
 מישפוזתה בני ערכו המסיבה
 הכרורגל קבוצת מועדון באולם

 הישראליים לחבריו טוטנהם.
 במועדון שניה חתונה מרדר ערך

 לונדון־מיני־ שבפאסג׳ בורגה
סטור.

ה ח״ב עסוק אלה בימים ■
 (״פיני״) פינחס ליברלים,

קדחת בחיפושים גולדשטיין
 פרלמנטרית, עוזרת אחר ניים

 ורה מהקודמת, שנפרד אחרי
 יוצאת מעורבות שגילתה כהן,

הכנסת. מיזנון בחיי הכלל מן
 חלק הרכבת עוכבה יומיים ■

דויד הגרפיקאי של מתצוגתו

 במוסיאון טרטקובר (״טרטה״>
 — הסיבה בירושלים. ישראל
 של כרזות נכללו חלק באותו
 התערוכה מארגני עכשיו. שלום
 ייתלו לא אלה שכרזות ביקשו

 שני אחרי רק אלא הקירות, על
 לתערוכת החגיגיים הפתיחה ימי

 האדמנד של הנדיר אוספו
האמר.

 מאוד, מצליח גלי אורי ■
 דווקא בארץ, ביקורו ערב

 שריתק אחרי הרחוק. במיזרח
 חיה בהופעה צופים מיליוני

 הצליח הוא ביפאן, בטלוויזיה
בהופעה רבה התרגשות לעורר

 שעות כמה בררום־קוריאה. דומה
 אליו טילפנו ההופעה אחרי

 דרום־ נשיא של מלישכתו
 ללישכת אותו והזמינו קוריאה
 יצא הוא כן אחרי מייד הנשיא.
 בהונג־קונג, הופעות לסיבוב
 הביקור אחרי יחזור שאליה
 החודש באמצע בארץ, החטוף

הבא.
 התרבות היכל הנהלת ■

 הופעותיו שתי את ביטלה כמעט
 הסיבה הגדול. באולם גלר של
 מתביעות־נזיקין חששה היא —
 באולם, שונים צופים של

של הופעתו בעיקבות שיינזקו

 המופע, שמפיקי אחרי רק גלר.
 ודני בן־ניסים <״זיטו״) יצחק
 עצמם על לקחת התחייבו יטלפ,

 החוזה נחתם אפשרי, נזק כל
התר היכל הנהלת ובין בינם
בות.
 למותו שנים ארבע במלאת ■
 קוטאי, ארי הבימה, ותיק של

 יחסי- איש אלכם, בנו, עורך
 האב, לזכר עיון ערב ציבור,
 על — הבמה על לבד בנושא

 הצגת עם המתמודדים שחקנים
 יוסי זהו יעדר, אחד רק יחיד.

 היחיד בהצגת המופיע בנאי,
לקחת לא שהעדיף קין, אדמונד

 מימין מתיישבת. המכובדים שורת מימין בתמונה לפנים. מאונכת
 שר״ גור, (,.מוטה״) מרדכי שרון), אריאל של (אשתו שרון לילי

 אלוף הרמטכ״ל, לוי, משה רבין, יצחק מרדכי, יצחק תא״ל הבריאות,
 אור. אורי ואלוף בר-כוכבא, משה אלוף שומרון, דן אלוף ירון, עמוס

 שר״ רק באו שרי״הממשלה מבין צה״ל. אלופי רוב הגיעו לטקס
 שהיה והתעשיה, שר״המיסחר שרון, ואריאל שר-הבריאות הביטחון,

 הניח הממשלה בשם הזר את למקום. שבא הליכוד שרי מבין היחידי
 הניח המדינה נשיא בשם הזר ואת הממשלה מזכיר ביילין, יוסי

אלוף־מישנה. ובדרגות במדים למקום שבא גלוסקא, עמי שלישו,

|רו׳ משה  שירת בזמן מצדיע לוי, משה רב-אלוף הרמטכ״ל, |
 שנערף הצנחנים, לחללי הזיכרון בטקס התיקווה

 בצורה מצדיע הרמטכ״ל הארץ. בדרום אחר״הצהרים החמישי ביום
 לידו מימין). (למעלה פניו את ומסתירה זקופה כשידו מסויימת,
 בצורה מצדיע בר״כוכבא, משה פיקוד־הדרום, אלוף (משמאל)
 אלוף מימין: התחתונה בתמונה לפנים. מאוזנת כשידו האנגלית,

