
 אשת שר מעצרה על לשעבר הח״כ שמח מדועץ
הסינית למיסעדה הפיתות הגיעו ואיר בהווה. השר

 במיזנון הרעות הלשונות ■
 נעים, רענן כי לחשו הכנסת
 מאוד שמח העבודה, ח'כ שהיה

 במישטרה וחקירתה מעצרה על
 שר־ של אשתו שרד!, של

 נחמקין, אריק החקלאות
 בלולי מיכסות לזיוף בחשד
 מד בן ונעים, נחמקץ בין נהלל.

 סיכסוך קיים רמות״השבים, שב
 נעים של הדחתו רקע על ישן,

 השמועות לכנסת. מהרשימה
 על ברדיו דווח שכאשר סיפרו,

 17 עוד עם שרה של חקירתה
 גג על נעים עלה מושבניקים,

 כשבא אלוהים!׳ .יש ואמר: ביתו
 נשאל הוא לכנסת, נעים השבוע

 הזדוניות. בשמועות אמת יש אם
 הכל .בסך התבייש: לא נעים

 מעשיך רבו ,מה — אמרתי
אלוהים׳!׳

 תהילת לה חולפת כך ■
שהיה סבידור, מנחם עולם.

 בפגישה פוליטי. לכינוס לית,
 (.אבר-אברהם השרים שקיימו

 ניסים, ומשה שריר ש׳ה׳ז
השלי ביום הליכוד, איחוד למען

 נאום אלבין נשא האחרון, שי
חרות. עם ההתמזגות בעד נמלץ
 שלקח מי התקופה, ברוח ■

 היה הערב את להנחות עצמו על
 ליברלים ח׳כ כץ, אברהם
 מחלקת ראש כיום לשעבר,

 היהר בסוכנות והחלוץ הנוער
 מהמתנגדים היה בעבר דית.

לאיחוד. ביותר התקיפים
אצב מחזיקים היהלומנים ■
 טיליוב יוסף לחברם עות

 מהתקף- שיחלים לו ומאחלים
 ראש טיליוב, לקה. שבו הלב

 600 המאגדת — קידום אגודת
 המרד בענף, קטנים תעשיינים

 ביקר — הקטנה בבורסה בזים
שם בירושלים, במיפעלו השבוע
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 הממתינים העיר, לתושבי באזרחות לדוגמה שיעור לתת החליט
 הסביר, הונמן חופשי. סחר לאיזור העיר להפיכת רבה בציפיה
הרחובות. של כללי ניקיון הוא הרעיון להצלחת הראשון שהצעד

 השבוע בא הכנסת, יושב־ראש
 ובעלה, ענת, בתו, בלוויית
פולי בהרצליה. מלון לפתיחת
 ואנשי־תיקשורת רבים טיקאים

ממנו. התעלמו אן שם, נכחו
 הופיע הערב סוף לקראת ■

הפ לנדאו. אלי ראש־העיריה,
 מנכ׳ל שהיה מי לעברו ליט

 .מה? סער: טוביה הטלוויזיה,
 מטאטא?׳ בלי הגיע הוא הפעם
 לאורחיק להעניק נוהג לנדאו

 או כלי־עבודה בעירו נכבדים
מכשירי־ניקוי.

 שב ארוכה היעדרות אחרי ■
 (.מיקי׳) מיכאל איש־העסקים

הליבר־ המיפלגה לבניין אלבין

 לטיפול ליחידה והובהל קרס
 צדק. שערי בבית־החולים נמרץ

 כמה התקפי־לב פקדו באחרונה
 אף מהם וכמה יהלומנים, וכמה
 ביניהם מכך. כתוצאה מתו

 הענף, מגדולי דייגי, בצלאל
 נשיא לשעבר נועם, ומרדכי
הבורסה.

 המורים, הסתדרות מזכ׳ל ■
 החליט: ולבר, (.איציק׳)יצחק

 במיסגרת מקיים. נאה דורש נאה
 על כפה הוא שאותם הקיצוצים

 הוא המורים, הסתדרות בית
עצ של ההוצאות בתקציב קיצץ

 איתו, לסעוד שרוצה מי כל מו.
הסתדרות בית למיזנון מוזמן

העי כתיאטרון גדול לכבוד זכהשפיוא תם
התיפ־ האנט, קתרינה חיפה. רוני

 מסכה הכינה בקרוב, שם שיועלה .,טרטיף", המחזה של אורנית
 של דמותו הלאומי. והשטיחן אגודת״ישראל ח"כ של בדמותו
עתה. נערכות שחזרותיה בקומדיה, הדמויות אחת תהיה שפירא

 חג־ לכבוד בר־לב חיים השר
התוכ במשיכת־יתר, הפורים?

