
יס הנשיא שאם בנתניה אמר
 אך תפקידו, על מוותר הוא כים

לע לו מייעץ לא הוא נחבר
ש ״לא רבץ: ענה זאת. שות

ובאו בקולו אמר שפרס מעתי
 ליותר. מוכן שהוא מוסמך, פן

 בטלוויזיה ידיעה רק שמעתי
כך.' שנאמר

 הש- רחוב נמצא היכן ■1
 הד״ר בכפר־שמריהוז 34 דות

רי ס, או יווי ב עוזר־מחקר די
 באנגליה, אכסטר אוניברסיטת

 שכתובת בהתכתבויות מציין
בפלסטץ. נמצאת זאת

ם השחקן ■1 ל חיי סו  מו
ס הוא באחרונה. מאוד מרוצה

ה בראשית, ספר את לצלם יים
 די- סידרת של הראשון חלק

 לווידיאו. מסריט שהוא תנ״ך
האחרו בחודשים שהיה טופול,

ב לשרת הספיק בארץ. נים
 ל־ ביחידה מוצב הוא מילואים.

 האלוף של אסטרטגי תיכנון
ה ר כ ר. (״אברש׳ד,״) ם א מי מ

 סגן־ זבה מיוחד ליחס ■1
ן הבורסה, מנהל ת  (״נתי״) נ

 מכדור בלבנון שנפצע שללה,
 רשות-ה- עובד שילה, ברגלו.
 בבית״ אושפז לשעבר, שידור

 לפניו שבב שבו בחדר החולים
ם ב, חיי ל ־ ר סיד והבורסה ב

בחדר. וטלוויזיה טלפון לו רה

■  הישראלים הסרטים אחד |
 הוא באירופה עתה המוצגים

 !עמום הבימאי של שדה יומן
. אי ת י  אמור שהיה הסרט, ג

 צוותא, על-ידי מופק להיות
 חד- שהוא בטענה על-ידם נדחה
את מבליט ואינו ומגמתי צדדי

 שיעזור הבימה על שעמד מצעיר מבקשבורג יוסר
 מיפעל- אולם לבימת במדרגות לעלות לו

ם בתל־אביב. הפיס מקו מה ב תקיי השילטון מרכז של ישיבה ה

מי, ת שעסקה המקו  שר- האחרונה. בשנה המרכז פעילות בסקיר
 שלוש על בורג טיפס הצעיר בעזרת אורח״הכבוד. היה הפנים

תפס המדרגות ת ו ם א מקו המקושטת. הבמה על לו, שהובן ה

^ *1 1 ם פונש שותה הליברלים ח״ב ך \ 11 ? 0 ת ח ח תי בפ
י ^1| ״זיגי״, המכונה זייגר, בתל״אביב• מועדון י י4 1 ׳

חור למסיבה בא אי ם לו חיה בי והתנצל ב  בבוקר ביותר. עמוס יו
 החקלאי הוועד מטעם ציר היה שם האיכרים, בוועידת חיה הוא
 לדיון נסע הוא אחר״בך פרדס. לו יש זו בעיר ראשון־לציון. של
ם ועדת של  כדי חזר לטלוויזיה, התראיין חבר, הוא שבה הכספי

ת מרכז כחבר להיבחר חדו א ת  לערב נסע ובערב האיכרים, ה
 (״שולי״) אבשלום עורך-חדין למיפלגה, חברו ברחובות. ראיונות

ת אספו מיקי, ואשתו מכנס  הח״ב למועדון. ובאו זייגר דליה א
ת את כשלקח אחר-כך. הצטרף סי  הציע אשר שהוא לו הזכירו הבו

ק הצעת שקאות מכירת שתאסור פרטית חו ם. אלכוהוליים מ לקטיני

 אחד בדברי היפה, הישראלי
 את מצוותא רכש גיתאי מהם.
 הסרט את והפיק הגלם חופר
מו הפחות הפרטים אחד לבת.
ש הוא גיתאי של בחייו כרים

