
י

־ ־ ש י ״ ד • ^

- ־ ^ 0ע׳ , ך י ^ ם

• ז ^ י ל ^ , ^77
רא00^ז ״ פ? ל, מ7,י

ערע< ? ? ? ל' $ןיל ח'ל1 מ

׳ ׳ ״ <^ ״נ׳ ■נ<י׳י

£ > סליי׳ *י *
״4םי־ל״ ״ ״גם ■/*1ם׳

??״לץ׳
• ״ ״ , >
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 החדשה
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להקמת מתעד באכזיב. האוטונומיה ראש אביבי. אלי
שפיגלר ה מוטל והכדורגל! בימית אוטונומיה

 ׳מרדכי שינוי ח״כ 8
 שהד ידע לא וירשובסקי

 החצי־בי־ בתוכנית פעת־אורח
 מיש- על אהבתי ארץ דורית

 בשנות בתל־אביב חקי־ילדים
ב באי־הופעה לו תעלה 40ה־

 וירשובסקי אחרת. תוכנית
 שנה מחצי יותר לפני הוזמן
 מאיר של בתוכניתו לספר
 הבנדורות, מישחק על שלו
 אך בנערותו, התמחה שבו

התאפ חי בשידור הופעתו
 שעבר. הראשון ביום רק שרה
 היה הוא שעבר השני ביום
ה בצילומי להשתתף צריך

לונ ירון של דילמה תוכנית
מוני בעניינים שעסקה דון,

 הוזמן וירשובסקי ציפליים.
 ח״כ שהיה שלפני משום אליה
 המישפטי כיועץ שימש הוא
הצי אך תל-אביב, עיריית של

בבו השישי ליום נדחו לומים
ה ביום טכניות. מסיבות קר׳
 מג־ התקשר אחר־הצהרים שני
 לפיד, טומי רשות־השידור, כ״ל

 שהוא לו ובישר לווירשובסקי,
 בתוכנית, להשתתף יוכל לא

 מדי יותר מופיע שהוא משום
הס וירשובסקי המירקע. מעל
 לדילמה שהזמנתו ללפיד ביר

ב התמחה שהוא מכך נבעה
 ולא מוניציפליים, נושאים

 בבני טוב שהיה שמשום יתכן
 יוכל לא הוא בעבר, דורות

 אך הרצינית, בתוכנית להופיע
 צולמה דילמה הועיל. ללא

בלעדיו.
 תיאטרון־ירושלים אנשי 81

 של המחול שלהקת טוענים
 תקדים. יצרה כרמון יונתן

 כמה לפני שלהם, להופעה
 הזמנה התקבלה שבועות,
 צופים 200כ־ של מאורגנת

ש ומתברר המערבית, מהגדה
 הד־פעמי, עניין היה לא זה

 הזמנה התקבלה אלה בימים
 200ל־ הפעם גם מהגדה, נוספת

כרטיסים.
 דנקר, אלי השחקן 8,

 סטיו־ מרי במחזה המופיע
 המערכה בתחילת ומת ארט,

 עיסוק לעצמו מצא השניה,
 לעלות עליו שבו לרגע עד

ו השחקנים שאר עם לבימה
 יוצא הוא לקהל. להשתחוות

 לתיאטרון הצמוד לבית־הקפה,
בכינור. שם ומנגן הבימה,

 התל־אביבי האדריכל 8!
 שהיה גודוכיץ׳, ישראל

החגי לבכורה המוזמנים בין
 ביום שנערכה המחזה של גית

 ״ממש העיר: שעבר, הרביעי
הגיעו.״ כולם — לוויה כמו
 עשה יוצא־דופן מחווה 8!

 האמריקאי־ישרא־ הבנק מנכ״ל
 המשמש קרוייזר, אמנון לי,
ב המערך סיעת כנציג גם

בווי רמודגן. עיריית מועצת
 ההנהלה בישיבת שהתנהל כוח

 להם שאין חירות נציגי טענו
עירו מיסים עבור לשלם כסף
 שלף קרוייזר למועדוניהם. ניים
 של בשטר נפנף ארנקו, את

 כעזרה אותו והציע שקל מאה
החירות. לתנועת
 הקודם מישפחתו שם 81

ההס מזכ״ל ממלא־מקום של
 היה קיסר, ישראל תדרות,
 מישפחתו נקראה כך ליבני.
 לקסר שונתה והיא בתימן
 שאביו לאחר לשבור מלשון
 הפך זה ובארץ בעסקים, הצליח

