומתן
 של מקוצרת מהדורה לאור ציא

 תקופה במשך האנציקלופדיה,
 קיבלו החודש ביותר. ארוכה

 מהמישפחה, הסכמה וענר נאור
מקוצרת. מהדורה תצא ובקרוב

ת א שמי דניאלה מ

ם ל עו ה ה 2267 הז


