
 התגורר מדוע בעניבה, סגז־ראש־העץ־״ה הופיע מדזע
שדר הכינו הפתעה ואיזו השמינית בקומה אביטן הרצל ל

 מרדכי שינוי ח*כ ■
 של בלובי פגש וירשובסקי

 את בירושלים הילטון מלון
 ראש־־מחלקת דרובלם, מתי

 וביקש בסוכנות, ההתיישבות
 ההצבעה תוצאות יהיו מה לדעת

 ראש ותפקיד שרון בחירת על
 סיפר ררובלס מחלקת־העליה.

 ומצאו, חישבו וחבריו שהוא
 שיבעה של ברוב ייבחר ששרון
 וירשובסקי: לו ענה קולות.
אן־י צודק. שאתה להיות .יכול

 העיר פעמים, כמה עצמו על
 בית־הדין: אב שטרוזמן אורי
 רק סוד הן האלה השיטות .אולי

 שכל לי נדמה כי לתביעה,
 אליהן.״ שמעו כבר האחרים

 הנאשם אביטן, הרצל ■
 בחר כי בעדותו סיפר אחר, ברצח
 השמינית בקומה במחבוא לגור
 שחשב כיוון רב־קומות בניין של

 ביתר־ להימלט יוכל הוא שמשם
לעצ המישטרה כשתבוא קלות,

דבורין פנינה התובעת רו.

התר בהיכל־ שעבר החמישי
 אנשי — הסיבה בתל־אביב. בות

 שתופיע בגל בחרו עליית־הנוער
 זמרות קבוצת מבין לפניהם

 ניגש המופע אחרי להם. שהוצעה
 קולא דב עליית־הנוער סמנכ״ל

 רואה .אני לו: ואמר לבן־הרצל,
נכונהר היתה שלנו שהבחירה

 תל־אביב עיריית דובר ■
 שחל בשינוי הבחין רימון רוני
איש וולד, (.נחוש״)נתן אצל
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 פתח״תיקווה מיס ,16ה״ בת שוקרי אורלי כמו עירן, של כמלכות״היופי שנבחרו נערית הגיעי ישראל"

 כמובן אפרוני וגילת מיס־חדרה, שהיא מבנימינה, 16 בת היא אף מימין), (למטה בי־טוב ויקי (משמאל).
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 הראשון הדבר מה לך אומר
 הוא ייבחר. הוא אם יעשה שאריק

 מנחם לנשיא־המדינה ילך
 של ברוב הוא גס שנבחר אלון,
 על איתו וידבר בכנסת, שיבעה

ענייני־עליה.״
ל של במישפטם ■  בן־גל ג
 הנאשמים שני־שגיא רונן
 יעקב הברוקר ברצח

 התובעת ביקשה אלטרוביץ,
 דלתות את לפעם מפעם לסגור

 על לשמור כדי בית־המישפט,
 מסויימות חקירה שיטות סודיות

חזר שהדבר אחרי המישטרה. של

 להוכיח ניסתה אותו, שחקרה
 התערב ואז הגיוני, לא שזה

 ואמה חסון משה השופט
 בקומה־ גרים תמיד הם .בסרטים
 בחר הוא זו מסיבה אולי העליונה.

שם?״ לגור
 הערב ומפיק מנחה כותב, ■

 יעקב הנוער לעליית שנה 50
 ללחצים נכנע בךהרצל
 הוא בדרך־כלל עליו. שהופעלו

 אישתו את מלהכליל נמנע
 באירועים גל נירה הזמרת
 הפעם אך בהם. קשור שהוא

ביום שנערך בערב גל הופיעה

 שנכנס מאז מיפלגת־העבודה,
 עיריית ראש כסגן לתפקידו
 וולך נהג בעבר תל־אביב.

