
 סילביה ששמה מראה הדורת
 המצויין ומיקצועה בירן

 בירן בתיכון. מורה הוא במודעה
החו 18ב־ מורה. בעבר היתה
 משמשת היא האחרונים דשים

 של תל־אביב סניף כמזכירת
הליברלית. המיפלגה

 ממישקלה קילו 19 ■
ש לפני דיין, רות הורידה
 בדרום־ ליוהאנסבורג הגיעה

 סניף שם לפתוח כדי אפריקה,
 לוחצים חברים משכית. של

 פלסטי ניתוח לעשות עתה עליה
בפניה.

 את שינה המערך האם ■
 טוען רונן אלי המיסעדן עורו?

 שם, שהתחדש היחידי שהשינוי
 מגמגם בר־לב שחיים זה

פחות.

מ לארץ שהביא רונן, ■
 לשעבר הישראלי את פאריס

 מאושפז שהיה אמסלם, אלי
 וש־ סגור במוסד רבות שנים

 חשב הישראלי מישרד־הביטחון
 נחת שבע לא כמת, אותו

 שנערכה הצנועה מקבלת־הפנים
 מאח־ היה לא הוא ״אם לכבודו.

 כל סייגין, גרישה אלא קאי,
 על עומדת היתה המרינה

 המיסעדן בזעם אמר הרגליים,״
 אבו־חצי* אהרון ממקורבי

האפרו ממיסעדת שפרש רא,
 אבן־גבירול שברחוב שלו חים

 שכר־דירה בגלל בתל־אביב,
לשלם. שהתבקש גבוה

ספו שעות הגורל. צחוק ■
 היוקרה מועדון שריפת לפני רות

ה בעלת בילתה \ קלאב
 עם זילברמן, כרמלה מועדון,
 בטיילת קירשנר, זאב חברה,

 קירשנר כשישב בתל־אביב.
 שפגש, חברים עם בבית־קפה

 את ושכח סיגריה הצית הוא
 כשעזב השולחן, על שלו המצית

המקום. את

 באה השריפה לפני ערב ■
 ח״כית ראיונות לערב למקום
 בעודה כהן. גאולה התחיה

 השלישית לקומה מטפסת
 תשומת-ליבה את העירו בבניין,
 בדיוק להתראיין הוזמנה שהיא
לפני־כן. שבוע

 שתחדש זה, זהו התוכנית ■
 הקרוב, השני ביום שידוריה את

 הנופש בחוף בחלקה צולמה
 גל לונה בכינרת, החדש

 היתה הכתבות אחת בחוף־גולן.
 אבל בכינרת. קייאקים שיט על

 אנשי באו וכאשר הגורל, רצה
 היתה לצילומים, התוכנית צוות
 שמזג־ אחרי ביותר. סוערת הימה

 אל הוצאו מעט השתנה האוויר
 בלבד, קייאקים שמונה הכינרת
 סירות ארבעה של צמוד בליווי
 ישבו הראשון בקייאק מנוע.

 בר־אבא, שלמה השחקן
 יורם ספורט, מבט ואיש

 התהפך זה קייאק שימרון.
 למים. צללו ובר־אבא ושימרון

 ששימרון הסתבר שחולצו, אחרי
למים. שצללו מישקפיו את איבד

 אמורים היו אחר בצילום ■
 חן שולה ריבלין, ספי

 כשהם להתנגש גבאי וששון
 אך פדלים. בסירות יושבים

הת לא גוב ענת של התסריט
 ההתנגשות השטח. לתנאי אים

 היתה אפשרית שהיתה היחידה
 הימה. בלב גלשני־רוח בין

 מי אך התבצעה, ההתנגשות
 שלושת היו לא חלק בה שלקח

השחקנים.

 מגישת היא כמה בת ■
 של הבחירות תעמולת תשדירי
 פורסם העיתונים באחד המערך?
 .28 בת היא שילוני שאתי

 את איתה שסיימו חברים אבל
 א׳ עירוני בתיכון לימודיהם

 הם תשכ״ח, מחזור בתל־אביב,
מה. משום 34 בני

 מנחם הכנסת, יושב־ראש ■
 בכנסת ח״כ יהיה שלא סבידור,

 הבחירות לסיסמת התייחס הבאה,
 ״המערך המערך. של המודפסת

ה של היחידה התיקווה הוא
סבידור. חייך ליכוד,״

בין הדיבה מישפט גיבורי ■

 בבית• עצמון ושמואל סגל
 יום לכבוד בחגיגות הנשיא,
 שלום של 125זד הולדתו

 הוא מדוע שאל הרצוג עליכם.
 ביידיש להצגתם הוזמן לא

 לו ענה מסתובב. הגלגל
 תבינו שלא ״חשבתי רודנסקי:

