
 דנציג איתן המראיין ■
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 הוא אם יעשה, שהוא הראשונה
 תשובת העירייה. לראשות יבחר

 .אני מהירה: היתה בן־מאיר
 ובכך סלע, אורי את אפטר

 כל על שקל אלף 15 מייד אחסוך
נאום.׳

 משה המחוזי השופט ■
 של מניעיו את הסביר חסון
 בהתחזות הנאשם גור, משה

 מגונים ובמעשים לגינקולוג
 * אהבה. רצה הזה ,האיש במירמה:

 האשה את להפשיט רצה הוא
 לכן אינטימיים. לחלקים ולהגיע

 כגינקולוג, עצמו הציג הוא
מתפש זה של שלפניו מכיוון

 בין היחסים כזו בסיטואציה טים.
 את אבל אסורים. אינם ואשה גבר

 במירמה השיג הוא עצמו החיזור
מתוחכמת.׳ בצורה

אב מס־ההכנסה נציב סגן ■
 עיון ביום דיבר צרםתי רהם

 שבץ החסיון על עורכי־דין של
 כי סיפר הוא ולקוחו. עורך־דין

 מס־ בין ג׳נטלמני הסכם יש
 עורכי־הדין, ולישכת ההכנסה

 יהיה חיפוש של מיקרה שבכל
 כל .לא הלישכה. נציג נוכח

אך — בחיפוש התנסה עורך־דין

י ך \ ו \ ך | \1* ן  לראשות עצמאית מועמדת רום, יעל של לפניה שמיד ראשו את מרכין ח
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 לצידה ישבו הערב של שונים בשלבים המסיבה. של הכבוד בשולחן לשבת הוזמנה ורום קופמן, משפחת
 אברהם שר־התיירות סבידור, מנחם הכנסת, יושב־ראש לוי, דויד ראש״הממשלה, סגן כמו מכובדים

 הוצב לאורחים שהוכן הרב המזון תל־אביב. עיריית ראש מקום ממלא וגריפל, ויגאל שריר (,אברש׳ה׳)
ושתייה. פיתת בשר, מיני סלס, של רבים סוגים וכלל ביותר מגוון היה הוא הדשא. רחבת צידי משני

 אמר שלו,׳ את יעשה הזמן
בחיוך. צרפתי

 צרפתי, אמר הרצאה באותה ■
 ספרים מנהלים עורכי־הדין כי
 כמה ידעו שהם כדי רק לא

 השותף עבור גם אלא הרוויחו,
ההכנסה! מס — הבכיר

 רקאנטי, מידה האמנית ■
 בנק מבעלי ליאון, של רעיתו

 בהעלת .מואשמת' דיסקונט,
 באחרונה רכשה מירה מחירים.

 ביפו דולפץ ברחוב גדול מחסן
 מתכוונת היא שאותו העתיקה,

 טוענים, שכניה לסטודיו. להפוך
 סכום המקום עבור שילמה שהיא

וקב דולר, אלף ממאה יותר של
 גבוה התחלתי מחיר למעשה עה

בסביבה. למיבנים
 מקור ממנה? רוצים מה ■

 הפורש הנשיא לרעיית המקורב
 על להגיב ביקש נבח אופירה

 שלה השקופה הגלבייה פרשת
 בספטמבר). 20 חזה, (העולם

 שאופירה נטען, פירסום באותו
 שקופה בגלביה מהלכת נראתה

 יום־ בערב ירושלים ברחובות
ה על־פי לאופירה, הכיפורים.

שקו־ גלביות בכלל אין מקור,

 500 יובל תאומי. עודד שחקן
 מעל בהצגתו מציין הוא הצגות

 נוהג ההצגה בתום ומעבר.
 עם טלפתי ניסוי לערוך תאומי
 להצגה הוא שני יובל הקהל.

 ומופתים. אותות של 250ה־
 חוויה על מספר הוא זו בהצגה
 מאיר, אביו שחווה. אישית
 מילחמת־העצ־ בתחילת שנרצח
 אותו שלח בחלומו, הופיע מאות,
 משימה: עליו הוטלה ושם לצפת

 מפני ישראל עם את להזהיר
 הפיתרון תשמ״ד. בשנת גורלו

 .ישראל בסיסמה הוא למשבר
 ביובל עתה, לזה.״ זה ערבים
 להזמין תאומי החליט הכפול,
 הצגותיו, שתי צופי כל את לביתו

 אורחות־ השתנו שבעיקבותיהן
 הטלפתיה שתרגילי או חייהם,

להם. עזרו שלו
הסוכ הנהלת יושב־ראש ■
ה נות שלו אירח דולצ׳ין ארי
ב לארוחת־צהריים מוזמנים שה

 עימם ניגש הוא בתל-אביב. מלון
הרא המנות הונחו שבו למיזנון,
 המלצר פניו. את ועיקם שונות,

 מה שאל במהירות, אליו שבא
אפשר .איך ענה: ודולצ׳ין קרה,

 בקראטה. שחורה חגורה בעל
 המועמד פניני, בגד המדובר

 העל־מיפלגתית הרשימה מטעם
 רואה־ הוא רמת־השרון. למען

 בין־לאומי מומחה כלכלן, חשבון,
 חברה מנכ״ל לעבירות־מחשבים,

 הוא ובערבים מחשבים לביקורת
הספורטיבי. לעיסוקו זמן מוצא

 הציע התקופה כמינהג ■
 בתוכניתו פאר, מני המנחה
 אמריקאי דולר הזה, השבוע

 בו זכה פומבית. למכירה אחד
 לשלם מוכן שהיה הצופים, אחד

 לבימה כשעלה שקל. 700 עבורו
 הוא הירקרק, השטר את לקחת
 חכו, .חכו הגזים. לא אם נשאל
 שקניתי תיראו מה זמן בעוד
 האלמוני, הקונה ענה בזול,״ אותו
הקהל. של צחוקו לקול

