
 אך ערבית, דובר אינו גזית,
 על התגבר ד״וא זאת למרות
 קבסד הצעיר, הבימוי. בעיית

 מחזיק מעין־דור, לשעבר ניק
 וספר עברי־ערבי מילון בתיקו
הער השפה של בסיסי ^גומוד
 של הערבי הטכסט לצד בית,

 לומד הוא ויום־יום המחזה,
החדשה. השפה את

מיכ סגו־שר־החקלאות 1  בת לחופשה יצא דקל אל
ה, אשתו עם שבוע כי  אחרי צ
 הוא רצופה. עבודה של שנים

 במי- אך בארץ, בילה אומנם
 ל- יצא שהוא התבדחו שרד

במ בילה הוא הסיבה: חו״ל.
בטאבה. המריבה שבשטח לון

4■ -  שהעניק האחרון בראיון *
ר ״ ד י עיצאם " ו או ט ר לפ ס

 אל המצרי לעיתון הרצחו ני
המג על סיפר הוא מוסאוור,

 המועצה אנשי עם שקיים עים
 במהלך פלסטין. ישראל לשלום
עיתונ את הזכיר הוא הראיון

ה אחרונות, ידיעות אי מ ל  ש
פר בזמנו שפירסם נקדימדן,

 על לו שהודלפו בלעדיים טים
אי עם המועצה חברי פגישת

 הזכיר סרטאווי פלסטינים. שים
 נקדימון של שפירסומו בראיון

ל קרובות אינן שדיעותיו —
עו — הישראלי השלום מחנה

בישראל. גדולה סערה אז ררו

 ושדרדהרדיו הסופר ■
ר יצחק ג ־ ן פירוש מצא כ

 פנינה על בדיחות שתי ■
של בהיכל נשמעו רוזנבלום

הרב מישכן בירושלים, מה
 האחת לישראל. הראשיים נים

ש למסקנה הגיעה שפנינה
 מצ׳׳ד, לרשימת מתאימה היא
ה דרוקמן. חיים הרב של

ה התנועה חברי כמו סיבה:
צי עם הולכת היא גם חדשה,

חב :השניה הסיבה בחוץ. צים
 הראשית הרבנות מועצת רי

 תצטרף שרוזנבלום החליטו
נכון. פוסקת היא כי אליהם,

זינגר גירעון
טלגיה

ה ק ח ת, המופיע האיכר את מ בתמונ
בארץ, יהודי של פוזה מדגים כשהוא

 תנוס־ שגרוה בתל-אביב, במועדון צולם הוא המאה.
ת מילא אלה, ימים של אי בציוד האולם א ישן. חקל

ה מחלקת קיבלה איך ■
שי את הטלוויזיה של חדשות

 אחי־ יעקב הצבע? דורי
ה שבעיקבות אימר, מאיר
הטל הנהלת הקציבה מעבר
 קריין לכל כסף סכום וויזיה

 אחד סט לקניית שנועד —
 פיק־ שכלל עליון, ביגוד של

וחולצה. עניבה טורן,

 לדוגמה דירה תערוכת ■
מכי לקידום נפוץ חזיון היא
 שיכון אנשי אך דירות. רת

 בתצוגת תקדים יוצרים ופיתוח
ה מול בבאר־שבע. כזו דירה
 המוצע בבניין המרוהטת, דירה

 של תערוכה נפתחה למכירה,
האק בוגרת כאומן, רות
 לאמנות ומורה בצלאל דמיה

הדירקטור יושב־ראש בדרום.
הממ השיכון חברת של יון

 התלהב מצא יהושע שלתית
 את להעניק והזדרז מהרעיון

לתערוכה. חסותו

או פ״ש, לראשי־התיבות חדש
 שמואל של רשימתו תיות

 הצליחה שלא ,^לאטו־שרון,
בב החסימה אחוז את לעבור
 בעיקבות האחרונות. חירות

ל פלאטו של המוזרה נסיעתו
 נשלח שהוא וטענתנו ביירות,

ש הישראלים בשבויים לטפל
 בן־ קובע אש״ף, בידי נמצאים

 פודה- פירושו: פ״ש כי נר
שבויים.

