
 המישטרה מפכ״ל עם המיעפט
צן אריה ^  הכתבים איחרו אי
.בהם הציץ המפכ״ל שעה. בחצי

 מבין ״איני בחיוך: פלט ואחרכך —
 ועדת נקים איחרתם. מדוע

חקירה.״

 רחובות עיריית ראש ■
 למצב נקלע חרמלך יחזקאל

 החליטה מועצת־העירייה מביך.
 של אזרחות־כבוד תואר להעניק

 סלע, מיכאל לפרופסור העיר
 לערוך תוכנן וייצמן. מכון נשיא

 שרים בנוכחות הטקס את
הבטיח עצמו הרמלך וח״כים.

 העיר — מהיידלברג למישלחת י־*
 בגרמניה, רחובות של התאומה
 מפני בנוכחותם, ייערך שהטקס

 חוזה נחתם הערים שתי שבין
 ביקור מדעי. לפעולה שיתוף

 מונה שבו ליום נקבע המישלחת
 לשנות היה אפשר ואי הנשיא,

 הישראלים האורחים זאת.
להגיע, יכולים היו לא החשובים

מדוכדך, נראה לא הרמלך אך

 בגלי־צה״ל. לעבודה כן־נר
 ליבני היה שעבר חמישי ביום

 בתוכנית־ האחרון המרואיין
 נכון הצבאית התחנה על הבוקר

 לשנת יצא בן־נר לעכשיו.
 יעבוד והוא מהרדיו חופשה
בדבר.

 הקיץ? שהגיע יודעים איך ■
 בשייח־ המפורסמת המיסעדה

 לא איש מחדש. נפתחת מונים
 אריה את השבוע כשראה האמין

 של אלכס פלוגה, (״פלוגי״)
 בשמו הידוע אמנון

 ומגרפות מעדרים עם (״שיקה״)
 המיוחדת המיסעדה בידיהם.

 של ביתו בחצר נמצאת במינה
 במרץ עמלו והשלושה שיקה,

 העשבים כל את לנקות כדי
 פרא שגדלו והקוצים השוטים

 בתוך החורף. במשך בגינה
 נקי המקום היה ימים שלושה
 אך צנועה, היתה הפתיחה ופורח.
 לצפות יש הקודם הקיץ מנסיון

סוער. להמשך

המאו האולפנים של החדש המנהל
 צוות על״ידי צולם בהרצליה חדים

 לשעבר רותם, שלהם. טלוויזיוני לסירטון־פירסומת האולפנים
 זולל הוא כאשר המצלמה בעדשת נתפט בצה׳ל, אגף־הדרכה ראש

האזרחי. לתפקידו כניטתו לרגל לכבוד! שנערכה במטיבה

ותם אבוהם
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 ורדי, מידה של שבניהולה .פרוזה', התיאטרון, של חנות־הטפרים
 לו שהכינו גילה הוא כשהגיע למטיבה. עמיחי את הזמינה

 למטיבה באו האורחים .49ה- ליום־הולדתו מטיבת-הפתעה
אישיים. טיפורים טיפר והמשורר עמיחי של טפרי-שירה כשבידם

 נותנת היתה השריס ,״השתתפות
לקיים. צריך הבטחה אך כבוד

לא?" החיים, הם אלה *
 האיש היה ליפני יצחק ■

יצחק הסופר את שהכניס

 פרס את שקיבלה אחרי ■
 עבודתה על מרגלית מאיר

 השחקנית ערכה בתיאטרון,
 מנהלת פורת, אורנה

ולנוער, לילדים התיאטרון
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בעיר. במסיבות מבוקשת וכמובן המסלול, על רבה בעבודה זוכה ארוכה, שהייה אחרי מארצות־הברית
 ביקשו הם הצהריים ובשעת
 ח״כ הוועדה, יושב־ראש לאכול.

 הכין קולאם, אלי הליברלים
 סירבה היא אך צ׳ק למגישה
 הליכוד. את מכירה ״אני לקבלו.

 שום שווה יהיה לא הצ׳ק מחר עד
טענה. היא דבר,״
 בפעם הופיע ישיבה באותה ■

 חיים הטרי הח״כ הראשונה
 מחרות, הוועדה חבר רמון.

 יריבו את בירך קליינר, מיכאל
 שבירכותי תיקווה ״מתוך החדש

 מעמדך את יערערו לא
 שהשניים הסתבר במיפלגתך.״

 שנות מראשית עוד מכירים
 קליינר היה כאשר השיבעים.
 אגודת־הסטודנטים יושב״ראש

 היה תל־אביב, באוניברסיטת
 האופוזיציה יושב־ראש רמון

העבודה. מטעם
 סביב הדיון בהתלקח ■

 ויוצג לחיפה יעבור שלין הרעיון
 לראשות הליכוד כמועמד
 הח״כים: אחד העיר העיריה,
 היא רום רםףזי של ״הבעיה

 גברים של מעון בחיפה שאין
 רום יוסף חרות ח״כ מוכים.״
 שאז מפני החוק לתיקון התנגד

 את להציג יעל אשתו תוכל לא
 העיריה לראשות מועמדותה

הליכוד. מטעם
 הופיע גאון יהורם הזמר ■
 הסופרמרקטים רשת עובדי לפני

 מחיר כשעה. במשך אופ קו
 5000 הוא כזה גודל בסדר הופעה
 גאון הופיע הפעם אך דולר,

 אחיו — הסיבה בהתנדבות.
 רשת מנכ״ל הוא בנימין

הסופרמרקטים.

 התיאטרון. אנשי לכל מסיבה
 סוגי שיבעה לאורחים הכינה היא

 בגזר בשזיפים, ממולאים: עופות
 בשקדים, בלימון, וצימוקים,

המנ ובמישמש. בקארי בקוקוס,
 התיאטרון של האמנותית הלת

 שוקולד מוס הביאה גרי פנינה
יחסי־הציבור ואשת תוצרת־בית,

 הביאה אם דפנה התיאטרון של
ענקית. עוגת־שקדים

 הכנסת של ועדת־החוקה ■
 שעבר הראשון ביום התכנסה

 חוק בתיקון לדון כדי בתל־אביב,
 לבחירות הנוגע לין, אוריאל
 הח״כים המקומיות. ברשויות

הפיס מיפעל בבית ישבו
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 בדודי. טל עם בשיתוף הכדורסל, מישחק על ספר-הדרכה רונה
 את גולדהירש ניצל מדליק,' ״ספר שזהו לגולדהירש אמרו כאשר

הדליקה. לכבות כדי בצינור להשתמש והציע המיתקן ליד עמידתו

ה העולם 238517 הז