 שימעון הוותיק השחקן ■
שלו שונא שהוא גילה פינקל

 זיגמונד שיטחיות, דברים: שה
 שינא־ מושא ומדיטציה. פרויד

 רבה: מבוכה עורר האחרון תו
 שאיר־ ברב־שיח השתתף פינקל

 השחקן קוטאי, אלכם גן
 בהווה. איש־יחסי־ציבור לשעבר,

השחקן, לעבודת הוקדש הדיון

 של לביתו הניא מישרד״האוצר |מנכ׳לסדן: עווא
 החזיק סדן(משמאל) מקורית• מתנה קופמן ]

 לדעת וביקש תנובה, של צאן גבינת ובתוכה עטופה חבילה בידו
 שהחברה סגן־שר״האוצר טען החתונה ערב הסיבה: להניחה. היכן

 חשבון על מופרז סכום מהאוצר הוציאה ההסתדרותית
 ובחר זה, מפירסוס נחת רווה לא סדן לה. שהגיעו סובסידיות

 זה. בעניין עליו חולק שהוא לקופמן להזכיר כדי מקורית במתנה
ובקרובים. בידידים הערב כל מוקפים היו חנה, ואשתו, קופמן

 עומר שמואל הבימה מנהל
 התיאטרון של האומנותי והמנהל

 אישית, שהוזמנו לוין, דויד
 צריך לא .שחקן פינקל: אמר

 הנה, לשחק. כדי חכם להיות
את שגילם השחקן — עובדה

 למרות .74ה־ בן איילון פינחס
 שפה מוצאים הם פער־הגילים,

 מסיימים שהם אחרי משותפת.
 העבודה, בענייני שיחותיהם את
 משוחחים, עצמם את מצאו הם
תצוגות־אופנה. על אחת, לא

ר היה ס ה ח י ר א ן ל צי ר דו
 הן שברשותה הגלביות פות.

.עבה. מצרית מכותנה
 חדש? ספר כותבת היא האם ■

 מבלה פרנקל נעמי הסופרת
 של לצידה בחברון, באחרונה
 משה הרב של אשתו מרים,

לווינגר.
הר אהרון העבודה ח׳כ ■
 הבחירות שאחרי מספר, אל

 לכתוב התכוון הוא האחרונות
 ב־ תפקידו על ספר־זיכרונות
 הוא המערך. של מטה־הבחירות

 מאותו אחד פרט אך בו, חזר
 כאשר לגלות. מוכן הוא הספר
 לתפקיד פרס שימעון מונה

 לבקר הראל בא שר־הביטחץ,
 במצב־ היה פרס בלישכתו. אותו
 ביקש הראל ביותר. ירוד רוח

 אמר, פרס הסיבה. מהי לדעת
 שרי־ שכל ומצא חישב שהוא

 לפניו בתפקיד שכיהנו הביטחון
כדבריו. רע,׳ .גמרו

ה־ עתה חוגג כפול יובל ■

 המלצר, חרייאך בלי דג לאכול
 הבין ממיזרח־אירופה, שאינו
 להביא ורץ המסר את מייד

חזרת. קערית רם־המעלה לאורח
 מישרד־החקלאות דובר ■

 כבעל התגלה יניב נפתלי
ה בתערוכה נוספים. כישורים
 הצליח 83 אגריטך חקלאית

 כאיש המישרד. מוותיקי יניב,
 וכמקדם־מכירות. יחסי־ציבור

 פסח סגן־השר בין שידך הוא
 לא שעדיין גרופר, (״פייסי״)

 למינויו הכנסת באישור זכה
 האורחים ובין כשר־החקלאות,

 לתערוכה. מחדל שבאו הרבים
 צריך היה לא אחד במיקרה רק

 רהוטה, אנגלית הדובר יניב,
 כאשר זה היה לפייסי. לעזור

 במנכ״ל פגש מעתלית החקלאי
והש המצרי, מישרד־החקלאות

בערבית. ארוכות שוחחו ניים
 יהיה הוא ייבחר, הוא אם ■

שהוא הראשון ראש־העירייה

א ומה נ ן שו מעו ד שי ק נ י פ
 שנים שלוש במלאת נערך והוא

מ מוטאי, ארי של למותו
הבי הלאומי התיאטרון וותיקי

 חוג מראשי הוא הבן קוטאי מה.
ב הטרנצנדנטלית המדיטציה

ארץ.
נעדרו שבו כינוס, באותו ■

 שהתאסף בקהל המלך.״ שלמה
 התערבה ואז רחש, עבר בצוותא

 לא .הוא ואמרה: מרון חנה
 גורליצקי.׳ לאילי התכוון

 חולץ, עיריית ראש סגן ■
 הוא מפ״ם, איש קורן, אפרים

מראש־העירייה, שנה 41 ב־ צעיר

ל[ יי11ן#1י||1 ]1|¥ מ?|  קופמן, חיים סגן־שר־האוצר, של ינ
כד* נלמיט, תגי חתנה, לצד עומדת 11/1 /

 כמלון.רמת־אביב' לחתונתה שבאו האורחים מאה כני את לקבל
 שסיימה ולימור, קלינית, בפסיכולוגיה מאסטרנט מני, בתל״אביב.

 על זה את זה הכירו בקולנוע, הראשון התואר לימודי את
 התנהגו בני״הזוג שנתיים. לפני תל״אביב אוניברסיטת מידשאות
אישית. הכירו שלא לאותם גם האורחים, לכל רבה בחמימות


