
 לוחות- על כדת־וכדין השלט
והכ וטו, הטיל עמית המודעות.

 מאוחסנות נגדו שנכתבו רזות
להפצה. הוצאו ולא בעיריה

 כש־ לפאריס יציאתו ערב ■
 גויים הסוכנות, של ליח־עליה
 לשירות- גולן אריה העיתונאי
 לשעבר גולן, קצרצר. מילואים

 קול־ של הפרלמנטרי הכתב
 אנשי על־ידי התבקש ישראל,

 עצרת־ את להנחות גלי־צה״ל
 שנים שלוש במלאות הזיכרון
 שנערכה דיין, משה של למותו

באוניבר האחרון החמישי ביום
 הסביר גולן תל־אביב. סיטת
 ואז בענייני־נסיעתו, טרוד שהוא

 לאותו מגויים שהוא לו הודיעו
הערב.

 בר־ לאולם באו ראשונים ■
עצרת נערכה שבו שירה,

 מני טוביה דבר כתב ■
לפט בגלוי השבוע לעג דלסון

במא פרס. של הכלכלי ריוטיזם
 בביטאון שהופיע מפורט מר

ש מנדלסון הוכיח ההסתדרות,
 לתינוק חיוניים אביזרים קניית

ב עולה שבועות שלושה בן
ב מאשר שלושה פי ירושלים

בלונדון. יוקרה חנות
 יעקב המחוזי השופט ■

 שהוא להודיע דרך חיפש מלץ
 השיטה: לעבודתו. בזמן מגיע
דבו הפרקליטה שתלתה פתק
בפרק המודעות לוח על חן רה

 בו: נאמר תל״אביב. מחוז ליטות
 את להפיץ ביקש מלץ .השופט
 נכנס שלו ההרכב כי השמועה

לדייק!״ נא וחצי. 8 בשעה לאולם
 במישפט־ שזכתה אחרי ■

 הטלוויזיה נגד שהגישה הדיבה
רז, שרי שני מבט וכתבת
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 למד מישרד־הגינוי-והשיכון, של בתשדירי־השירות הקטן המסך
 שנים ובמשך תל-אביב, באוניברסיטת יצירתי וחינוך תיאטרון

 שזכה שאחרי מספר הוא זוטרים. בתפקידים קטנות בהצגות הופיע
 והשידור חששות, מלא היה הוא נתשדיר־השירות, בתפקיד

 להגיע כשהחלו אך מאוכזב. אותו הותיר הראשון הטלוויזיוני
 לו יש כבר עכשיו התרצה. הוא שמנים, צ׳קים שלו לתיבת־הדואר

 במסיבה ארוכה. צילומים לתקופת הבניה מרכז עם חתום חוזה
 וחייך משקה-קל בשתיית הסתפק הוא השבוע, צולם הוא שבה
הבניה!״ ממרכז נועם ״שלום אותו: ובירכו אליו שפנו מי לעבר

 (.גנרי״) רחבעם הזיכרון, ־
בטו היו הם יעל. ואשתו זאבי

,8 בשעה מתחיל שהערב חים
 תמימה. שעה ברבע הקדימו ולכן
 היתה העצרת של ההתחלה שעת

וחצי. 8ב־
 שבילו הצפוניים הכתבים ■
 בבילוי האחרונה השבת את

רמ באצבע־הגליל, באתרי־נופש
 הורוביץ, מנחם לעמיתם, זו

 שהם נקריית־שמונה, המתגורר
 אצלו להתארח יתנגדו לא

הורו כדת״וכדין. לארוחת־שבת
 אותם אירח חובש־הכיפה ביץ

 מעריב כתב לבאים, כהלכה.
 כתב שרה, ואשתו סגל שעיה

 הבט חיים ישראל קול
 אפיק, מקיבוץ ראלי וחברתו י

(.שימי״) שימעון דבר וכתב
 של חמין הורוביץ הכין וייס, י
 במהרה חוסל הגדול הסיר שבת. י

 הצפוני הכתב שהורוביץ, אחרי
 גלי־צה״ל, חדשות, הארץ, של

 קידש והצופה פוסט גירוזלם
 את ובירך חלה בצע היין, על י

המזון. בירכת

 עם־רם הלנה השדכנית החלה
 המגיע הפיצוי שיעור את לחשב

 זה שבסכום בקשה: לה יש לה.
 בית בארץ לרכוש תוכל היא

 בניו״ג׳רסי לה שיש כפי ובריכה
 בגלל אם אבל שבארצות־הברית.

