
חתיממו. מתנוססת שעליו כדור״סל מיקי מאביה מקבלתברקוביץ עדי
אביה, סל חדשה חנות לפתיחת באה והבי 4ה־ בת עדי

 נוישטט ואמיר חולון מהפועל כדורסל שחקן רייס, משה נ אחרים שותפים שני עם
 אף קיבלה וחצי, ה־$ בת אוסנת נוישטט, של בתו גיבעת־ברנר. מהפועל (במרכז)

בתו (משמאל) חודשים 7ה־ בת ניקול מיקי. של בחתימתו כדור־סל מאביה היא

 גם נתן ואביה האחרות בבנות קינאה פונגנסנר, קליף רמת־גן הפועל שחקן של
 ימים שלושה שהביא מי של חתימתו מתנוססת שעליו כדור־סל להחזיק לח

 של הפתיחה בכדורסל. הליגה אליפות על בקרב רמת״גן הפועל להפסד לפני־כן
 פתח על צבאו ילדים מאות הסמוכים. ברחובות תנועה לפקקי גרמה ברעננה החנות
חברם. את לברך שבאו תל־אביב, מכבי כוכבי מידי לחתימות בסבלנות והמתינו החנות

 כתב חנוך,״ ״אליך ■
 בדר׳ח אברמוביץ אמנון

 את תיאר כאשר במעריב, שלו
כשו קינן חנוך עורו־הדין

 בגדה במישפט לא־רחמן פט
 אביהן נשפט שבו המערבית,

 מעשיהן. על 13 בנות בנות של
 מדיווחי מוכרת זו לשון מטבע
 ונסערים. שירים הספורט שדרי
ב שדר־ספורט גם הוא קינן

הפנאי. שעות

שריר אברהם השר ■
 מכונת־ההצבעד, מאחורי עמד

 שרה של לבחירתה שהביאה
 ד,מים־ של השישי לשר דורון

 של אישתו הליברלית. לגר,
 גילתה רבקה, שר־התיירות,

ה למועמדת דווקא סימפטיה
שז בריאל, סיגלית שניה,

 בלבד. קולות בחמישה כתה
 :לה אמרה היא אותה כשפגשה

 את מעריכה אני הכבוד! ״כל
 ואת התמודדת, שבה הדרך
 היה לא גבר גם ליבך. אומץ
זאת.״ עושה

מתרח מוזרים דברים ■
מת במקום בבאר־שבע. שים

 האיגודים של מישלחת ארחת
 באחד מגרמניה. המיקצועיים
 במוע- התארחו הם מביקוריהם

 כאורחי המקומית צת־הפועלים
 נמצא לא ההסתדרות.,במקום

ר הציל המצב ואת מתורגמן,  דו
 הסתדרות וחבר חרות איש קא

 זה היה הלאומית. העובדים
 הוותיק הבאר־שבעי העיתונאי

 גרמנית, הדובר שתיל יצחק
 והפך המישלחת את שלימה

 של למתורגמן בלית־ברירה
 הוא שתיל ההסתדרות. מטרות

 המיש־ ראשי של אישי ידיד
לחת.

 ליד היתד, לעומת־זאת ■
 הורסט המישלחת, שב־ראש

 מפד עם מרתקת שיחה בקר,
 עיריית ראש של לא־מקומו
 זילברמן. משה באר-שבע,

 על בגרמנית שוחחו השניים
 בקר האנטי-נאצית. פעילותם

 האנסי־נא־ במחתרת חבר היה
זיל בראנט. זילי של צית

 לקראת יצא שהוא סיפר ברמן
להש כדי לפולין, השואה יום

 שנה 40 לציון באירוע תתף
ורשה. גטו למרד

 (״טומי״) יוסף רשות-השידור
 מהוועד־המנהל כשביקש לפיד,

 את לאשר רשות־השידור של
ה יושב־ראש הרשות. תקציב

 נעדר. ירדן ראובן וועד
מי ואהובה באפו אהרון

 בעוד אישורו נגד הצביעו רון
 היושב־ראש, שממלא־מקום

 ישראל והד״ר ינון, מיכה
 ינון בו. תמכו פלג, (״רוליק״)

ב פעם פעמיים. להצביע ביקש
הי כיושב־ראש ופעם שמו

 עורד־דין, שהוא פאפו, שיבה.
 לא זד, מישפטית שמבחינה טען

 היועץ נתן לדעתו חיזוק תקף.
 יצחק לממשלה המישפטי

 בקשת את דחה הוא זמיר.
 את תאשר שהממשלה לפיד

 אצל שבירר אחרי התקציב,
 הרשות של המישפטי היועץ
הה התנהלה איך בהן, נתן

צבעה.