 אירלנד, בן הרצוג, השפה.״ את
 אורה, אשתו, בביטול. זאת דחה
 מישפחת מבנות מצריים בת

 דווקא: ביידיש השיבה אמבש
 בת טוכטר״(אני א־יידישא ״אני

 הבינו השמוליקים- יידישאית).
 התקיימה השבוע הרמז. את

 ומוזמנים הנשיא בנוכחות הצגה
ב־ ישראל נציג ביניהם רבים.

 ליבני, יצחק רשות-השידור,
 ניסיון היה כהונתו שבתקופת

 למען צופים קבוצת להתארגנות
לשי פעלו הם שביתת־צפייה.

 במחצית רק טלוויזיה דורי
 המנכ״ל בזמנו שיזם כפי השבוע,
ה הטלוויזיה, של הראשון
 ליבני כץ. אליהו פרופסור

וב הצליח לא שהניסיון מספר
 אין באיסלנד רק כולו, עולם

יום. יום משדרים
מ דן, אורי לעיתונאי ■

 בבית. צרות יש שרון, של קורבו
 סדיר בשירות חייל אורון, בנו,

יהיה פרם ששימעון מעוניין

שעקר כץ, גדי לשעבר, העיריה
ת מ ר ? . ן רו ש □ ה חי ד או ג׳צו ה

 שלא אחד לשניה. אחת ממסיבה
 ראשון, יום בבוקר לצפון חזר
שמת פיילר, אבי הצייר הוא

 אלמוג, בחוף באוהל עתה גורר
 א־ שארם יוצא מיכאלו אצל

שייך.

 במסיבות אחר מכובד אורח ■
 בנו עם שבא נלסוז, רפי היה

 טיפות כשתי לו הדומה לירון,
 הכפר, את עתה מנהל לירון מים.

 ייצא כשזה אביו את ויחליף
 עם ביחד שלו, ביאכטה בהפלגה

רק אחרים. וחברים מנוסי דידי

 ניצב של בהווה זוגו ובת לשעבר אשתותמיר מרים
 ניצב של אשתו לצד ישבה תורגמן אברהם

 תל״אביב מחוז של הבכיר לסגל במסיבה יהודית, קראוס. דויד
 תורגמן המחוז. מפקדי חילופי לרגל ביד״אליהו, בבית־השוטר שנערכה

 אותו. מחליף וקראוס כהונה שנות שלוש אחרי תל-אביב את עזב
השר ללא מישרד״הפנים, וצמרת המישטרה מפכ״ל גם באו למסיבה

 טייס והשבועון שרון אריאל
 שב שרון בארץ. עתה נמצאים

 הכתב ואילו למסע-הבחירות
 דויד התביעה, הוגשה שנגדו

 עתה עוסק הלוי (״דודו״)
 שהתרחש מה על חומר באיתור
 בשיר רצח בין בביירות

ה במחנות והטבח ג׳ומאייל
ושאתילא. בצברה פליטים

 חיים המדינה לנשיא ■
 הצלמים עם מזל אין הרצוג,

 הופיעו מכבר לא הירושלמים.
 שניגנו ילדים שני במישכן
 האזין הרצוג ובפסנתר. בכינור
בהפ עצומות. בעיניים לשניים

 ראה עיניו, את כשפקח סקה,
 מהם ודרש הצלמים את לצידו

אותו. שיעיבו בתוקף
 בית־הנשיא, מעובדות אחת ■

 של אשתו היא וינר, הפיה
יש הירושלמי המחוזי השופט

 עשר השבוע שגזר וינר, ראל
 החברים אחד על מאסר שנות

פלאי. גילעד במחתרת,
 שבועות חמישה לפני ■

 השמוליקים. שלושת התארחו
שמואל רודנסהי. שמואל

 בלום, יהודה הפרופסור או״ם,
 טדי ירושלים, עיריית ראש וגם

 שבאו תמר, ואשתו, קולק
 לשבת רצה לא קולק באיחור.
 לא כדי הראשונה, בשורה

 הוא ההצגה. למהלך להפריע
 הכניסה. דלת ליד נעמדו ואשתו
 את ראה בסמוך, שישב מישהו,

 ומיהר עומד, העיריה ראש
מקומו. את לו להציע

השח הלכו ההצגה אחרי ■
 לבר מהמוזמנים וחלק קנים
 עורך־הדין היה המארח פינק.
המת ויינפלד, (״יוסלה״>יוסף
 את ניצל סגל בלונדון. עתה גורר