בצה״ל. אגוז סיירת יוצא הוא

 דניאל צלכדהפורנו ■1
 הוא מהכלא. השתחרר גרנות

י לפרקליטו, מייד ניגש כ * 
 לארד אותו והזמין לידסקי,

 אחר־כד במיסעדה. חודערב
להמשיך רוצה שהוא לו אמר

 :לידסקי אותו הזהיר לצלם.
נוף!״ רק ״לצלמו

ר !הדמלך, יחזקאל ■
ל העומד רחובות, עיריית אש

 יושב־ראש מישרת על התמודד
הס הליברלית, המיפלגה מרכז
 לתפקיד לרוץ מוכן שהוא בירו

ע מצריך הוא שאין משום רק
 בשבוע. מפעם יותר של בודה

 תם- עם מר נסיון יש להרמלן*
 השר כאשר בשבוע. יום קית

בקד האנרגיה, שר היה מודעי
 הוא הליכוד, של הקודמת נציה
 יושב־ראש להיות להרמלך הציע

 חברת־החש- של הדירקטוריון
 תפקיד שזהו לו והבטיח מל,
 הר־ בשבוע. מיום יותר לא של

חמי בימי טרוד שממילא מלך,
 המקומי, השילטון בענייני שי

 חברת־החש- את לשלב הסכים
 קצר זמן בתוך יום. באותו מל

 אינו בשבוע שיום גילה הוא
מ ניהל הוא כך. לשם מספיק

 תרק- יושב־ראש למינוי אבק
 לתפקיד בשכר. פעיל טוריון

 דויד אחר, מרכז חבר נכנם
 הר- ואילו הגואל, (״ג׳וקי״)

התרקטודיון. חבר נשאר מלך

 נוער שירי בפסטיבל 8!
 לבימה הרמלך עלה ברחובות

 ר* אברי ״בדרך־כלל ואמר:
 אני עתה שלי. החבר הוא ביב
ש מסתבר שלו.״ התבר אהיה
 הוא בשירה. לעיתים חוטא רביב
 וראש־העי- לאירוע שיר חיבר

הנוכ באוזני אותו קרא ריה
חים.
ב (״ג׳ות״) יהודית 9!

ר, על שהוחשדה הצעירה די
ת מי שוחד במתן המישטרה י
ל החליטה לאנשי־ציבור, ני

 על האישי סיפורה את העלות
 הווידוי פירסום אחרי הכתב.

 היא )2358( הדח בהעולם שלה
 שייקרא ספר, לכתוב התחילה

פצזעת. נמרה כמו

תר 9!  שהפירסו־ טוענת כ
הפר בתחילת בעיתונות מים
ל רשת לראש אותה הפכו שה

 לאני מיניים שירותים הספקת
ת לי ״היתד, שי-ציבור.  חדר תר
 מקום בה היה לא בגבעתים.

אח אחד. פראש־מועצה ליותר
ב־ אותי שאלו שפורסם פה רי

ה ועדת טל לטעכר יוטכ-ראטקוגמן ׳שואל
ם  המערך מטעם הכנסת של כספי

ת עוצם ה. העבודה מיפלגת מרכז בישיבת עיניו א  קרגמן, האחרונ
ס ח״כ מו ת ת כותב ,77 בן ב שונים. לעיתונים מיכתבים פעם מ

מ שם נשאר עוד אם מכולת
 לשר־הפנים.״ קום
 ישעיהו הקולנוע איש 9!

ס למפיץ הפך קולר (״שיש״)
 מהכינוי נפרד לא הוא רטים.

 סיס־ את מוסר כשהוא גם שלו
 מישרת. של החדש הטלפון פר

 שיש חמש, אחד שיש, ״שיש
גולן מנחם למפיקים 9שיש.״

כו בעיה. יש גלובוס ויורם
ב שיצולם מהרה סירטם כבת
ש שילדם, ברוק היא ארץ,

ב נאמר שלה העבודה בחוזה
 חייבים הם א׳ יום שמדי פירוש
 קאתולית. לכנסיה אותה להביא
ש שפונה במשך יצולם הסרט

 והבנסיה באילת, רצופים בועות
 בעק- נמצאת ביותר הקרובה

פח.
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17♦2365 הזח העולם


