
 הקברן פתר איך תרומת!. מסמם אחד שקל ממפ״ם הח״ב הפחית מדוע
לרזמא טימור משה השדרן נסע ע1מד1 מביכה פוליטית בעיה מראשון־לציון

 פחות לפני ביקרו כאשר ■
 יצחק היוצא הנשיא משנה
 באר־ אושירה ורעייתו נבון

 עד ידוע היה לא צות״הברית,
 רגן, ננסי אם האחרון לרגע
 הברית, ארצות נשיא רעיית
 אופירה. של פניה את תקבל

 חיים הנשיא יצאו השבוע
 לאר־ אורה ורעייתו חרצוג

 תתקבל לא אורה צות־הברית.
 שר־החוץ. סגן אשת על־ידי אלא

 הנמצאת הנשיא, רעיית הסיבה:
 הרחוק,'תחזור במיזרח בביקור

 לקליפורניה, לארצות־הברית
 אשתו לוושינגטון. תמשיך ולא
 לא בוש גיורג׳ סגן־הנשיא של

 בזמן בוושינגטון היא אף תהיה
 אשתו ואילו הישראלים, ביקור

 לא שולץ ג׳ורג׳ החוץ שר של
 הנשיא רעיית את לארח תוכל

 לבסוף מתחתנת. בתה כי הרצוג,
 סגן־השר של שאשתו הוחלט
 את שתערוך היא דאם קנת

לאשת־הנשיא. הפנים קבלת־
 יומן השבוע בכתבת ■!

 בבית־ המאבק על אירועים,
 ילדה לריפוי הדסה החולים

 רואיין לקתה, שבו מסרטך־הרם
 שימי הפרופסור אבי־ההמצאה,

 גם רואיין לצידו סרווין. עון
 רחמי־ (״גזרי״ז אליעזר הד״ר

ד־׳יופסור של בנו לבייד,

 התחיל שצוות־הטלוויזיה שמאז
 שיבעה לפני הכתבה את לצלם

 כל רחמילביץ׳ לחץ חודשים,
 שיצלם לים, מי הכתב על הזמן
עניין. באותו אותו
 הם וכבר נבחרו רק הם ■

 הרביעי ביום לחדל. יוצאים
 עיריית ראש לחו״ל יצאו השבוע

 להט (״צ׳יץ״)שלמה תל־אביב
 בן■ דב מהמערך וממלא־מקומו

 קרן במיסגרת יוצא להט מאיר.
 גיוס לשם לפיתוח, תל־אביב

 תוכנן מסעו לעירייה. כספים
 יוצא בן־מאיר הבחירות. לפני

 בדרום־ הרצאות לסידרת
 הפדרציה מטעם אפריקה,
 כבר תוכנן זה סיור היהודית.

שנה. לפני
 מפ׳׳ם ח׳־כ שלח השבוע ■

 לח״כ מיכתב צבן יאיר
 שהיה בר־לב, חיים העבודה
 המערך חכ״י מגבית על אחראי

 ״הנני המוניציפליות. לבחירות
 של סך על המחאה בזאת מצרף
 למגבית־הבחירות,״ שקל 2499
 הינה השקל ״הפחתת צבן. כתב

 שניתן המיזערית המחאה פעולת
 ההסכם חתימת נוכח לעשותה,

בתל־אביב." הקואליציוני
 ידעו לא טובה שעה צופי ■

בל־ גאולה עם שהראיון
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 שוטרי שמש. מכת לטירטו סצינה בוקר, לפנות תל״אביב, בדרום
 הצילומים את שיפסיק מיושע דרשו במקום, שהופיעה ניידת,
 הובל והוא ממנו נלקחה מצלמתו משכנע. הסבר כל שנתנו מבלי

הלילה. באותו יושע יקי שוחרר דבר של בסופו לחקירה.

 למרות רחמילביץ׳, משה
 לתרומתו קשור לא שהוא

 לעבודה. חברו של המדעית
שהת היו הדסה בבית־החולים

 מי של לכתבה צירופו על קוממו
 בניסוי כלל השתתף שלא

הוא, ידעו לא שהם מה המוצלח.

 בן־ דויד של בתו אליעזר,
 שבת בליל ששודר גוריון,
 בחבלי־לידה מלווה היה שעברה,

 ראיין הראשונה בפעם קשים.
 והיא שליו, מאיר אותה

 את כשסיימה מאוד. עד התרגשה
לשבת ממנה ביקש הוא דבריה,

 שנית. ' ולהתראיין במקומה
 יותר הרבה שהיה השני, הניסיון
בטל שודר מהראשון, מוצלח
 את צבעה אף בן־אליעזר וויזיה.

