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ש ז״בומה״) אברהם ■
 גילה השבוע לשווא. טורח ביט

ש מידעי, יצחק שר־האוצר
 של בשיחות כלל צופה אינו הוא

קו המיועדות בטלוויזיה, שביט
 זאת נימק מודעי אליו. כל דם

 מדבר, שהוא ״בזמן זמן: בחוסר
עושה!״ אני

 נשיא שניצר, משה ■
חגג'השבוע היהלומים, בורסת

 ראש־ בלישכת מודעי היה הזמן
הת שבה בתל־אביב, הממשלה

 סביב הסופיים הדיונים נהלו
ב׳. חבילה עיסקת חתימת
 של ועדת־הפנים בישיבת ■

 אלימות על דיון התנהל הכנסת
 תת־ני־ ,המרצה אנשי־המישטרה.

 על הממונה שילה, אורי צב
 במטה־הארצי, הציבור תלונות
שיקופיות, הח״כים בפני הקרין

ץ מנפרד המיסעדן ■  בא כ
 ימים, לשלושה ארצה השבוע

 78ה־ הולדתו יום את לחגוג כדי
 לבדו, מגרמניה בא כץ אביו. של

 וילדו. אשתו את שם והשאיר
 המישפחתית המסיבה אחרי מיד
 הוא בגרמניה לשם. ישוב הוא

 מיסעדות רשת באחרונה פתח
חדשה.
המחזה של 50ה־ ההצגה ■

 בנימוס, שינהגו וביקשה ריעים
 של המיזרחית למסורת כיאה

 יקים, מוני הכנסת־אורחים.
יו בוטה היה המועדון, מפעילי

נג אתם למה מבין לא ״אני תר:
כהנא!״ האשכנזי אחרי ררים
 העבודה ח״כ של שליטתו 8

הער בשפה נחמיאס אהרון
 המארוקאי, בניב ובמיוחד בית,

הכל לכתב תירגום בעיות פתרה
 אלי■ יובל מעריב, של כלי

 שבו דף לידיו קיבל הכתב צור.
 מארוקאיים. מטבעות של פירוט

 מי מצא לא הכנסת במיזנון
 עד הכתוב, את לו לתרגם שיוכל

 את והפגין נחמיאס שהופיע
בקיאותו.

שריד, יוסי ר״ץ, ח״כ 8
 שום מחמיץ שאינו כמי ידוע

 לכן ציבורית. להופעה הזדמנות
 הוא שבאחרונה לשמוע מפתיע

 בערבי- להופעה הזמנות דחה
מת אינו שהוא בנימוק ראיונות,

מיסחריים. בערבים ראיין
 מפכ״ל שפיר, הרצל 8

לקי הוזמן לשעבר, המישטרה
בענ להרצות רמות־מנשה, בוץ
 קור שרר במקום מישטרה. ייני
 שרק בטוחים היו והמארגים עז,

 האלוף את לשמוע יבואו מעטים
 ולהפתעת להפתעתם (מיל׳).
 מלא התרבות אולם היה שפיר

מר עדיין ״האפרסק מפה־לפה.
 ציין קרה,״ בימי לבבות עיד

 מתכוון כשהוא בחיוך, שפיר
שנק המפורסם, החקירה לתיק

 ושבעיקבות במישרד־הפנים, שר
ממש סולק הוא כביכול, קיומו,

בורג. יוסח השר על־ידי רתו
 שודרו שלא הקטעים אחד 8
 של הסאטירית בתוכנית בשבת

 הוא בראש, יתוש גלי־צה״ל,
דיברו מה על לשאלה התשובה
 ארידור יורם בגין, מנחם

לאח־ כשנפגשו שרון, ואריאל

 ח״כ העיר דבריו. את לבאר כדי
הו בלש.״ סינמה ״זהו ויינשטיין:

 וירשום־ מרדכי אחריו סיף
במע זה את נקרא ״מחר סקי:
 וייס.״ שבח של מפיו ריב,

 להסביר וירשובסקי כשהתבקש
 היום שבאותו ציין דבריו, את

 בידיעות שלו חידוד־לשון ראה
וייס. צוטט שם אחרונות,

 התל־ ללישכתו הפונים 8
 חברת־החש־ דובר של אביבית

באח מופנים רביב, אברי מל,
 תל־ לבית־קפה קבע דרך רונה

 נזרק הוא אם שתמהו היו אביבי.
שבתח החברה, במישרדי מחדרו

 אחרת היא הסיבה המרכזית. נה
 אברי, של אחותו אלינה, לגמרי:

 שרי, בקפה ומנהלת שותפה היא
 את לקיים החליט רביב לכן

שם. פגישותיו
 ביקש נען קיבוץ מזכיר 8

 המלצר קופמן, ממרסל השבוע
 ולהרצות לבוא מכסית, הפורש

 נענה קופמן המשק. חברי לפני
 שאולי למזמין, הסביר אך ברצון,

 לנען. יבוא שהוא בכך טעם אין
 לפני שדיברתי הקודמת ״בפעם
 בכסית נשאר הוא בנען, מישהו

 לצייר התייחס קופמן לצמיתות.״
 חזר שבינתיים יורסילוקוב,

 בב־ יושב אינו וכבר בתשובה
סית.

