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אוהדנוי (״!.ומאדי״) רחמים
שחק מחז־־ל טילפן י1ל

התרגש! והם ניצחתם. על לברכם כדי בני־יהזדה
חוגגת ירושלים

 לו יערכו שלא אמנם ביקש
 השבוע כל במשך אך מסיבות,
 מסיבות עשרות נערכו האחרון
 כאילו שחל, המאורע, לכבוד

 את ביום־ירושלים. במיקרה,
 הביא ביותר המקורית המתנה

 שנקר משה הד״ר לטדי
 לברית־מילה מכשיר — מג׳נבה

 טדי שנה. 200 בן מכסף, עשוי
 לנווסיאון המתנה את תרם

 שבהן אחרות מתנות ישראל.
 נימרוד הפסל המוסיאון: זכה
 דג״ יצחק המנוח הפסל של

ר, ע  עתיקים, ברונזה פני צ
 דיין, משה ח״כ של מתנתו

 על־ידי שניתנה שרשרת־זהב
ל שביקש ירושלמי, עורך־דיו

 וכתב- שמו, עילום על שמור
 ,1710 משנת מאוייר עברי יד

ששון. באוסף שנכלל

גם נוכח טדי, של לישכתו את
דני הירושלמי איש־העסקים ראש
זו שהיתה מכיוון אנג׳ל. קולק

 במו- טדי של מזכירתו 8
 הכינה אייזנר, שולה סיאון,

 כל במישרד. צנועה מסיבה לו
חול לבשו והעובדים המזכירות

 ״יוכדהולדת נכתב שעליהן צות
לטדי׳/ שמח

! אלי מישרד־החוץ איש !
ר ע י  יום- את השבוע חגג ו

 באחת שנערכה במסיבה הולדתו
 אשתו, בירושלים. המיסעדות

מקו מתנה לו העניקה לאה,
 שבו גדול, חרס כד — רית
 ולחסוך מטבעות להכניס יוכל
כסף.

ה סיפר קולק אגב, 1!
 לנסוע הסכים מדוע שבוע

תו לקבל כדי לארצות־הברית
 עם יחד כבוד דוקטור אר

 רונלד ארצות־הברית, נשיא
 כדברה וההיסטוריונית, רגן,

 12״ קולק: הסביר מוכמן.
 שעות 12ו־ לשם טיסה שעות
 נטו שעות 24 הן חזרה טיסה

שינה!״ של

ב מהמסיבות, באחת

 הוא לטדי, יום־הולדת מסיבת
 40 של מילגה במקום בו תרם
קולק. של שמו על לירות אלף

 הצועדת הוותיקה, הדוגמניתרפידות ליאורה
שנה, 18 מזה המסלול על

 תצוגות״אופנה. ולהנחות המיקצוע של השני לצד לעבור החליטה
 הוצגו שבה תצוגה היתה שהינחתה הראשונות התצוגות אחת

 מעבודתה התרגשה ליאורה גוטפריד• יהודית של בעיצובה דגמים
חברות. כאל המסלול על הדוגמניות אל והתייחסה החדשה

שר־ ויועץ דובר לביא, נפתלי של בנו ן1 /ןיך1 ן||
1 נתח״ השתתף אך ,12 בן רק היה החוץ, 1* ■1 # 1 !11
 לימי ״חזרה שלו לדגם קרא הוא פלסטיק. דגמי של בנייה רות

הוקרה. תעודת בידו בתל״אביב. שהתקיימה בתערוכה שהוצג העבר״,

 שהגיעו האורחים בין ■1
 ראש היה קולק חגיגות לכבוד
״ שבגרמניה, מיינץ עיריית  אג
 סיפר הוא קיץ. מריה מון־

 בית- הוקם בעירו כי למארחיו
 פראנק, אנה שם על ספר
 בתי־הספר בכל לבקר נדר וכי
 בישראל. פראנק אנה שם על

 אנשי־העירייה שערכו בבדיקה
 בית־ספר רק שיש התברר

 שם על בישראל ויחידי אחד
סאסא. בקיבוץ — פראנק אנה

 מדוע מתברר עתה רק ■
סמ דן כתב־הטלוויזיה נוכח
ש הראיון בעת באולפן טה
 עם אחימאיר יעקוב ערך

 אבו־ אהרון שר-הדתות
 השר. של זיכויו ביום חצירא,

 שאבו־ חששו הטלוויזיה אנשי
 הטלוויזיה את יתקוף חצירא

 את וביקרה שבו האופן על
 סממה את והכינו שלו, הפרשה

להתגונן. שיוכל כדי
 מרגלית דן העיתונאי (■
 התערבו, גלאס, דויד וח״כ
 שר- אם חודשים, כמה לפני

