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 גור אילנה הפסלת ■
 בית שיפוץ במהלך מגובסת.

רגלה. את שברה היא ביפו חדש
 רפי של החורג אביהם ■

 השבוע. שנפטר שאולי, וטדי
 הרחוק. במיזרח מותו את מצא
 ויחד באוניה, כקפטן עבד הוא
 רפי לארץ יגיע גופתו עם

בלוס־אנג׳לס. שנמצא
 על שעלה לפני דקות ■

 ערב להנחות כרי הבימה,
בבת־ בקאנטרי־קלאב ראיונות

 שהוא, עליו. ביקורת להם היתה
 עניבה. עונב כהרגלו, שלא

 בימאי עם לסכם מיהר בן־פורת
 אסולין, (״דוני״) רון סרטוניו,
 בן־ יופיע מהמישדרים שבחצי

 בחולצה ובחציים בעניבה פורת
פתוחה.

השבוע פסוקי
 ארי■ יורם חרות ח״ב •
שלושת את להזכיר ״צריך דור:
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 קיימה היא השבוע הקומיקט. חוברות בטיגנון רחבי־יריעה ציורים
 בטלוויזיה, לעבודה חברה של המרווח בביתו יומיים בת תערוכה

 של עליזה למסיבה הפכה התערוכה בירושלים. אבולוף ברוד
 מרצון -גליתי ולדבריה: במקורה חיפאית היא שרון הירושלמים.
 היא כיצד ,25ה* בת הבלונדית הדגימה האורחים לכבוד לירושלים.׳

אש. הגבר מבקש שבה שלה, דומה ציור ליד סיגריה מחזיקה

 של במיכנסיו תפר נפרם ים,
 המרואיין תציג. איתן המחנה

 בן־אלישר, אליהו הראשון,
 והביטחון החוץ ועדת יושב־ראש

 במבוכתו שהבחין הכנסת, של
 מיקרה על לו סיפר דנציג, של

 הוא בחו״ל. לו שאירע דומה
 שי־ של בנמל־התעופה המתין
 בגין. מנחם של לבואו קאגו

 מיכנסיו. נקרעו כשהתכופף
 היה החור שאז הוא -ההבדל

 אותו ראו אבל גדול, יותר הרבה
 רבים רואים כאן ואילו מעטים,

שבמיכנסיר." הקטן החור את
 אשת שבדרון, שלי ■

 מחברות אחת של יחסי־הציבור
 מסיור שבה המובילות, היינות
 עתה ליין. מד־חום ובידה בחו״ל

 הקרירות רמת את בודקת היא
 יין מזמינה. שהיא בקבוק כל של

 שלה, הקור בדרישות עומד שלא
למיטבח. מוחזר

 של בתם של שמה זה כנען ■
 נורית העיתונאית־תחקירנית

 דן והסופר־עיתונאי מאנה
 מצטרפת היא מירושלים. עומר

ולנימרוד. לעתליה
ראשון־לצי־ ראש־עיריית ■

מביקור שב ניצן, מאיר ון,
 אשתו עם נסע לשם ברומניה, .

 ביקר רומניה יליד ניצן, נעמי.
 מאז הראשונה בפעם במולדתו,

 במיסגרת כנער, אותה עזב
 יהודי לשואת שנה 40 אירועי
 ימי בתשעת סייר ניצן רומניה.
 והבטיח המדינה, ברחבי הטיול
 אותה לראות ישוב לא שהוא
 מהעבר, זכרונותיו נוספת. פעם

 יותר נעימים היו טען, הוא כך
עיניו. במו עתה שראה ממה
 בך מרדכי של אוהדיו ■

 אותו בירכו באור־יהודה, סירת,
אך שלו, התעמולה מישדרי על

 פרוטקציה, המערך: של הפאי״ם
 שהפ״א וצריך פחד. פינקס־חבר,

 את לנו יסתיר לא פרס, הרביעית,
הפאי״ם.״ שלושת

 ויעקב סרבול יהושע •
 כל מזהירים ״למה בחותם: לזר,
 עלול שהוא ארידור את הזמן

 ולא בסיסקאי בעסקיו להסתבר
 שהיא סיסקאי את מזהירים

 עם בעסקיה להסתבר עלולה
ארידור?״

 מיפל• יושב־ראש •
פרם: גת־העבודה,שימעון

 לי היו הקדמות ״בבחירות
ההלי בגלל עכשיו, כאבי־ראש.

מהרגליים.״ סובל אני הרבה, כה
א אמנון העיתונאי •

 ״מעולם הנ״ל: על ברמוביץ׳,
 קרוב נדב של הסבא היה לא

 של הסבא של לכיסאו כל־כך
יריב.״
 מצלמים פרס ״את הנ״ל: •

ברנטגן.״ בגין ואת בפולורויד
 בנו בגין, זאב בנימין •

 קורה מה לשאלה בגין של
 חור־המנעול אהיה ״לא לאביו:

."1 צמח ברחוב הבית של
מי רוני חרות, ח״ב •
 אבל להגזים, רוצה לא ״אני לוא:
 בגין של הטובות באסיפות אפילו

 אלפי הרבה כל־כך ראינו לא
שמיר.״ אצל אתמול כמו אנשים
ישר החיוור הגשש •

 ״שום פוליאקוב: (״פולי״) אל
 לא ההיסטוריה לאורך מעצמה
 למדמנה להיכנס הסכימה

 לנו יש — אנחנו ומה הלבנונית
 דומים אנחנו חיילים, של רזרבות

הפרוסי?״ לצבא
 ריבלין ספי הבדרן •

 בטלוויזיה: תעמולה בתשדיר
 שלישיות. שתי ראינו ״אתמול

 ושלישיית הגשש שלישיית
החיוור.״
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