הפ מישרד מסתתר מדנדי, סף
קי בשם חדש, קות  הפקות, תי

 מיל־ תיקי של שמה על הקרוי
 עמי היבואן של אשתו שטיין,

בע שיחקה' תיקי מילשטיין.
 וינטלטור, מוישה במחזה בר

בג ילדיה ששלושת אחרי ועתה,
תיאטרון. להפקות פנתה היא רו,

 כיוון בימת המועדון ליד 8
 בתל־ שבשכונת־התיקווה חדש,
 הרביעי ביום התאסף אביב,

 אוהדי של אלים קהל השבוע
 את למנוע ניסו הם כהנא. מאיר

 מי־ מוחמד ח״כ של כניסתו
 להרצות כדי מחיפה שבא עארי,

 היא אל־פחם אום ״אם במועדון.
 ״אז זעקו, לכהנא,״ לתחום מחוץ

 אבל לשכונה!״ ייכנס לא הערבי
להר הקשיבו השכונה צעירי
 והקללות הזעקות למרות צאה,

מבחוץ.

 ערב, באותו המראיינת 8
המפ־ אל פנתה שירן, ויקי

 שבה ישיבה, אותה בסוף 8
 תמך פת גידעון שר־המדע

וב מודעי בשר־האוצר במפתיע
 אריאל ח״כ נשאל מדיניותו,

 עתה מועדות לאן ויינשטיין
 ביקשו פשוט השואלים פניו.

 וינשטיין, אך דעתו, את לשמוע
 השיב: השאלה, את הבין שלא
מתכ כשהוא לירושלים," ״פניי

 דויד הפירסומאי לביתו. וון
 ״הוא ואמר: התערב אדמון

 כדי מודעי, של ללישכתו בדרכו
באותו כי טעה, ארמון לו.״ לדווח

1111 1*111X8 יעקב(״יענ- בעל־הפאב עם נירה של כוס משיק 
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 זמן לפני ששב אייבי, אתיופיה. רעבי למען בתל־אביב בהמיסבאה
ה מההיענות ביותר נרגש היה באתיופיה, ממחוזות־הרעב רב לא

הרעבים. להאפלת ולתרום לבלות שבאו במקום, המוזמנים של רבה

1*11*1X1 * |1ך ן | "  במראה נעזרת כשהיא בשפתון, שפתיה את מושחת ראובן הצייר של אלמנתו |
עלייתה ולפני יפה, לארץ־ישראל המועצה של גאלה לערב הוזמנה רובין קטנה. | 1 111^1\

באלגנטיות. להתלבש נוהגת רובין שיפור. טעון שהיה את ושיפרה הופעתה את בחנה היא האירוע למקום

 לרגל .64ה־ הולדתו יום את
 ורדה אשתו לו קנתה האירוע

 יומן־פגישות. שיגרתית: מתנה
 שימלא ממנו ביקשה היא אבל
 הוא יום שבכל כך, היומן את

הביתה. מאוד מוקדם ישוב
 עושה בעיתון שכתבה מה 8
 כי סופר המקומונים באחד לח״כ.

 גולדשטיין (״פיני״) פינחס
 בעזרת מיכנסיו את לחזק נוהג

 מיהר גולדשטיין סיכת־ביטחון.
 מיכנסיים זוגות שלושה לרכוש

 ללא — מהם ואחד חדשים,
 לבש הוא — סיכת־ביטחון

 המיפלגה מרכז בישיבת השבוע
 אליו הפונים לכל הליברלית.

 משתמש הוא שאין הוכיח הוא
 כאביזר בסיכות־ביטחון עוד

לבוש.

 עמדה הקרב משדה שב וני ג
 חיל־ בבסיס טייסים לפני לעלות
 לשחקן נודע ההופעה ערב אוויר.

 שהצגת ויינגרטיין, איציק
הת בגלל תועלה, לא שלו היחיד

 ראשי, חינוך קצין של ערבותו
 על אישית, שהורה, אלדר, יום

האנטי־מילחמתי. המופע ביטול
ה מאחורי 8 סטרי אמ מי

ת, יו־ של החדשה הצגתו ריקאי

| | |1| | | | ¥  ובא ב' חבילה מעיטקי השבוע התפנה |1ך1ן |
/11 111 לטון למלון 1/ |1/ לצפות כדי בתל-אביב, הי

שראלי. המזון שבוע של בלבד לקניינים בתערוכה  עניין גילה פרט הי
 נטל במקום, שהוצבו והעטיסיים הטריים ובירקות בפירות מיוחד
ממלוויו. מפורט הטבר עליו וביקש בארץ שגדל טיני כרוב לידיו
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