 עניבה. ללא לישיבות להופיע
 רימון של עינו קלטה שבוע לפני

 הדובר מעונב. כשהוא וולד את
 .מאז כתב: ובו פתק אליו שיגר

 הפכת לקואליציה שהצטרפת
 רומז כשהוא לקפיטליסט,״

 ראש־העירייה. סגן של להופעתו
 שינה לא שהוא השיב וולד

 להתלבש נאלץ אלא מהרגליו,
 היום שבאותו משום בחגיגיות

ציבורי. בטקס לברך עליו

 כנר ח איש״הטלוויזיה ■
 לידידיו מעט. עצוב השבוע היה
 היא לכך שהסיבה גילה הוא

 לו, האהוב החתול משפחתית.
 כאב וכנר הוטרינר, על־ידי סורס,

כאבו. את
 עיריית ראש מקום ממלא ■

 הופתע בן־מאיר דב תל־אביב,
 הושמט שמו כי כשגילה השבוע,

 זכות־הבחירה בעלי מרשימת
 תל- פועלי מועצת עובדי לוועד

 מאז חלף לא .שבוע אביב־יפו.
 מועצת־הפועלים את שעזבתי

 הצבעה?.שאל זכות כבר לי ואין
 שעד עצמו על המעיד בךמאיר,

 מועצת־ כמזכיר תפקידו היום
 מידי לשלם הקפיד הפועלים

העובדים. כשאר מיסיו, את חודש
 מיפלגת־העבודה איש ■
 מפא״י עיתון עורך רענן נתן

 דרשיח מכבר לא ניהל מיגוון
 הדוברת עם חותם דפי מעל

 מישרד־ של ״המתפוטרח״
כענן, גנני. דבירה האוצר,

 מיטה־מטבח, של הראשונות
 הנשיא צפו מיטה־מטבח

 ורעייתו נבון יצחק הקודם
 יהיו הבא בחודש אופירה.

 350ה־ בהצגה הכבוד אורחי
 חיים הנוכחי הנשיא בירושלים,

אורה. ורעייתו הרצוג

 מלמן יוסי כתב־הרדיו ■
 הוא בעבר ביותר. מופתע היה
 ישראל, בקול כלכלי כתב היה

 היה האחרונות השנים ובשלוש
 בלונדון. וגלי־צה״ל הארץ כתב

 בתל־אביב, לרדיו משחזר עתה,
 כממלא־ זמני מינוי לו נמצא
 מיפלגות. לענייני הכתב מקום
 מצא הוא שעבר החמישי ביום

 על־ידו נכתב שכביכול מיכתב,
 ובו לעבודה, לחבריו ושהופנה

 שיתוף־ על להם מודה הוא
 פרידה למסיבת ומזמינם הפעולה

 לא מלמן בבוקר. שישי ביוב!
 אחראי לא שהוא להודיע הספיק

באו בבוקר שישי וביום לכך,

 תהודה לדבריו ליצור שרצה
 הסיפור את לפרסם ביקש נוספת,
 בשבועון הרכילות, במדור

 טרח הפירסום לצורך אנשים.
 צילום למערכת להביא רענן
 יגאל אנשים עורך אך שלו,

 את לפרסם לנכון מצא לא גלאי
 השבוע, הידיעה. לצד התמונה

 הש־ סגירת על שנודע אחרי
 רשימה בדבר רענן כתב שבועון,

 וכינה ועורכו, העיתון בגנות
 מיהר גלאי אותם.תת־עיתונות.״

 ציין ובו למערכת מיכתב לשלוח
 הנוכחי החשבון שחיסול שיתכן

 רענן של צילומו אילו נמנע היה
בזמנו. מתפרסם היה

 דורון דינה השחקנית ■
 שאינו בהישג בוודאי תחזיק

 שחקני־יחיד של מנת־חלקם
 אותה ראו נשיאים שני בארץ:
ההצגות באחת מופע. באותו

 למסיבת־ כוסית להרים רבים
התקיימה. שלא הפרידה

 טופול חיים השחקן ■
 לשעבר רשות־השידור ומנכ״ל
מי יצחק  באחרונה החליפו לי

 מילדות, ידידים היו הם זכרונות.
 להיות אז רצה טופול כאשר
 שחקן. להיות ניסה וליבני סופר

 ניסו ,15 בני שהיו השנים,
 שעבד טופול, עיתון. להוציא
 להבטיח הצליח דבר, בדפוס

 הוא בהנחה. תהיה שההדפסה
 וליבני העיתון שער את צייר

 כל את הכין לעורך, שמונה
 של בסופו אך המערכתי. החומר

 לאור, העיתון יצא לא דבר
 עם במשותף, הופיעו הם אחרי־כן
 סמנכ״ל כיום להט יהרדה
 קיבוץ בימת על ופיתוח, שיכון

 ליותר זכה שהוא נזכר ליבני נען.
טופול. מאשר מהקהל תשואות
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