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מילחמת את שכח אמנם
הורביץ ייגאל של הפרצוף את לא אך רים.1ם־הכיפ1•

 שנתרם פמוט־נחושת, 0'
ב לביודכנסת שנה 70 לפני

 הגיע בשואה, ושנעלם גרמנית
סי בירושלים. ושס יד למוסד

 לפני :כך התגלגל הפמוט פור
סטודנ כתבה אחדים שבועות

 לו־ בשם ,22 בת צרפתית טית
ו ושם ליד לקאבאן, רנט
 בשוק־הפישפ- קנתה כי ציינה

ו פמוט־נחושת, בפאריס שים

 בבית־ יוצב הפמוט כי קש
 בדרום עשרת במושב הכנסת
 המיפעל גם קיים שם הארץ,

הז לקאבאן לורנט את שלו.
 ושם, יד עם בשיתוף ריזה, מין

 שנים 45 במלאת בארץ, לביקור
 בני- על־ידי המיפעל להקמת

מגרמניה. שנמלטו המישפחה

0 האחרונה הישיבה לפני 1

 הנוכחים: אחד הציע קולות,
 יחליט מקרצ׳נוף ״שהאדמו״ר

מתלוצ עכשיו השניים.״ בין
 לאגודת-ישראל רק לא כי צים
 התורה, גדולי של מועצה יש

הליברלית. למיפלגה גם אלא

הממ החברה מנכ״ל 01
 אליעזר למדליות, שלתית

הכייגל־ אצל ביקר שימני,

0  הירש, .משה רבי 1
 נטורי-קרטא, של ״שר־החוץ״

אלה ״בימים :השבוע אמר
 להגיע גדולים מאמצים נעשים
ל בנוגע המחנות בין להסכם
ה רמות־זוטא, כביש בעיית
 יש לזחלה. מדמשק מוביל

 יוסף הד״ר שניהל משא־ומתן,
 פילים הד״ר האמריקאי, בורג

הם לפיתרון והסיכויים חביב,

דגן. צילה הזמרת משמאל: בתמונה כספי. מתי הזמר של אשתו אלדד המלחין של אשתו התמלילנית, 11111 "1 [11 □111
11111 1111 111| להתבונן רק אלא לרקוד, שלא בחרו במסיבה ההרות הנשים בל להריו־ השמיני בחודש נמצאת שרים, /

גדול, בן יש דגן לצילה ראשון. ילד מצפות ודורין ענת ברוקדים. נשות- שלוש עוד פגשה שם אנשי־בוהימה, של למסיבה באה היא נה.
המנהל דקל, לאבישי נשואה שביט ציפי לאחות. בוודאי מצפה והוא המר- בתמונה הריון. של ביותר בולט במצב כולן — בוהימה

בהריונן. גיאות שלושתן לצייר. נשואה וצילה עסקיה, את שהיא כספי, דורין והשחקנית שביט ציפי בדרנית״הילדים כזית:

 1913מ־ הקדשה עליו גילתה
 נתרם הפמוט ריזה. אמיל לזכר

ביק הסטודנטית בניו. על-ידי
 ריזה מישפחת אם לברר שה

 יד הנהלת בישראל. מתגוררת
 ריזה, קורט את איתרה ושם

 והתברר גדולה, חברה מנכ״ל
 נשדד בברלין ביודהכנסת כי

 ■לשוק- הפמוט התגלגל וכך
בי ריזה בפאריס. הפישפשים

 שם הליברלית, המיפלגה של
ל רשימתם הרכב את קבעו

 אדליד שימחה כוהל כנסת,
 האדמו״ר אל מודעי ויצחק

ש כדי ברחובות, מקרצ׳נוף
ב ביניהם. להסכם עד יהיה

החמי ביום האחרונה, ישיבה
ה הועלתה כאשר בערב, שי

מוע שני אם יקרה מה שאלה
של שווה במיספר יזכו מדים

 כדי ותוך בחדרה, מאכער
 הקשיש המרפא את שאל שיחה

 משה של רשימתו על דעתו מה
 סיכוי,״ לו אין ״עזוב, דיין.
 ״1 ״למה הבייגלמאבער. אמר
 המרפא: לו ענה שילוני. שאל
 ■מיל־ את לו ששכח מי גם ״כי

 שכח לא יום־ד,כיפורים חמת
 יגאל של הפרצוף* את עדיין

הורביץ.״

 בצבא״האדום קצין שהיה לאב בן הוא לשעבר, הזה״ ״העולם צלם שחור), (זקן
מיסעדה שם ופתח לווינה חזר בישראל, רבות שנים במשך שהתגורר וינאית, ולאם

 שלמה המזמר הרב היה מאורחיו אחד בעיר. המבקרים רבים לישראלים מרכז שהפכה ישראלית,
 והלך בארץ פטר ביקר השבוע פטר). של אשתו אילנה, עומדת לידו בסוף. זקן בעל (במרכז, קרליבך

הפיתות• להבנת מירשם המקום מבעלי לקבל ביפו, אבולעפיה של הפיתות למאפיית

 בעיית פיתרון כמו רמה באותה
בירושלים.״ כביש־רמות

 החליף ■אבן אבא ח״כ 0!
רשות־ר,שי מנכ״ל עם דיעות

 דיבגי, יצחק לשעבר, דור
 לקראת מערכת־ד,הסברה על

 ה־ נגד טען ליבני הבחירות.
 בשפה המובאים פירסומים

 אמר זאת, לעומת אבן, עממית.
שה בכך ידוע היה תמיד כי

ולהפ מדי, מליצית שלו שפה
 במיוחד פופולרי הוא תעתו

והשכ עדות־המיזרח בני אצל
להש הנוהגים העממיות, בות

דוו ולאו עממית בשפה תמש
מליצית. בשפה קא

 לא הסרט מוקרן מאז 0'
 ליבני, אל רבים פונים לשידור

 צה״ל גלי מפקד בעבר שהיד,
ב היתה באמת אם בשאלה

מוס שחיתות הצבאית תחנה
הגדי אף השואלות אחת רית.

מפ מופיע בסרט לעשות: לה
ו קירח, כשהוא צה״ל גלי קד

 רעמת־שיער גילתה ליבני אצל
 כדי בשערו משכה היא עבה.

 ולא שלו, זה שאמנם לוודא
 זוהי כי לה אמר ליבני פיאה.
 הוא שהסרט לכך נוספת הוכחה

דימיוני.

 המפכ״ל היה כאשר 0!
 המחוז מפקד איבצן אריח

לעיתו מסר במישטרה, הדרומי
 היתה כי שוטף, בדיווח נאים,
 במיקרי אחוזים 8 של עליה
 על־ נשאל הוא .1979ב־ אונס

 משהו היה אם עיתונאי, ידי
 האונס. מיקרי לכל משותף

הפוש כל ״כן, איבצן: השיב
כלי.״ באותו השתמשו עים

אדזרס!
׳דקי׳

אמריקנו
אמרטו

ניל וודקה
 הרביעיה
החדשה
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