
 הלונדונית במיסעדה מולדת שירי 1ששר הישראלים מיהם
מיפלגת־העבודה ראשות על הרביעי המתמודד ומיהו

 מול שיחק הוא באחרונה ארוכות.
לו. הפסיד אך צ׳רניאק, משה

 שעבר יום־השישי בצהרי ■
 ברדיו במחלקודהחדשות הודיעו

 ישראל קול שמסוק תל־אביב
 יצא מגדל הביטוח חברת בחסות
 כדי הארץ כבישי מעל לסיבוב
 היום. בחצי לתוכנית לשדר

 של הקבועים המאיישים שלושת
 נגה צחי יצהר, רמי המסוק.

 עסוקים היו מנשה וכרמלה
 אחרות. בכתבות השעה באותה
 ליציאה, מתנדבים חיפשו ברדיו

 לבסוף, נמצאו. לא כאלה אף
 בוטל, כמעט המיבצע כאשר
 היה הרדיו. את שהציל מי נמצא

 וכך פאר. אמנון הטכנאי זה
 באותה שדר־טכנאי הפך הוא

יומן־החדשות. מהדורת

 זכה זך נתן המשורר ■
 ספר בחו׳ל. ובהוקרה בהכרה
 וזכה לאנגלית תורגם שיריו

 עתה ביותר. אוהדות בביקורות
 לארצות״ לחודשיים הוזמן הוא

 שכתבו העיתונים כאורח הברית,
בשיבחו.

 ימימה סופרת־הילדיט ■
 אינה טשרנוביץ׳ אבידי

 הפמיניסטית. התנועה מחסירות
 עשתה היא לחותם בראיון
 בעלה של תפקידיו בין הקבלה
 מפקד היה הוא חייה. ובץ יוסך
 בצה׳׳ל, אלוף בהגנה, בכיר

 היה הוא בשירות־החוץ, ואחר״כן־
 בברית־המועצות שגריר־ישראל

 הסופרת: אמרה ובארגנטינה.
 בהתאם תמיד היה .הבית

ה סדר יוסף. שמילא לתפקיד
 אם, אשת־איש, שלי: עדיפויות

הבי מכאן סופרת. עקרת־בית,
הצעי האימהות על שלי קורת

 וזה עולם, לחבוק הרוצות רות
הילדים.״ חשבון על ספק בלי

 לצד שהתה היא כאשר ■
 היא בברית־המועצות בעלה
 ולדבר. למעריב רשימות כתבה
 לכתוב עליה אסור שהיה מכיוון

 בפס־ חתמה היא כאשת־שגריר
 ראשי אלה היו דורית. בדונים
 בנותיה ורמה, דנה של תיבות
 ט׳ כשהאות טשרנוביץ', וימימה

בת׳. מתחלפת

 זכה מפתיעה בתמיכה ■
 אריק העבודה מח״כ דרוקמן

 הדובר כאשר אך נחמקין.
 בדבריו מגזים החל חבוש־הכיפה

 תעשה ,אל נחמקין: לעברו קרא
 הזה, הקו על תעלה אל מישגה.

כאן." חבריך את תאבד אז כי
 עיריית ראש בין המתיחות ■

 מאיר הנבחר, ראשון־לציון
 גיב־ חנניה והמנוצח ניצן

 עתה, גם הסתיימה לא שטיין
 הבחירות. אחרי וחצי חודשיים
 ניצן נזף מועצת״העיר בישיבת

 צריך .אתה שהפריע: בגיבשטיין
 על שמור עצמך. את להוכיח
 לה תזדקק עוד אמה לשונך.

אחרים!״ במיקרים
 אינו (מיל׳) תא״ל ניצן, ■

 לנצח. לו שעזרו מי את שוכח
 צבי שלו יחסי־הציבור איש

 איתו, לעבוד שהתחיל וילדר
 מונה אלמוני, עדיין היה כשניצן

 ראש של יחסי־הציבור איש עתה
 ויועץ־ ראשון־לציוו עיריית

העיריה. של התיקשורת
 שנערך הזיהוי מיסדר ■

 מהתנחלות סיגל לאפרים
 במעורבות החשוד אילון־מורה,

 נתקל משכם, הילדה ברצח
 של בגיוס צורר היה בקשיים.

