
 ירקוני של מפנייתה נרגש היה
 משוס היסס קצת ובתחילה אליו,

 את עצמו על לקחת שחשש
 השבוע ירקוני. הפקת פרוייקט

 לחייה סוף־סוף היה יכול הוא
 לפני הופיעה הוותיקה הזמרת

 וקצרה ביפו מדריכי־תיירים 300
 שנים מזה לראשונה רבה. הצלחה

 מעגל־ההופעות את פורצת היא
מבו והיא בלבד תיירים לפני
יש בפני גם להופעות קשת

הספיק לא עדיין וקסלר ראלים.

 הגדולה אינה ״תל־אביב עצמו:
ביותר." החשובה אם כי ביותר.

 שמכהן מי של דבריו נקטעו שוב
 על־ הפעם חולון, עיריית כראש *

 אריאל אחר, ירושלמי ח״כ ידי
 ״תל־ מהליברלים: ויינשטיין

 עוד זה ביותר? החשובה אביב
גרוע." יותר

 לשעבר הליברלים ח״כ •
 מסיכויו נואש סרח יהודה
למרות ,11ה־ בכנסת ח״כ להיות

 את פירקו מדוע
שתלט מי1 פרי אולסי של מיטת! הקאמרי על ה

 בפתח הכתובה והעיתונות הרדיו לכתבי מתראיין 11*1 ד■11ך
1 1 ממשלה ישיבת בתום ראש־הממשלה לישכת 1 / 1

 בארצות־הברית. לביקור ראש״הממשלה של בנסיעתו ושעסקה
 כשידיו בשימחה, והתראיין העיתונאים אל יצא שר־הבינוי״והשיכון

שר־האוצר. הליברלי, עמיתו על קילוסים מלא ופיו בכיסיו

 פוציניו לי עשו הם פן. לכסנדח
 להם עושה הייתי אני מוציניו.

המיכנסיים.״ על

״מיש־ יב״י: המשורר •
 — ונזקקים נצרכים הקובר טר

נשימתו.״ תהיה קצרה

| ז1ן1| ך9ך  מהרקדן חיבה של בחיבוק זוכה 1ע
 הבכורה הופעת אחרי כרמון, יונתן 11\#1 1 1111111111

 בפואייה שנערכה במסיבה בתל״אביב. בהיכל־התרבות להקתו. של
 לשעבר קרסלניק, ומורי עליזה תשומת-הלב את משכו האולם של

 ההופעה את שמימנו בניו-יורק אנשי״עסקים ועכשיו הלהקה, רקדני
 ומוזמנים בהופעה אורחת-כבוד היתה דמארי כרמון. של החדשה

לידה. לשבת ביקשו ירקוני ויפה נבון אופירה כמו אחרים, מכובדים

 שי- ראש־הממשלה •
״אינני יציאתו: ערב סרס, מעון

 כדי ,1 לב לקולנוע ואפה, אשתו, עם השבוע בא תל־אביב הפועל כדורגלןטורק ויפעת
לאולם. להתפרץ שאיים כהנא, מאיר ״הרב" את אחרים, רבים עם בגופו, לעצור

 ברחוב תל־אביב הפועל באולם כדורסל למישחק כשבא תיסמונת״כהנא. את בשרו על השבוע חש טורק
 לעברו וקרא בפתח שעמד מדים לובש שוטר אותו קילל להכנס, ורצה העיר של בצפונה אוסישקין

 השוטר. דיברי על בפניו והתנצלו רבים אליו ניגשו לכהנא, טורק בני־הזוג כשהמתינו !״מלוכלך -ערבי
לכדורגלן. השוטר שאמר אלה גזעניים מביטויים זעזועם את ורעייתו מיפו הכדורגלן לפני הביעו הם

|11 |?  מציגה נלה, ואישתו יעקובי גד שר״הכלכלה של חודשים, ותישעה השנה בת בתם, 1ןך |
1 / 1 1 של פירסומת בצילומי לדגמן הספיקה הדס החטובה. רגלה את המצלמה בפני 1

הוריה. של בסלון הבאים צעדיה את עושה היא הפירסום, של הקרים למים שקפצה ואחרי מיסחרית חברה
 ברשימת 48ה־ במקום מיקומו
 ג׳וב לבקש החליט הוא הליכוד.

 לחינוך הד״ר במישרד־החוץ.
 בכל תרבותי נספח להיות רוצה

לו. שיתאפשר מדינה
 אדמון דויד הפירסומאי •

 שותפתו ללא לבדו, לחו״ל, יצא
 בטרם אן מייזלס. איה לחיים,

 שתעדכן ממזכירתו דרש הוא טס
בארץ. במתרחש יום מדי אותו
 קשר נוצר חודשיים לפני •

 יטה הוותיקה הזמרת בין
 שלמה הצעיר והמפיק ירקוני

 שמתמחה וקסלר, (״שלומי")
 על שירה־בציבור מופעי בהפקת
וקסלר הלשון־העברית. טהרת

כש לוח־הופעותיה את להשלים
חד אליו: פנתה זמרת־עבר עוד
 שייצג ביקשה עמרני ווה

אותה.

ע פסוקי שבו ה
 מיו־ לתפקידים השר •
 אולי ״אני וייצמן: עזר חדים

בע מצליח אבל בכלכלה בור
סקים.״
 יע• גד שר־הבלכלה •

 הזאת לממשלה נותן ״אני קובי:
 כמה היא השאלה שנים. ארבע

לוקחת." היא

 תרמיל עם לארצות־הברית נוסע
קבצן.״ של

 חיים שר־התחבורה •
 להבחין מסוגל ״אינני קורסו:

 סימקה סיטרואן, פיגיו, בין
ופורד־

 ראש־ ראש־לישכת •
אטלבאום, בועז הממשלה

 סקרנים ״שנינו פרס: ועל עליו
 קוראים שנינו בלתי־נילאים.
 אני וגם הוא גם אובססיביים.

שירים." כותבים
״מ איש־כסית: משה •
 ראיתי העיניים לי שנפתחו רגע
 (נתן) שלונסקי, (אברהם) את

ו(א־ חלפי (אברהם) אלתרמן.
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