
מונה במקומו הורוביץ, התפטר
 וכהן־אורגד ארידור, יורם —

כסגן. נבחר לא כבר
כאן?״ עושה הוא ״מה ■
 מבאי־המסיבה רבים שאלו

 עורו־הדיו של בביתם שנערכה
 אורלי ואשתו כץ יעקב

 ידיעות כתבת אזולאי,
 רוני ח״כ היה האורח אחרונות.

 בלוויית למקום שבא מילוא,
 את ערך כץ אלישבע. אשתו

 העיתונאי חברו לכבוד המסיבה
צאת לרגל גלאי, יגאל והסופר

י  בגליה. דברים הרביעי, סיפרו י
 כל הזמינו השימחה וחתן המארח

 למסיבה. חבריהם את בנפרד אחד
 ידידו הוא שהסתבר, כפי מילוא,

 לימודי מתקופת עוד כץ של
באוני השניים של המישפטים

 המתמחה כץ, תל־אביב. ברסיטת
 ״לפי לו: אמר גירושין, במישפטי

 לי נראה בעיתונים שקראתי מה
 לשירותים תזדקק מעט שעוד
 הרמז, את שהבין מילוא, שלי.״
 נוסעת שאשתו רם בקול הסביר
בארצות־הברית. לימודים לשנת

 גלאי שהזמין האורחים בין ■ —
 של אשתו צלניק, רחל היתה
 אברמו־ אמנץ הטוב חברו
 עתה השוהה מעריב כתב כיץ,
 בארצות■ עיתונות לימודי בשנת

 הרדיו איש אחר, אורח הברית.
 התאקלם ענר, זאב הוותיק

 את חלץ הוא בדירה. במהירות
 גייס יחף מסתובב ובעודו נעליו
 את מחפשים תוכניתו לצוות

 הילדים רופא את המטמון
 הוא אף שבא קיסר, נחמיה
יחף, הסתובב ענר בעוד למסיבה.

 בתי־המישפט כתב למסיבה בא ״
 יחזקאל אחרונות ידיעות של

 כשהוא אדירם, העיר״) (״ראש
 העיר התעמלות. בנעלי נעול
 שיחזקאל ״מרוב מחבריו: אחד

 הוא למישטרה עבריינים מסגיר
 התעמלות נעלי לנעול התחיל

כמוהם.״
 למקום באה לחצות סמוך ■

 פאולוצ׳י כריסטינה הרוזנת
 רופא־השיניים חברה בלוויית

 התנצלה היא ויז׳נסקי. עמי
 זמן במקום לשהות תוכל שלא

 לחדל לטוס שעליה מפני רב
בבוקר. 5 בשעה

פרשת על רגז מילוא ח״כ ■ **
 בן־מאיר דם למען ההתרמות
הבחי־ ״לפני המרכזי. במשכיר

 בן־נפתלי, לאה חברתה לה שנתנה מסיגריה סיגריה מציתה מלנת״היופי לשעבר 711111 7111*111
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מנהל״המועדון. אורחות היו הן הקליק. להקת של בהופעה לצפות בדי בתל־אביב הירקון ברחוב

ל 1111111 ך1| *  פולנסקי(משמאל) רומן הפולני בבימאי פגש ן
 חברת את המנהל קולר, מקורי. רעיון לו והציע 1 ##1| 111 111

 צילום עצמו על לקחת טובן שהוא לפולנסקי אמר בארץ, מרתון סרטי
 לו שהיקנה פולנסקי של בשחור־לבן סירסו במים, סכין של מחודש
 שלושה משתתפים שבו הסרט, את לצלם הציע קולר עולמית. תהילה

 שחקנים עם אילת, בחוף או הננרת בחוף בצבע, שחקנים,
 שטמנה אשה עם מחדש לשכב כמו .זה פולנסקי. הגיב אמריקאיים.

 והוא נואש לא קולר מעניין.' זה לפעמים אבל שנה, 20 לפני התגרשת
 על־פי המחודשת ההסרטה זכויות לרכישת משא״ומתן מנהל

פולסקי. פילם הפולנית חברת״הסרטים עם המקורי התסריט

 פיתוח למען פועלו על המפד״ל,
 את כשסיים בעירו. התיירות

 והתרעמו הפעילים נזעקו דבריו
הבחי לפגי חודשים ששלושה

 משבח הוא המוניציפליות רות
יריבה. ממיפלגה ראש־עיריה

 סגן חברי? לא הוא האם ■
 תל־אביב מחוז לפרקליטות בכיר

 לפני לדין הועמד רודה, אמנון
 לישכת של ועדת־האתיקה

 בדיון — הסיבה עורכי־הדין.
 ביקש בבית־המישפט שהתברר

מיכה עורר-הדין ההגנה, נציג

 האירועים מחלקת מנהל ■
 יעקב תל־אביב עיריית של

 שטח את לבדוק ביקש מנדל
 לפני בגן־העצמאות ההופעות

 בן לבנו הציע הוא ההתרחשות.
 כשהילד אליו. להתלוות טל 6ה־

 מנדל, ענה שם, יהיה מה שאל
 דורית הזמרת של בעלה

 דברים שם ״יהיו ראובני:
 למקום, השניים כשבאו עליזים.״

 והמקום הקדימו שהם התברר
 רם: בקול טל שאל ריק. היה

העליזים?״ איפה ״אבא.

