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 השחקנים, כדת־וכדץ. לארוחה
 מנהל־הקבוצד״ של בראשותו

 מאוד נהנו שסיגל, גיורא
 חסרו מהם לכמה כי אם מהאוכל,

 השולחן. על פיתות דווקא
 המיס־ מבעלות אחת כששמעה

 סלומון, לאה יאקי, סוקי עדה
 לא היא המוזרה, הבקשה על

 את להפתיע והחליטה היססה
יר לרחוב יצאה היא האורחים.

 והביאה למיסעדתה, הסמור מיהו
 מאחד טריות פיתות לשחקנים
שם. החומוס מדלפקי

 13 הסינית במיסערה ■
וישר זרים גברים 12 שותפים,

 סלומון. היא הלא אחת, אלית
 מבנקוק, תאים כולם הם הגברים

במיסעדה. העובדים
 הפרופסור בילה בשבת ■

 החיפאי בדרבי וייס שבח
 ומכבי. הפועל בין בכדורגל

 מחבריו, שכמה גילה להפתעתו
והעוב למיגרש עימו באו אשר
 בחברת־ או במיפלגה דים

 במכבי דווקא תומכים העובדים,
 עליו, טוב כשליבו המקומית.

 .דבר לחבריו: העבודה ח'כ אמר
 הראשון ביום עושה שאני ראשן

 כולכם את לקחת הוא בבוקר
 מחדש!' לחינוך ברל לבית
 המישחק הסתיים דבר של בסופו

 יצאו לא וייס,וחבריו בתיקו.
מהמיגרש. מסוכסכים

ה ואיש־העסקים הקבלן ■
 את קיבל ובמן יאיר טברייני
 שערך במסיבת־פורים, אורחיו

 של פורימית בהופעה בחווילתו,
 בשימלה לבוש היה הוא ממש.

 רכש שאותה עתיקה, פרסית
 שנים. כמה לפני באיראן בביקור
בתח שהפתיעה אחרת, חוגגת

ברגר־ שרה היתה פושתה,
קצרה, וחצאית חושפנית בחולצהווזנבלום פנינה

 יובל הצמוד, חברה של רגלו על יושבת
 השימלה שולי את מרים לוי ברוך על אל איש מימין). (למעלה, לוי

אלוני מירי הזמרת של אחותה אלוני, שוש מאמנת־הספורט של הקצרה

 עם למסיבה שבא רייסר, מיכה הג׳ינג׳י חרות ח׳נ משמאל). (למעלה,
 שייקה מימין). מלבד(למטה, כובע־בוקרים לראשו חובש חדשה, חברה

 כמה אלה משמאל). (למטה, המיזרח ברוח מחופשים אופיר ולידיה
בתל״אביב. שנערכו במסיבות״פורים, המצלמה שקלטה מהתמונות

 סגל, שעיה של אשתו סגל,
 היא הצפונית. בעיר מעריב כתב
 אותם בבגדי־כלה, לבושה באה
חתונתה. מאז שומרת היא

 בדיון השבוע, בתחילת ■
הכות תחת בתל־אביב, שנערך

 מסוציאליזם?', מפחד .מי רת:
 צור מיקי הביסה על ישבו

 ראש־ טסה, נחום מהתק׳ם,
 בור ולתרבות לחינוך המחלקה

 קיבוץ, חכר הוא גם עד־הפועל,
 מזכ׳לית לובלסקי, ומאשה

מיק מול אל ישבו הם נעמת.
 משתתף, וכל בלבד, אחד רופון

 צריך היה דבריו, סיום עם
 לרעהו. המיקרופון את להעביר

 מהו מייד הסבירה לובלסקי
 וקפיטא־ סוציאליזם בין ההבדל

קפיטלי במישטר לדבריה, ליזם.
 יהיה אחד שלכל צורך יש סטי,

סוציא במישטר ואילו מיקרופון,
 צודקת, חלוקה יש שבו ליסטי,

המיק באותו שלושה משתמשים
רופון.

 שם* גרטי מציגה איך ■
 לפני ויקשור, בעלת את טוב

על אומרת היא מכירו? שאינו מי

 את .הכירו :70ה־ בן מפ׳ם ח'כ
טוב!' שם הבעל
 תל־אביב עיריית ראש ■

 מקווה להט (.צ׳יץ״) שלמה
 השבוע לנצח. בתפקידו להישאר

 בפומבי. כך על דיבר אפילו הוא
 בלישכ־ שנערכה בקבלת־פנים

 תל- למרתון מחו׳ל לבאים תו,
 בפורים, שנערך החמישי, אביב,

 ז׳אק המנצח ברכות נשא
 להגיע מקווה .אני שארבונל.