•יור אבו־חצירא אהרון הדתות
 מרגלית לא. או במישפט שע

 וגלאס, יזוכה שאבו־חצירא אמר
 במישפט, עד־התביעה שהיה

 יורשע. שהשר משוכנע היה
 על לשמור הסכים מרגלית

 דרש אך בסוד, ההתערבות
 השני את יזמין שיפסיד שמי

מרו במיסעדה לארוחת־צהריים

 אוכלים שבה בירושלים, קאית
 כדי ומקורביו, השר כלל בדרך

 את עיניו במו יראה שהשר
 ביום כבר ההתערבות. תוצאות

 את גלאס הזמין פסק־הדין
 לאכזבתו אך לארוחה, מרגלית

 המיסעדה היתה מרגלית של
 היו האורחים כל לגמרי. ריקה

ה הכותל ליד שעה באותה
 זיכויו את חגגו שם מערבי,

שר־הדתות. של
לשח שערכו במסיבה 0

 תל- הפועל של הכדורגל קני
 גביע- את שהפסידו אחרי אביב

 בני־יהודה, לקבוצת המדינה
ב שהיה פאי, מני אמר

 שהפועל הבאה ״בפעם מקום:
 הגביע, את יקח תל־אביב

 בטלוויזיה המישחק את ישדרו
 :הנוכחים אחד העיר בצבע.״
 ריס־ הערבי (השחקן ״לג׳ימי

 לא הכי בלאו זה טורק) עת
משנה.״

 הפסידו הפועל שחקני :■
 עייפים שהיו משום במישחק

 :ההלצה אמרה 1 מדוע מאוד.
 באליפות־הליגה שזכו אחרי

 אצל והתקבלו הקודם, בשבוע
 הוא בלישבתו, פרם שימעון

 עותק מהם אחד לכל נתן
השח האנשים. עם לך מסיפרו

 הלילות כל עסוקים היו קנים
הפסידו. ולכן הספר, בקריאת

 החגיגה של בשיאה !■
 כשהשחקנים בשכונת־התיקווה,

הת בני-יהודה קבוצת והנהלת
 החפלה לעריכת במיסעדה כנסו

 מייו־ רץ למקום הגיע הגדולה,
 לאשת־הבוהמה קרא הוא חד.

שתת ביקש אדווה, נעמי
 כדי סמוכה, לדירה אליו לווה

 מעבר־לים. שיחת־טלפון לקבל
 (״גו- רחמים היה הקו על

 ביקש הוא אהרוני. מאדי״)
 לבני־יהודה, הכבוד ״כל למסור

 לכבודכם.״ כוסית מרים אני
 טסה, לדויד נעמי כשמסרה

 עוזרי, ולאפי הקבוצה, מנהל
 אחזה הד״ש׳ את חבר־ההנהלה,

 אחד אמר בחוגגים. התרגשות
יותר שווה ״זה :השחקנים
!״מפרמיה

 נאות־ רשות מנכ״ל ■
 שהודח מי טוויג, סמי מרפא,

 שר- של כעוזרו מתפקידו
שה כך על התמרמר האוצר,
 שלו לרשות שהוצע תקציב

 לירות מיליון חמישה רק הוא
 לכסות אף מספיק שאינו לשנה,

 ופקי- טוויג של המשכורות את
 על השבוע איים הוא דותיו.
 פגין מנחם ש״אם חרות אנשי

 אלך אני זה, בעניין יטפל לא
רגן.״ רונלד הנשיא אל
דו של הצגת־הבכורה 1!
 של הרווקה רזזיטה, נה

 מדריד, של הלאומי התיאטרון
בירו שעבר בשבוע שנערכה

 במאי באיחור. החלה שלים׳
 האחרון ברגע החליט ההצגה
 ולא בתפאורה, שינויים לערוך
 המוזמנים שבין אותו עניין

 שר ירושלים, ראש־עיריית היו
 ושגרי- שמיר יצחק החוץ

 את עזב שמיר רבים. רים
באמצע. ההצגה

 גאולה ישבו השבוע 8!
 סו־ בבית פורת וחנן בהן

 ארוחת־צהריים. ואכלו קולוב
ב ביותר עסוקים היו השניים
 הארד את סיימו וכאשר שיחה,

 ניגשה לעזוב. ועמדו קמו חה
 ״ומי ושאלה: המלצרית אליהם
 אז רק ז״ הארוחה עבור משלם
 מבלי לעזוב עמדו כי נזכרו

 ושילמה התנצלה גאולה לשלם.
הארוחה. עבור
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