
מחכה רה־קאוה וו ג מהצגות־תיאטווו, מתוגש בשק ח״ם
- וגניחות ■בבות שמע כשו ואסא מ״גרי־צה״ד להקלטה

 בסוק, חיים הרץ עורך ■
 תל״אביב עיריית מועצת חבר

 גם יודע הדתית, החזית מטעם
 ראיונות בערב גסות. מילים יודע
 את רואה הוא היכן נשאל הוא
 הקו .האם במחזאות. האדום הקו

 שאפשר או הפופיק, מעל עובר
 יצא בסוק מתחתיו?' קצת לרדת

 שונות הצגות נגד בשצף־קצף
 על האחרונות בשנים שהועלו

 בישראל. התיאטרונים בימות
 אחר, מרואיין נכח באולם

 והמראיין בר־שביט, שלמה
 לקרוא במקום לו, הציע

 — מהאולם קריאות־ביניים
 עם להתמודד לבימה שיעלה
 לאתגר, נענה בר״שביט בסוק.

 בנושא. דו־שיח ניהלו והשניים
 לבר־שביט: בסוק אמר לבסוף
 רוצה היית אתה לי, .תגיד

 את הזמן כל ישמעו שילדיך
 דפק, דפקת, דפקתי, המילים
דפקו?" דפקתם, דפקנו,

ליש שעלו .המארוקאים ■
 היו כולם בררה, הם ראל

 תראו ושואבי״מים. חוטבי־עצים
מאוני אחד פרופסור פה לי

 קודאיס איך או רבאט, ברסיטת
 ־־שפטים פאסי' הזאת? לעיר
 הפרופסור לאומרם, עלו אלה

 ;עשרות סימונסון, שלמה
 היו ד״־יי מיכתבי־התנצלות.

 היה אילמלא בשתיקה עוברים
 המכון ראש גם הפרופסור

 באוניברסיטת התפוצות ?!חקר
 יותר המקבל מכון אביב, תל־
 מהמרכז מתקציבו אחוז 60מ־

 במישרד־ המיזרח למורשת
דב בעיקבות החינוך־והתרבות.

 נעים רענן הח״כיס דרשו ריו
מי אך הדחתו. את פרין ויצחק

 דווקא היה הפרשה את שפוצץ
 של המרכזת הוועדה חבר

שאול ההסתדרות,
 את ששיגר בן־שימחון,

 על־ידי שפורסמו — הדברים
 חברי לכל — בדבר פז מירי

 מועצות ראשי ח׳כים, הממשלה,
 היהד הסוכנות וראשי מקומיות

 שר־ שמינה חקירה ועדת דית.
 המר זבולון החינוךוהתרבות

 לפרסם סימונסון את אילצה
 חקר בתחום פועלו את ברבים

את ולשלוח המיזרח, מורשת

 הגיע שאליו מי כל אל הדברים
 סימונ־ בן־שימחון. של מיכתבו

 הפרשה את להשתיק ניסה סון
 מיז־ שני הפועל לוועד ושלח
 בשמו: שידברו דווקא, רחיים

 שלמה הפרופסור ההיסטוריון
וההיס מארוקס, (ילידבן־עמי

 תימן). דליד ניני יהודה טוריון
לו. עזר לא זה גם אך

 לראובן נולד בחקונים ■
 עיריית מועצת חבר ויטלה,

 ברית־המילה, לטקס תל־אביב.
רמת־אביב במלון שהתקיים

מבעליו אחד הוא שויטלה —
 לשעבר חבר־המועצה גם בא —

 שעתה רז, נחום המערך מטעם
 חברות שתי של מנכ״ל הוא

 בכהונה התמנה ויטלה עירוניות.
 ועדת־ כיושב־ראש הנוכחית

 לו: אמר ורז העירונית, המיכרזים
 ועדת שיושב־ראש זה .איך

 ללא ילד הוליד המיכרזים
מיכה?"