 באי-אישור ראה לפיד ■
 בו. אישית פגיעה התקציב

מח ירון שפרופסור מניימ
 ניתוח אחרי בבית־חולים לים

ההצ שאת הציע הוא שעבר,

 שלא התקציב על החוזרת בעה
ש בבית-ד,חולים יעשו אושר

'ירון. שוכב בו

שחו אילן ץהאר כתב ■
 מי בשאלה רב זמן התלבט רי

 הארץ עיתון את גונב משכניו
ה בשעות שלו מתיבת־הדואר

 ערך הוא המוקדמות. בוקר
ש בימים תמיד אך מארבים,

 לא הגנב לגנב, המתין בהם
 שיטה שחורי מצא עתה הופיע.
 הוכיחה שהיא שמסתבר חדשה,

 מעיתון גזר הוא עצמה. את
 רמת־גן תושב על ידיעה הארץ

 ונדון והורשע לדין שהועמד
 הארץ עיתון הוצאת על לקנס

 הדביק שחורי שכנו. מתיבת
 תיבת- על הגזורה הידיעה את

 יותר כבר ומאז, שלו, הדואר
 את מוציא איש אין מחודשיים,

מהתיבה. עיתונו

 ח״כ של תיבת־הדואר ■
וירשובסקי מרדכי שינוי
 סיפורים פיני בכל תמיד מלאה

 ובקשות ללב נוגעים אישיים
שווירשובס־ מסתבר אך לעזרה.

 למחנות גם כתובת משמש קי
מ אגודת־ישראל. של היריבים

ל זוכה הוא ברורה לא סיבה
 דברי מזומנות לעיתים קבל

 או זה אגודה ח״כ על השמצה
 עיתונים כרזות, בצורת אחר,

 בבתים. המחולקות ומודעות
ב החומר את קורא וירשובסקי

 מיש־ עובדי את ומשתף הנאה
בחוויה. שינוי רדי

דנציג איתן המראיין ■
 רב, זמן כבר לחו״ל יצא לא

 ערבי של התכיפות בשל בעיקר
 מוזמן הוא שאותם הראיונות

ו הוא החליטו השנה לערוך.
ה אישתו ה ל חו את לחגוג בו

חו גם אך בחו״ל. הפסח פשת
 לעבודתו מאוד צמודה זו פשה

עו קודם־כל שהוא דנציג, של
 יצא הוא מישרד־החינוך. בד

 מוקדמת. בוקר בשעת לאירופה
 הוא לכן קודם שעות חמש
 מערב- שבחולון לביתו חזר

 וחזר הארץ, בצפון ראיונות
 אחר־הצהריים, בשעות ארצה
 ערב־ראיונות לפני שעות כשש
הנחה. הוא שאותו אחר

התפר שבו עיתון קטע ובו תב
שהו בכתבה עליו. כתבה סמה

 פססט מורגן בברלינר פיעה
שלמ אדם הוא שגרופר נאמר

 נוצר איתו השפה קשיי רות
 בזכות מיידי אישי קשר עימו

הכת כותב המיוחדת. אישיותו
לה לישראל ומציע מסכם בה

 בעלי ישראלים בשליחת רבות
 של לאלה הדומות אופי תכונות
גרופר.

הירו המכון יושב־ראש ■
ליפל, ישראל לדתות, שלמי

 בביתו והתארח בצרפת היה ^
 פאריס של הארכיבישוף של

 שהוא לופטיז׳ה, מרי ׳אן ז
ה חובש ליפל יהודי. ממוצא
 מישרד־הדחות מנכ״ל כיפה,

 שר- על־ידי שהודח לשעבר,
 אכו־ אהרון לשעבר הדתות

 עם בקשריו ידוע חצירא,
 מתוקף הנוצרי העולם מנהיגי

ל עימו הביא הוא תפקידיו.
ש צליינים, על מדליה פאריס
למארחו. העניק הוא אותה

ם ל עו ה ה , 238017 הז