 אופירה ביקרה כאשר ■
 במעון יצחק בעלה עם נכון

הצט היא נעמת, של לילדים
 בציבור. לשירה אליהם רפה
 העולס כל בשיר בחרה היא

 וכאשר מאוד, צר גשר כולו
ל- לא ״והעיקר לשורה הגיעה

מלמד בחון נועה
תחה במיקצועח, צלמת נועה (מימין). חיל״הים צילומים תערוכת פ

 בעלה, בא הלבנה בגלריה שנערכה ולמשיבה בתל־אביב, שלה
 הוא אלוף־מישנה. בדרגת חטיבה מפקד (משמאל), מלמד יוסי

קק את לחלוץ מיהר ק פ אשתו. תערוכת לחיי ושתה היין בקבו

 מתפקידו לשחררו שביקש המפורסם המח״טגבע אלי
מילחמת ביירות בחזית  לתערוכת בא הלבנון, ב

 מכירים גבע בני־הזוג ליאורה. אשתו, עם נועה של צילומיה
 על הסבר מנועה קיבל שגבע ואחרי בו־נוו־מלמר, מישפחת את

בחוץ. ארוכות עימו ושוחח בעלה עם יצא הוא הצילומים,

 הוא בחנותו. שביקרו ונשים
אותם. זיהה לא כמובן

 השניים בין שהיחסים מספרים,
כמ והם מאז, מאוד הורעו

זה. עם זה מדברים שאינם עט

 ויצחק עובדיה האחים ■
הח בתנועת חברים הם אלי
 משתייך מהם אחד וכל רות,

 עובדיה, בתנועה. אחר לפלג
מתו הוא עפולה, ראש־עיריית

 סגן־ראש-הממשלה של מכיו
מ הוא אחיו ואילו לוי, דויד
ש יצחק שר־החוץ נאמני
ר. ב הגיע העירייה לראש מי
יצ שאחיו סיפור, הימים אחד

 שר־ את פומבי בכנס תקף חק
זאב במצודת הבינוי־והשיכון.

 המסען משרת שנה מזה ■
 ב- במילואים כן־יקיר רימון

בדר משוטט הוא גלי־צח״ל.
 הרדיו איש חברו, עם כים

 ד גיל פני־ (״לייזי״) אליעזר
 למחלקה ותוכניות כתבות מכין

 עסוק הוא אלה בימים הצבאית.
 המוקדמות בהתרמות במיוחד
 רימון, .83 השירותחס לקראת

 עצ־ דכ העיתונאים עם יחד
חיליק אחרונות, מידיעות מון

 קולה את הרימה כלל,״ פחד
בהדגשה.

 המק חנות משותפי אחד ■
 צוויינגכדג צכיקה ארוס
 הנקרא ספר באחרונה חיבר
 את להדגים כדי מין. הזיות
 הוא וכתיבתו, עבודתו נושאי

ויברטו עם לערב־ראיונות בא
 שאותם שונים, בצבעים רים
 כיצד והדגים לקהל הציג הוא
עו הם רעש וכמה פועלים הם

 הוא המראיין לשאלת שים.
גברים בקהל רואה שהוא סיפר,

 טל וחיים ממעריב לימור
 בעלי- לשכנע מנסה ממבט,
 לתרום הארץ רחבי בכל עסקים

לשירותרוס. שיותר כמה

מנהל געמן, אוריאל ■
ל אשראי שירותי של הכספים
 הקריירה את התחיל ישראל,

 תחום. באותו לאו־דווקא שלו
בער ראשון לתואר למד הוא
 שינה אחר־כך ובאנגלית. בית

תו מינהל־עסקים. ולמד כיוון
ה במכון עשה כבר שני אר

 בחדר עסקים. למינהל אירופי
 כלי מדפים על ניצבים עבודתו
 מיג־ ומכוניות חקלאיים עבודה

או אוסף אינן נעמן אטוריות.
מוק דגמים הם אלה — תם

הח שמחכירה הציוד של טנים
עובד. הוא שבה ברה
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