 לא לפילוסופיה הפרופסור ■
 לפני נפל. הוא צרה לאיזו הבין

 כשר אבא הקדיש שבועיים
 של עניין יש בתוכנית פינתו את
 לתחרות ב׳ ברשת גזית גבי

 שילחין לסי שיוענקו הפרסים,
 (,יאיר״)אברהם של שיריו את

 שע־ שזוהי טען הוא שטרן.
 המלחינים לציבור לקרוא רוריה
 המטיפים לשירים מוסיקה לחבר
 ערבים של ורצח שינאה להרג,

 טילפנה מדבר, בעודו ויהודים.
 יוצאת כהן, גאולה לאולפן

 לדיברי להתייחס וביקשה לח׳י,
 האולפן, את עזב הפרופסור כשר.

 במשך לשידור. כהן הועלתה ואז
דבריו את תקפה היא דקות עשר

 חולה .פרופסור אותו וכינתה
 החמישי ביום מעוות'. מוח בעל

 כשר היה יכול לא שעבר
 בעיק־ שהתרחש ממה להתעלם

 לפני״כן. שבוע פינתו שידור בית
 הוא לגניחה' יבבה .בין לדבריו,
 מה לשמוע יותר או פחות הצליח
 לא הוא אך התחיה, ח׳כית אמרה
כך. על להגיב לנכון מוצא

 קול- של הכלכלי הכתב ■
 אליעזר בתל־אביב, ישראל
השטע חגג פני־גיל, (.לייזי')

 מיה. הבכורה, בתו הולדת את
 בעבודתו לו הפריעה לא הלידה

 אשתו, עם בילה הוא השוטפת.
היום שבין בלילה דורית,

 של בעלה עומר, (.שמואליק״)
 עומר, דבורה הילדים סופרת
 יצא לא התיאטרון, מנכ״ל שהוא
לערכת־ זכו הנשים כל נפסד.

 מחברות־ אחת של איפור
 בארץ, המובילות התמרוקים

 בקבוק כשי קיבל עומר ואילו
אפטר־שייב.
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 גם נפגשה בארץ בביקורה מאנייה. פייר ז׳אן לחיים, חברה לצלם, לבסוף שהורשה הצלם, היה ועיתונאים,
מוסיקאלי. רקע על מאוד גרועים יחסים בעבר לה היו איתה (למעלה), שמר נעמי המלחינה״זמרת עם

 בבית־החולים. והחמישי הרביעי
 ביותר, קצרה היתה הלידה
 מיהר הוא לפנות־בוקר 5 ובשעה

 בתל־אביב, למערכת־החדשות
ליומן־הבוקר. כתבה להכין כדי
 סיפרותית רדיו תוכנית ■

להת בקרוב תזכה בגלי־צה׳ל
 המדובר בבי־בי־סי. ייחסות

 (.דני') דניאל של בתוכניתו
 האנטי־ אופיו על כהן־שגיא,

המתו רב־המכר של ישראלי
 לדד ג׳ון של הקטנה פפת

 של הישראלי המרל קארה.
 גם אלה בימים שהופך הספר,
 טילפן זמורה, אוהד לסרט,
 התוכנית. על לו וסיפר למחבר

 ההקלטה שסרט ביקש לה־קארה
 אליו, יועבר עיקרי־הדברים של
 תוכנית תוגש שבקרוב משום גם
 בעיקר אך — בלונדון הספר על

 איך לדעת סקרן שהוא משום
הצ בתחנת־הרדיו הדברים יוצגו

באית.
במסי נכח בלבד אחד גבר ■
 לשחקניות שנערכה יום־האם בת

 הלאומי התיאטרון ועובדות
שמואל הגבר, הבימה.
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 בדוברת שם לפגוש והופתע (במרכז), ברון מלי רד־האוצר
 איצ׳ה עם למקום שבאה דמני, דבורה המישרד, של המתפוטרת

 בידו אחזה הממשלתית, החברות רשות דוברת היום גנני, ממבוש.
 לצד זה עבדו השניים ששוחחו. בזמן לכלכלה הפרופסור של
כשר״האוצר. ארידור יורם כהונת של האחרונים בחודשים זה
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