 לו. מו .ש׳ זקנים בעלי חרדים
 נאלץ לידסקי צבי פרקליטו

 אנשי עג לירושלים לנסוע
 שאר את לאתר כדי מישרדו,
במיסדר. העומדיס

וולך, נתן העבודה איש ■

 בטקס כהן אלברט השחקן את מנשקת נמעטובין אה
 בן- אברהם השחקן על״שם מילגות חלוקת

 כספי בפרס הזוכים נין היה כהן הקאמרי. בתיאטרון שנערך יוסף,
הח׳׳ב. מאשת נשיקה קיבל אף והוא לירות, מיליון חצי של

 ראש סגן מכבר לא שהתמנה
 אגף וראש תל־אביב עיריית

 בעיריה, תרבות־נוער־וספורט
 מלפני המקום את מכיר

 ראש שהיה וולך, ומלפנים.
 רבי־ יהושע של לישכתו
 ראש היה כשזה המנוח, נוביץ׳
 מפקח לפני־כן היה העיריה,
 הוא שהיום באגף פדאגוגי
 אמר: אז שכבר נזכר וולך מנהלו.
 האגף את אנהל ואני יום ,יבוא

הזה
 לתפקידו וולך כשנכנס ■

 מתנת עבורו זו היתה החדש,
יום את חגג הוא יום־הולדת.

 בוא וולך, ,טוראי במיסדרון:
 מפקדו היה שעשת מסתבר הנה!״

 לא והוא בטירונות, וולך של
 לא שוולך למרות אותו שכח

הכירו.
 מייק הוותיק כתב־הרדיו ■

 האילתורים באחד נזכר הולר
 עבודות במיסגרת לבצע שנאלץ

 אמור היה הוא הרדיופונית.
 אך השקת־צוללת, טכס לסקר

 להקליט הספיק ולא איחר הוא
 הטכס. של הראשונות הדקות את

 ביקש הוא הרדיו לאולפן כשחזר
 מלא דלי אליו שיביא מהטכנאי

פנימה, ידו את הכניס הוא מים.

 הוא שכינויו וולך, .47ה'־ הולדתו
 שמנכ״ל לגלות הופתע ״נתוש״,
 עשת, אלי החדש העיריה

לעברו קורא (מיל׳), תת־אלוף

 שהוא כדי תוך במים שיכשך
 לשם. המיקרופון את מקרב

 מפקד אליו טילפן למחרת
האזין שהוא לו ואמר חיל־הים

 הבא בשבוע שתתקיים כהן
 תיערך החתונה בירושלים.

 יהיה האוכל הילטון. במלון
תרומת פירות, על מבוסס כמובן

 קראוס ושמוליק (במרכז) גוב גידי בפני העליון גופה פלג את חושפתפראנק עירית
 הבתולה בתפקיד הופיעה שבעבר פראנק, הכסף. מגש בסרט (משמאל)

 לא הסרט צופי אך נאמן. יהודה(.ג׳אד״) של בסרטו להיחשף היססה לא בגרות, פיצעי בסרט בת-העשרה
זו. סצינה להשמיט הוחלט העריכה שולחן על בעבודה הבא. בשבוע המסכים על לכשיוצג זאת יראו

 ן אותנטית היתה ושהיא לכתבה,
ונהדרת.

 יהודה העבודה ח״כ ■
ה שההתמודדות יודע חשאי

 תהיה מיפלגתו ראשות על באה
 המראיין עם בשיחה מרובעת.

 1 את הציג הוא תציג איתן
אחרי שלו. הרביעית הצלע

 רבין, יצחק פרם, שימעון
 יהיה שלו המועמד נבון, ויצחק

 שאיתו גור, (,מוטה״)מרדכי
בחו הדוק בשיתוף־פעולה עבד

המוני באגף האחרונים דשים
העבודה. של ציפלי

 לוקחים והם נרתמו רבים ■
 (,אל; חיים של בחתונתם חלק
ואביגיל בנאי פרות״) ברט

 של ילדות חבר מועצת־הפירות.
 יינות מבעלי סגל צבי בנאי

 שימלת היין. את יתרום אשקלון
 מתנת היא הכלה שתלבש החופה

 סאלון בעלת גילת, איריס
 אלמנתו שהיא בירושלים, כלות

 בנאי. של אחר ילדות חבר של
 על הם גם לחתונה ההזמנות

 ההזמנה גב על פירות. בסיס
כלה. בלבוש בננה מצויירת

 אליהו העבודה ח״כ ■
 השבוע להישאר נאלץ שפייזר

 אך בגרונו. דלקת בגלל בביתו,
 במישחקי בילה הוא זמנו את

 לבקרו. שבאו ידידי□ עם שודמת
 ונוהג שח״מת חובב הוא שפייזר
ישיבות בתום יריבים עם לשחק
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חיל״האוויר. מפקד היה שבעבר וייצמן, עזר של בנו הוא שכן, מהבית, כלי״הטייס את מכיר שאול מטוס.
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