 כמה עד לספר כדי ההזדמנות,
 בימה על לשחק משתוקק הוא

 כמובן הבטיח ויינפלד בלונדון.
 שבנו סגל, אך בכך, יטפל שהוא
 בלונדון, במישחק השתלם גורי

 ״נשות מה: משום פסימי היה
 שאול של ובנו מיזרחי

 שוחרי אגודת וגם אייזנברג
 וכלום הבטיחו, האוניברסיטה

אמר. מזה,״ יצא לא

התכו הטלוויזיה שביתות ■
מנכ״ל שהיה למי הזכירו פות

 שהעיתונות לו כשהתברר מאוד, מרוגז היה איבצן נחו״ל. ששהה
 המפכ׳ל, .אדוני תורגמן: אברהם הניצב אותו שאל לאירוע. הוזמנה

 איבצן ביקש אז ז־ זה מסוג לאירוע עיתונאים להזמין שלא אפשר אין
 אליו התקרבה כאשר פעם. אחר פעם אותו יצלמו שלא מהצלמים

 קראוס, עם משוחח כשהוא מקרוב, לצלמו כדי הזה, העולם צלמת
עליה. קולו את והרים נעיס״ההליכות המפכ״ל התאפק לא בנפש, יריבו

 גם לו יש הבא. ראש־הממשלה
 הצעיר רן לכך. מקורי הסבר

 רוצה ״אני פרס. ליד מתגורר
 ראש־הממ־ יהיה שלי שהשכן

 גר שאני לומר ואוכל שלה
 עבור יצביע לא אורון אך לידו.״

 הליכוד. בעד לא וגם המערך,
 יגאל של ברשימתו יתמוך הוא

הורביץ.
 נמצא איפה נשאל אורון ■

 בחיוך. ענה הוא סוד,״ ״זה אביו.
שתפרסמו.״ רוצה לא ״אני
 שימעון בצפון, דבר כתב ■

 לכן, רווק. הוא וייס (״שימי״)
 מחדרו אשה ענתה כאשר

 חבריו ביקשו אפיקים, שבקיבוץ
 במצבו שינוי חל אם לדעת,

 אלא פירש, לא וייס המישפחתי.
 היא לטלפונים שהעונה ציין רק

 לשניים. ואם נשואה אורנה,
נות כן, אם הצפונית, התעלומה

בעינה. רה
 ומכובדי מהצפון אורחים ■

שעב במוצאי־השבת חגגו אילת
 אגף פתיחת אירועים. שני רה

 ומסיבה נפטון במלון חדש
ראש־ לכבוד קיסר במלון

 לו סיפרה 16 ללירון מלאו כאשר
 אביו. הוא שנלסון נועה, אמו,
 ומזה קשר, על שמרו הם מאז

ביחד. הם חודש
 בנפטון המלצריות אחת ■

 לאורחים. מאוד מוכרת היתה
 בת- פימנטל, עמידה זוהי

 תקופת ריצתה שהסתבכה, טובים
 ועתה נווה־תירצה בכלא מאסר

הדרומית. בעיר משתקמת
 רשות למנכ״ל המישנה ■

 הציע אדמון, דויד השידור,
 ישיבות את לנהל שונה דרך

 לחברי פנה הוא המנהל. הוועד
 יופיעו שהם בהצעה, הוועד

 תחילתן. אחרי שעתיים לישיבות
 בכל הדוברים ראשון — הסיבה
 אורי הרשות מנכ״ל ישיבה,
 מדבר אחריו שעה. מדבר פורת,

 מיכה הוועד־המנהל יושב־ראש
 אחריהם שעה. חצי במשך ינון

 דיבריהם את לשאת מתחילים
 אחרי ורק מנכ״ל, סיירת אנשי

ה לחברי הדיבור זכות ניתנת כן
וועד.
 אני הליכוד, במודעות ■

גברת מופיעה הלאומי במחנה

בשימעו! , רוצה ין ד אורי של ו 1, ,בנו יידיש מבינה הרצוג אורה
באילת משתקמים לשעבר אסירים 1 כראש־הממשלה פרס
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