 לציבור כסף נותן הליכוד רות
 אותו סוחט המערך ואילו

בכוח.״ מהציבור
 שרה השרה של נהגה ■

 שאל הוא מופתע. היה דורון
 אליה לבוא שעה באיזו אותה

 מביתה, אותה לקחת כדי למחרת
 אתה ״השתגעת? לו: אמרה והיא
 מפתח־תיקווה אותי לקחת תבוא

 ברחוב המיפלגה לבניין
 מתחת 32 קו לי יש אבן-גבירול?

 נהג־ גם למיפלגה.״ עד לבית
 כשעלתה המום. היה האוטובוס

 ״מה, אותה שאל לאוטובוס דורון
צמוד?״ רכב אין תיק בלי לשר
 עתה מתארגנת דורון ■

מור שתהיה לישכתה, לאיוש
 היא נשים. טהרת על כבת

 עורכת״ אישית, עוזרת מחפשת
 בחוקי שהתמחתה במיקצועה דין

ומזכירה. ראש־לישכה עבודה,
 אלברט השם נולד איר ■

 של הטכסט מחבר פירות?
 השם, ואבי תשדיר־השירות

 סיפר מנוסי, דידי העיתונאי
 של שמו על למעשה ניתן שהשם
 שהיה כהן, אלברט השחקן

 לבסוף התפקיד. את למלא אמור
 אך בנאי חיים השחקן נבחר
 ראיונות בערב נשאר. השם

 את פאר מני שאל הזה השבוע
 בשם בחרו בכל־זאת מדוע מנוסי
 היינו אם ״כי מנוסי: ענה כזה.

 זלמן כמו אשכנזי, שם בוחרים
 מאמין היה לא אחד אף למשל,
 ״ולמה פאר: שאל ירקן.״ שהוא

 מנוסי: ענה ישראלי?״ שם לא
 היה לא אחד אף עובד? ״ישראלי

 הסביר מנוסי יתכן.״ שזה מאמין
 פני על בולגרי שם העדיפו שהם
צפון־אפריקאי. שם

 השחקן־ נשאל ערב באותו ■
 עם קשריו על יגיל גדי בדרן

 שראשית סיפר יגיל התיאטרון.
 בעבודת היתה בתיאטרון דרכו

 בן היה הוא במסגר מסגרות.
 חלונות את שהתקינו העובדים

חיפה. בתיאטרון האלומיניום
 שעבר בשבוע הופיע יגיל ■
 ברוכות־ילדים אמהות לפני

 בפארק כיף של ליום שבאו
 נעמת מזכ״ל בתל-אביב. הירקון

 היתה לובלסקי מאשה
 יגיל לה הזכיר כאשר מופתעת
 איתו למד שורק, גדי שאחיה

 בבית־הספר כיתה באותה ביחד
סיפר יגיל בחיפה. שפרינצק

□ ד ק ה ן ן |1ו "  גד העבודה ח'כ של אשתו נלה, אמה בירכי על יושבת חודשים, עשרה כמעט בת |
1 / 1 1 1 711}1 מוצגת שס בתל־אביב, הדולסינריוס של מחודשת לסתיהה באו השלושה יעקובי. .1

 יושב״ראש של השנייה אשתו היא נלה שעבר. יוס״השישי בצהרי שנערכה לילדים, קיץ תוכנית
ובכנסת. במיסלגה ביותר המדובר הנושא בזמנו היה ביניהם והרומן הכנסת, של ועדת־הכלכלה

 אז היה לובלסקי של שאחיה
 הוא היום הכיתה. של הבדרן
בתל־אביב. המיטבח של בעליו
 שעבר השני מיום החל ■
 הבוקר בתוכנית אחר קול נשמע

 שבע. אפס שבע צה״ל, גלי של
 יועצו רימון, צבי העיתונאי

 שר־ של תיקשורת לענייני
 שריר, אברהם התיירות

 של הקבוע המגיש את מחליף
 שיצא אנסקי, אלכם התוכנית,
 רימון, ימים. חודש בת לחופשה
 צה״ל בגלי מילואים העושה

להח הסכים במחלקת־החדשות,
 שהובטח אחרי רק אנסקי את ליף
 המגיעה בחופשה שהמדובר לו

 אחרת. סיבה שום ולא לאנסקי
 הטלפון רעיון אבי רימון,

 הצבאית, התחנה של האדום
 הוא אחד. מדבר מרוצה אינו
בשעה בוקר־בוקר לקום צריר

 5ב־ בתחנה להיות כדי 4.15
 עיתוני־ על לעבור ולהתחיל

 שקימה מספר רימון הבוקר.
 קשה מוקדמת כל־כך בשעה
מאוד. עליו
 השבוע זכה שריר השר ■

ב הליכוד מפעילי לגידופים
 חגיגות את פתח הוא טבריה.

 את ובירך כינרת פסטיבל
איש ביבי, יגאל ראש־העיריה

 הישיבה את לדחות ויתקון,
 טוב. מרגיש אינו שהוא בטענה

 בקשת את לקבל סירב רודה
 המיש־ בית־הדין חבר ויתקון,

 לכדורגל. ההתאחדות של מעתי
 ועדת־ לפני התלונן ויתקון

 לא מעשה עשה שרודה האתיקה
 עתה במיקצוע. לעמית חברי

האתיקה. ועדת בכך תכריע

239517 הזה העולם