 אמר פעמים,' הרבה עוד הנה
 פעם שבכל מקווה .אני האורח.
 אותו תמיד תימצא לכאן, שתבוא

בחיוך. צ׳יץ׳ הגיב עיריה,' ראש
 גבי האילתי המלואי ■

 דעתו, על העלה לא בן־זאב
 בתהליך.חזרה חלק ייקח שהוא

לש מעובדיו אחד של בתשובה'
 קיבל הוא שבועיים לפני עבר.

 אלפים עשרת ובתוכה מעטפה
 מיכתב מצא הוא במעטפה שקל.

 לפני אצלו שעבד קופאי, של
 אז גנב הוא לדבריו, שנתיים.

 הוא באחרונה אך שקל, 2500
 אותו ייסר ומצפונו בתשובה חזר
 ומצא חישב הוא המעשה. על

ארבעה. פי כיום שווה שהגניבה

 את וביקש הסכום את שלח
 חשב בן־זאב המלונאי. סליחת
 אך הפרשה. הסתיימה שבזאת
 ערב, מדי כמעט הבאים, בימים
 מישיבה בטלפון אותו חיפשו
 הוא לבסוף בירושלים. ידועה
 וזה אותו, שביקש הרב עם שוחח
 סליחה שללא במפגיע, הסביר

 יכופר לא בן־זאב של מפורשת
 להרגיעו נאלץ בן־זאב לצעיר.

סלח. שהוא ולהבטיחו
 דויד ראש-הממשלה סגן ■
 ת׳כים במוצאי־שבת אירח לד,

 מעירו, חרות וחברי מהליכוד
 הרצל באולמי שערך במסיבה

 צעירי עם בשיתוף בבית־שאן,
 היתה שם, שהפתיעה מי חרות.

 שכבשה מכלותיו, אחת זהבה,
 כשלוי לב־הקהל. את בהופעתה

 .כלה לה: אמר הוא לברך, עלה
 — כאלה כישרוגות עם כזו, יפה

 כפי בבית, שמח יום־יום שתעשה
כאן.' עשתה שהיא
 נראו לוי של אורחיו בין ■
 דקל, מיכאל הפתעות. כמה

 יצחק של מחנהו מראשי
 מאנשיו לנדאו, ואלי שמיר,

התחככו שחץ, אריאל של

 לוי. מאנשי אחרים, חרות בח׳כי
 בלט לרפואה אחד ליברל אפילו

דינשטיץ, אריאל — שם
 ארצה החמישי ביום ששב

 באר־ הרצאות של משבועיים
צות־הברית.

 משרי־הממ־ כמה תגובת ■
 המצרית השלום יוזמת על שלה

 ויר־ למרדכי הזכירה החדשה
הסי את שינוי, ח״כ שובסקי,

 המחזר המזדקן, הגבר על פור
 והחושש צעירה נערה אחרי
 תיענה חלילה היא שמא מאוד

לחיזוריו.

 שלו, למופע כרטיסים 200 ■
יהו הזמר תרם הדרך, אמצע

הירו לבית־החולים גאון רם
הת סכום לדך. מישגב שלמי
שק מיליון ארבעה הוא רומה
 מכירת על תתבסס והיא לים,

 שקל אלף 20 במחיר כרטיסים
 שיהיה החגיגי למופע האחד,

 בבנייני הבאה השבת במוצאי
 מיוחד יחס יש לגאון האומה.

 שנה 130 החוגג לבית־החולים,
 •גם כמו שם. נולד הוא להיווסדו.

ילדיו. שני

 בן־ בנימין יחד ח״כ ■
 פו־ הכינוי בו שדבק אליעזר,

 שמו. את לשנות מבקש אד,
בקי והתחנך מעיראק כשעלה

 הפרטי, שמו את שינו סאסא, בוץ
 הוא בנימין. לו קראו פואד ותחת

 הקודם: בשמו לו שיקראו מבקש
אליעזר. בן פואד

השבוע פסוקי
 רפאל התחיה זדב •

 שלום .הסכמי איתן: (.רסול״)
 בער המילחמות כל שטויות. הם
 חד שלום הסכמי דרך פרצו לם

 חוזה של היעדרו שני, מצד זיים.
 עילה יהיה ולא היה לא

למילחמה."
 קנדי היהודי הזמר •
 לבנון: מילחמת על כהן, לנרד

 ואני שלכם, הוייט־נאם היתה .זו
 ימהר לא הזה שהפצע מאמין

להגליד.'
 נ-0 דני הזמר־בדרן •

 ילד, להישאר .החלטתי דרסון:
הצלחתי.' גם הגובה ומבחינת

248017 הזה העולם