_____ ר.לקיס
המול"- בנין, מורים 81

 ממצריים, הוותיק טי־מיליונר
ה מיסדר־הגריל מאבירי אחד

 בעל כמסתבר, הוא, ישראלי,
 תעלת־סואץ. ממניות אחוז 18

התע את המצרים כשהלאימו
 בבנק שמו על הפקידו הם לה,

שטרלינג, מיליון 350 באנגליה

בכלא ש גג׳ הקבלן את לבקר הלך

ד ו ה בהל־אביב. במלון שנערכה שלו, 42ה״ יום־ההולדת למסיבת בעורמה הובא 11^11 □ ו
\1 1י1 1111 |1י  מפיק״קולנוע עם לפגישת־עסקים לבוא לו הציע אפלבאום, אפי אמרגנו, י

 החוצה, וברח נבהל הוא בשירה. פרצו וחבריו האור נדלק החשוך, לאולם יהורם כשנכנס אמריקאי.
 קופסת־התרמה היתה (מימין) שקיבל המתנות אחת לאולם. אותו והחזירה אחריו רצה אורנה, אשתו

 בלבוש למסיבה הופיעה אורנה אשתו, לגלות. סירב תוכנו שאת פתק ובה לישראל, הקיימת הקרן של
 במסיבה אחרת אורחת דתית. שהפכה לגירסה כאישור שנראה דבר (משמאל), ביותר צנוע מסורתי

קטן. כשהיה ליהורם לשיר שנהגה שיר״הערש את לשיר שהוזמנה (למטה), שרה הזמר, של אמו היתה

לק השנים כל סירב הוא אך
רו שהוא וטען הכסף, את חת
 לידידיו בתעלה, חלקו את צה

 שלום יהיה שכאשר לומר נהג
 יקבל הוא וישראל מצריים בין

ול המולאם, חלקו את ממילא
 לקחת סיבה שום לו אין כן

ש בשבוע מהבנק. הכסף את
 ארוחת־צהריים סעד הוא עבר
 בישראל, מצריים שגריר עם

ח, סעד ר ת ר  במיסעדה מו
 כשראה בכפר־שמריהו, סינית

 מעזה המקום, בעל שניהם את
 הוא בנין, ' את המכיר צדי,
סלי את ביקש אליהם, ניגש
 ״נו, :למורתדה ואמר חתם

ו ביחד יושבים כבר כשאתם
 את לו תחזיר אולי אוכלים,
 לא מורתדה י״ שלו התעלה

אך מדובר, במה בתחילה הבין

 העניין את תפס שניה כעבור
 אינו כשבנין רם, בקול וצחק
אחריו. מפגר

 שמאז מספר זיידל הילל 8!
 זיידל, הנס קרן פרשת שנחשפה
וש הליברלים, את המממנת

 גבי הישראלי עומד בראשה
מר,  אנשים אליו- פונים ציי
 גם נגנב עם אותו ושואלים

 ל־ כשפרצו שלו, פרטי רכוש
 זיי- בירושלים. הקרן מישרדי

 לענייני כיועץ כיום העובד דל,
 בבנק־הפו־ וקופות־גמל פנסיה
 השכלתו את והמנצל עלים,

 ״הם אומר: ככלכלן האקדמית
 שמי. על היא שהקרן חושבים

וה אני' יותר, ולא פחות לא
 בעבר היה זיידל ליברלים.״

ש העצמאיים, הליברלים איש

 לכנסת הבחירות לפני פרש
חטי בראש והצטרף התשיעית

לליכוד. אחדות בת
 גדול שונא היה ״לא 81
 דויד מאשר ליהדות יותר

 הפרופסור טען בן־גוריון,"
ש בדיון ליבוכיץ ישעיהו

 תל-אביב, באוניברסיטת נערך
 ישעיהו הסרט הקרנת אחרי

 לא הסרט בנזעלות. ליבוביץ
 בין בטלוויזיה, להקרנה הותר

 פסוק בו שמופיע משום השאר
 אי־ פגישות כמה לי ״היו זה.
 מועילות היו לא שמעולם תו,

 הושגה לא פעם ואף במאומה,
הבנה.״ בהן

 שהיד. סיפר ליבוביץ 81
ה את מהסרט שיקצצו מוכן

היתה מאיר ש״גולדה ביטוי

2314 הזח העולם