 יימנע הגבוהה הכספית ההוצאה
 הסידרה את לראות מהציבור
בק על תוותר היא דאלאס,

שתה.
 בלונדון יופיע הבא בחודש ■
 היהודי הכנר על ביוגרפי ספר

 מאחורי חפץ. יאשה המהולל
ישרא ורד, יגאל עומד הספר

 במיקצועו, מתכנת־מחשבים לי,
 גינקולוג של ובנו חיפה יליד

 לראשונה פגש ורד ידוע. צפוני
 כשהיה שנה, 12 לפני בחפץ

י באמצעות באנגליה, בביקור
בכתי התעניין הוא משותף. דיד
 אסר זה אך הכנר, חיי על ספר בת
 לבסוף, עליו. לכתוב ורד על
 את לכתוב החליט הוא 1979ב־

 חפץ. של סירובו אף על הספר,
 ישראלי מתרגם מחפש הוא עתה

האנגלי. לנוסח
שפירא ניצה הד״ר ■
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 ובמיכנסיים בחולצה באה להריונה, האחרון בחודש הנמצאת אלוני, פניו. את מעטר וזקן ראשו על
 אומני, דתי. ציבור לפני להופיע אלוני משתדלת בחייהם, דרמאתי כה שינוי עברו שהשניים מאז לבנים.
בערבי״שבת. לא אך בני-הזוג, של החילוניים חבריהם עם להתרועע ממשיך עדיין אמרגנה, שהוא

 משדה שב וני ג ליחיד, במחזה מישחקו על למיקצוע, מעמיתים לברכות זוכהו״נגוטן איציק
 ומייד המחזה, בכורת צוותא באולם נערכה השבוע מככב. הוא שבו הקרב,

 קוטאי. ארי הבימה שחקן לזכר בהצגות״יחיד, המופיעים שחקנים על דיון בימה אותה על התקיים אחריה
 מיכאלי, ריבקה לשמאל): (מימין המשובח מישחקו על ויינגרטן את לברך עלו הקלעים מאחורי אל

ליחיד. במחזות מככבות הן שאף דורון, דינה והשחקנית אליאן יונה השחקנית הדיון, את שהינחתה

 מוחלט בשיוויון תומכת ליבאי
 תמכה היא לכן ונשים. גברים בין

 בת־ מסיבת בעריכת לב בכל
שנ לפני דפנה. לבתה מיצווה

 בר־המיצווה טקס את חגגו תיים
וה ניצה של בנם דני, של

 באו ואז ליכאי, דויד פרופסור
מה ניצה של חבריה למסיבה

 ליבאי של וחבריו אוניברסיטה
 והאקדמיה. המישפט מעולם

 טרי עבודה ח״ב כשהוא עתה,
 באו עורכי־הרין, לישכת ונשיא

 בבית־המיש־ שנערכה למסיבה
 בתל־ גורדון א״ד ברחוב פחה
 ראש־ ואף שרים, ח״כים, אביב

 פניהם את פרם. הממשלה
 שוטרים, הבית בחזית קידמו
 לחנות למכובדים איפשרו שלא
 מהמקום. מה במרחק אלא שם
 של מכוניותיהם חנו הבית ליד

ה וביניהם ביותר, המכובדים
 הם אף שבאו העליונים, שופטים
למסיבה.

השבוע פסוח•
 שרהמישפטיפמשה •

 מודעי: יצחק עמיתו, על ניסיס
 להציע ומסוגל בלתי״יציב ״הוא
יומיים.״ בתוך והיפוכו דבר

 יע- גד שר־הכלכלה •
 הוזכר ששמו השר על קובי,

יר .סוף־סוף בחינגת־האורגיות:
במותניו.״ שכוחו שר שיש או

מיו לתפקידים השר •
 הנ״ל: על וייצמן עזר חדים
 שר כל הולך הזה הפירסום ״מאז

אני...״ זה אני... זה ואומר
 ה־ למזכ״ל המועמד •

 איתן הליברלית מיפלגה
 צבי המיפלגה איש על רוזנמן

״קרוקודיל.״ רנה
מנו דידי העיתונאי •

״ספ־שרים!״ הממשלה: על סי
על פאר מני המנחה •

 האלה ״הגשרים החגים: חודש
 בחשבון סתימות כמה לי פוצצו

הבנק.״
 בנימין(״פו־ יחד ח״ב •
ל ״מוטב בן־אליעזר: אד׳)
 מאשר השנה, כל בתורה עיין

בשנה.״ יום בה להחזיק
חיים שר-המישטרה •

ה הסמים ״כמות בר־לב:
 סיבה עוד היא מלבנון מוברחת
הפר עם לגמור צריך שבגללה

הלבנונית.״ שה
״מעו יב״י: המשורר •

מתרושש.״ העם לעושק שק
אב אמנון העיתונאי •

 ודויד שרון ״אריק רמוביץ:
 בשר־תותחים על קודם רבו לוי

קפוא.״ עוף על ועכשיו
 שבח העבודה ח״ם •
 ששר־האוצר ״הבעיה-היא וייס:

 הוא הגיזבר אבל מודעי הוא
רגן. דונלד
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