 מתוחה כשידו הגרמנית, בצורה מצדיע אכ״א, ראש ירון, עמוס
 יצחק(״איציק") תת״אלוף למטה: השמאלית בתמונה לפנים. ומאוזנת
כשידו הוא, גם המצדיע ראשי, וחיל״רגלים צנחנים קצין מרדכי,

בדיון. חלק
 תל־אביב, מכבי כדורסלן ■

 שלושת את בילה פרי, אולסי
 לוט במלון ראש־השנה ימי

 אשתו עם ביחד שבים־המלח,
 מנהל ילדיו. ושני אחותו הטריה,
 בכן הבחין חמוי, אלי המלון,

 ממדים, גדול הוא פרי רק שלא
 הוא המישפחה. בני שאר גס אלא

 את שיפרק במלון, מחדרן ביקש
 ב־ המיטות של הקידמי החלק

עלי להקל כדי חדרי-האורחים,
 במיטה הלילה שינת את הם

הצרה.
 אמר השניים כשנפגשו ■
 את לארח שמח שהוא לפרי, חמוי

 בארץ, ביותר הגבוה השחקן
 בעולם. ביותר הנמוך במקום

 מטבע באותו פרי כך על העיר
 לטפס רק אפשר ״מפה לשון:
מעלה.״ כלפי
 המחזאי תופס אחוזים כמה ■

ה של ברפרטואר לוין חנוך
אי לרגל הקאמרי! תיאטרון

הת התיאטרון, שנות 40 רועי
 לדיון התיאטרון מועצת כנסה

 החגיגות. של המרכזי במופע
 עופר, אורי התיאטרון, מנכ״ל
 התיאטרון שנות את חילק

 ראשונות שנים 30 לשניים.
 שעומדות אחרונות, שנים ועשר
 הכימאי לוין. חנוך בסימן

 גם שהוא פלוטקין, גרשון
 של האמנותית ההנהלה חבר

 מחלוקה נחת רווה לא התיאטרון,
 לידי שתבוא זו, שיוויונית לא

 לוין יקבל שבו במופע ביטוי
 אבל ההופעה. מזמן מחצית

 מכין ולוין עזרה, לא ביקורתו
 כל על שעה, בת מסכת עתה

 החלק את שתהווה מחזותיו,
התי שנות 40 ערב של השני

התל־אביבי. העירוני אטרון
 חגגו שלם שבוע במשך •

 שתי גפן ונורית יהונתן
 יום האחת: למסיבות. סיבות

 השניה, נורית. של 40ה־ הולדתה
 היא לנורית: קשורה היא גם

 שמונה אחרי עתה, זה סיימה
 הראשון התואר את שנים,

באוניברסיטה.
 כר* אצל היתה השבוע •
 חדשה. תיקווה זילברמן מלה

 אצל התעניין אנגלי משקיע
 השרוף איי קלאב מועדון בעלת

 המועדון את לרכוש אפשר אם
 כבר לחיים שותפה אבל ולשפצו.

 לניסים, להמתין שלא החליט
 לעבוד ישוב קירשנר זאב

תיירים. כמדריך
הנא שני־שגיא, רונן •

 אלטרוביץ׳, יעקב ברצח שם
 חברת של הבורסה באולם מפעיל

 טוכלר, את מוריץ הברוקרים
 המישפט. לסיום בכלא ממתין

 השבוע להשתתף יוכל לא הוא
 שעורכים בר־המיצווה במסיבת

 ליזיקה הקוסמטיקאית אמו,
 איש־העסקים ובעלה, שגיא,

 החגיגה טדי. הקטן לבנם עמי,
 סול דל קזה במיסעדת תיערך
 למישפחתו השייכת גנות, בכפר

 לנצל החליטה ליזיקה עמי. של
 להפגנת בר־המיצווה טכס את

 היא ובמישפחתה. בה תמיכה
 מכובדים, של מאות הזמינה

 בני־ לצד חברה ונשות אנשי
תיש שלא לבר־מיצווה מישפחה

הבטיחה. שהיא כפי כח,
 וערת־הכספים בישיבת •
הר של הכספי במשבר שדנה
 יושב־ דיבר המקומיות, שויות
 המקומי, השילטון מרכז ראש

 ראש אחרי אילון, פינחס
 75ה־ בן אילון תל־אביב. עיריית

 מה באיזכור דבריו את פתח
הג העיר ״ראש לפניו שאמר
 חרות ח״כ אותו קטע דולה."

 סגן לשעבר מצא, יהושע
 ״איך ירושלים: עיריית ראש
 העיר היא שתל־אביב אומר אתה

 היא ירושלים ביותר? הגדולה
את אילון תיקן ביותר.״ הגדולה
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