הצילומים. לכבוד שיערה
שבה התוכנית. באותה ■

 למנוע שתכליתו מאבק מנהלת
 המתופפת הסרט ממפיקי
 הסרט לארץ. מלהגיע הקטנה

 לה* ג־ון רב־מכר ספר לפי
 השאר בין עוסק קארה,

הישראליים בשירותי־הביטחון

 הסרט, גיבור זליג, ידבר הסרט,
 חברת־ההפקה המקומית. בשפה

 ששרי■ עם התקשרה הסרט של
 המוכרת ישראלית זכאי, רה

 וביקשה לסרטים, קולות בבישול
לתם־ שיתאים ישראלי שתמצא
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 מיטחרי מכישלון היריד את להציל עזר לא הוא בתל-אביב. התערוכה" ב״גני שהתקיים ביריד־התיירות
הפופולארית. הסידרה כוכב שהוא בטוחים הנוכחים היו תל״אביבי, לפאב כשנכנס זאת, לעומת מוחלט.

 העיתונאי זה לצד זה רואיינו
לש והמנכ׳ל דנקנר אמנון

 המיסחר מישרד של עבר
 מר־חיים. עמום והתעשיה

 אבא של נהגו על דנקנר סיפר
 החזק האיש שהיה אכן,

 האיש דאז. שר־החוץ בלישכת
 מבלי דנקנר, התייחס שאליו
 יעקב הוא שמו, את להזכיר

 עובד מרקוביץ, (״יענקל׳ה׳׳)
 עוצמה צבר הוא החוץ. מישרד

 נהג. רק שהיה. למרות רבה,
 בלום־ בשליחות היה אחר־כך
 ערב לארץ חזר אך אנג׳לס,

 לכנסת. האחרונות הבחירות
 מישאלי כל ניבאו תקופה באותה

 יחזור שהמערך דעת־הקהל
 בא אבן של ונהגו לשילטון,

 דחה הפעם אך — בצילו לחסות
אבן. אותו
 כהן גאולה התחיה ח״כ ■

והתע שר־המיסחר את שאלה
 הסיוע היה מה שת גידעון שייה

קומ לבימאי מישרדו שהגיש
 מסירטו שחלקים גבראם, טה
 הכחיש פת בארץ. צולמו ק׳ חנה

 ממשלתי סיוע קיבל שהסרט
 שגם צערו את הביע כלשהו,

 לא בארץ שצולמו קטעים אותם
 תיקווה והביע לצילום, נאסרו

 יישנו לא כאלה ש״מיקרים
 זאת, לעומת כהן, בישראל."

היא עתה הלקח. את למדה

 ומפיקיו הפלסטינית, ובטרגדיה
 ממנו חלקים לצלם מעוניינים

בארץ.
 קיבל שריד יוסי ח״כ ■

 כביכול, שנשלחה, גלוית־דואר
 הגלויה, מכפר־קאסם. ערבי בידי

 ביותר, גס בסיגנון שנוסחה
 וגם לשריד מינית ערגה הביעה

 מעשים של מפורטים תיאורים
 את ניחמו עיתונאים מיניים.

 סיפרו את וציטטו ההמום, שריד
הפסיכו ,,ריין וילהלם של

 הפאשיזם, של ההמונית לוגיה
 של תפקידן את המתעד

 באישיותו המיניות ההדחקות
פאשיסט. של

 מאמין שאינו מי גם ■
 התקשה רייך, של בתיאוריה
 של במאמרו מפיסקה להתעלם

 אלדד־שייב, ישראל הד״ר
 שעבר השישי ביום שהופיע
 שייב, אחרונות. ידיעות בצהרון
 אפשרי ביקור בחלחלה שתיאר

 בכנסת, ערשאת יאסר של
 אלוני ששולמית מראש הניח

 לומר צורך ו״אין בקסמיו תילכד
 על השומרים ומפ״ם, שריד שגם

בחירוף־נפש." הקו־הירוק בתולי
 של החדש סירטו זליג, ■
 לארצות־ מחוץ מופץ אלן, וידי

 מיוחדים. תנאים על־פי הברית
יוקרן שבה ארץ שבכל דרש אלן

 בקריין בחרה היא המבוקש. קיר
 לרומא יצא והוא טימור, כדטה

 הגירסה את להקליט כדי
זליג. של העברית

 מראשוו־לציון הקבלן ■
 אולשינר, (.סם״) שמואל

 מכבי של הכדוריד קבוצת מאמץ
 דילמה. לפני עמד ראשון־לציון,

 מתמודדת השבוע החמישי ביום
 אורחת קבוצה מול קבוצתו

 אליפות במיסגרת משוודיה,
 כנהוג בכדוריד. אירופה

 הכבוד אורח כאלה, במישחקים
 לא הפעם אך ראש־העירייה. הוא
 את להזמין. מי את אולפינר ידע

 את או המנצח, ניצן מאיר
 המפסיד, גיבשטיץ חנניה

 ראש־העירייה עדיין שהוא
 את להזמץ החליט הוא בפועל.
 קורם שבוע שעשה כפי שניהם,

 מכבי בין העירוני, בדרבי לכן.
 השניים, את הזמין הוא והפועל,

 רעהו, את איש לפגוש שהופתעו
ידיים. ללחוץ אותם והכריח

 מושבע, כדוריד חובב ניצן, ■
 העבר ככדורגלן השבוע פגש

 חודורוב, דענקל׳ה) יעקב
 בראשון־לציון. כיום המתגורר

 האגדי, השוער של בניו שלושת
משח ותמיר, אמיר עושר,

 מכבי באגודת כדוריד קים
המקומית.
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