 קול־ישראל, של הסאטירית נית
 על דוח קיבל שהוא רעיון הועלה
מופרזת. איטיות

 נמצאת מפתיעה מבשלת ■
 המועדון במיטבח בשבתות

 זוהי טופז. דודו של החדש
 של אמו טמיר, מרגלית
 חברה טמיר, אלי עורך־הדין

 מרגלית אילנית. הזמרת של
 גם המיומנות באותה מבשלת

קוסקוס. וגם חמין
 שבר בעוד ראשון ביום ■
 הראשונה, בפעם ייערך, עיים
 כל עשן. ללא מיוחד ערב

 בדרן- המעשנים המשתתפים,
 להצית שלא יתבקשו כלל,

 ששר- ,מסיבה באותה סיגריה
 גור (.מוטה׳)מרדכי הבריאות

 המר חסותו. את לה לתת מיהר
 דור, דודו של הוא שנבחר עתן
 באחרונה, רק אותו פתח אשר

 דור בתל־אביב. בדיהודה ברחוב
מעשן. אינו הוא כי בכבוד, זכה

 מופתעת היתה שלא מי ■
 חוסני מצריים, נשיא מיוזמת

 האסטרולוגית היא מובארכ,
 היא וחצי חורש לפני תמיר. מרים

 הניר הרריו בתחנת התראיינה
 ולשאלת ישראל, כאן יורקית

 התחנה ובעלת המראיינת,
 כי אמרה היא איילון, עיינה

 וייצור יפתיע פרם שימעון
 בדרכה המצרי. הנשיא עם כימיה
 של בואו על במטוס שמעה ארצה

לירושלים. המצרי השליח
 הכדורגל קבוצת שחקני ■

 התאספו פתח־תיקווה הפועל של
תל־אביב בצפון סינית במיסעדה

 לא שהוא הודיע ולבר המורים.
לבניין. מחוץ איש יארח

ח- בן־ישראל, גידעון ■ ,
 את הפעיל הוועדודהמרכזת, 'בר
 להיות כדי כוח־השפעתו כל

 בבחירות המערך של המטה מרכז
 לצערו להסתדרות. הקרבות

 ויימסר התפקיד ממנו ילקח הרב,
 האגף ראש פסה, לנחום
 שב פסה בוועד־הפועל. לתרבות
ובדר בברזיל, מישפחתי מביקור

 בישיבה אפילו השתתף ארצה כו
 הסוציאליסטי האינטרנציונל של

 ההסתדרות מזכ״ל באירופה.
 על החליט קיסר ישראל
 למסקנה, שהגיע אחרי החילופין

 פנימיות, בישיבות ביטא שאותה
 אינם בן־ישראל של דיווחיו כי

למציאות. כל־כך קרובים
 שחקן תבורי, תרץ ■

 ינגן החיפאי, העירוני התיאטרון
 טרטיף, במחזה צד חליל על

 לתבורי בצפון. בקרוב שיועלה
 הרביעי, כלי־הנגינה זה יהיה

הופ במהלך לנגן למד שעליו
 עליית לפני בתיאטרון. עותיו

 לנגן למד הוא יהודי, נפש המחזה
 זאת ביצע ובהצגה פסנתר, על

 במחזה מאוד. טובה בצורה
 במפר ניגן הוא ורננו הקיצו

 הוא גטו המחזה לקראת חית־פה.
 בעזרתו סקסופון, על לנגן למד
 הוא ובטרטיף, רכטר, יוני של

 אבו־ ידסיח השחקן לצד יופיע
עוד. על שינגן ורדה,
 חברתו שימקו, דליה ■

 יהודי, נפש במחזה תבורי של
 היא שם מלונדון, ארצה תבוא

 להשתתף כדי תיאטרון, לומדת
 ושל זה מחזה של בהצגות־פרידה

 התיאטרון יציאת ערב גטו,
 ששימקו מאז לפסטיבל־ברלץ.

 הועלה לא הארץ, את עזבה
 אלה מחזותיו לשני כלל. המחזה

 ציפיה יש סובול, יהושע של
בפסטיבל. רבה

קיבל מנות מישלוח איזה ■

ף 1ן11 ״1ך ך  בסירטו הזה העולם כתב של תפקיד מגלם ו
1  הסצינה בהמשכים. רומן טופול חיים של החדש 111̂■ 1 |11
 ,1977 בשנת מיפלגת״העבודה, בוועידת מתרחשת דטנר צולם שבה
 אחרי״כן לבחירות. הרשימה בראש לעמוד רבין יצחק נבחר שבה
 בארצות׳הברית, שלו הדולרים חשבון חשיפת בגלל לפרוש, אולץ
 זו, בסצינה המהפך. בבחירות שהובס פרס, שימעון תפס מקומו ואת

בהיכל״התרבות. ההצבעה את הזה העולם עבור דטנר מסקר
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