
רבין, יצחק של עוזרתו לניר,
 השבוע, העליונה. על ידה היתה

 בכנסת, הודעתו את מסר כשרבין
 מי לכל ואמר במיזנון, שי נראה

שאצלו,ה בשלומו, שהתעניין
השמועות״. כל למרות בסדר, כל

 קוסמן חיים חרות ח״כ ■
 הוא בחדר־הסיעה. מאוד רגז

 בדיון הליכוד מטעם לדבר ביקש
בכנסת השבוע שהיה המדיני

 נאמר אך בלבנון, המצב בעניין .
 עתי ח״כ יהיה שהדובר לו

 הצעה הגיש שכבר לנדאו,
קופמן: הגיב לסדר־היום. דחופה

 12ב־ יטלפן שח״ב ייתכן ,לא
 לו יגידו הם לעיתונאים, בלילה

 הוא ואז מכונית, שהתפוצצה
 וידבר הצעה־לסדר להגיש ירוץ

הדוכן.״ מעל כך על
 שאי־שביעות־הרצון נראה ■

 חוצה בית מעיסקת־החבילה
 ומימין משמאל פוליטייים, קווים
 שכר יבואני־הרכב איגוד כאחד.

 חיים הפרקליט של שירותיו את
שהיה מי של שותפו שטריקם,

 צדוק, חיים שר־המישפטים, *
ל חלקי־החילוף יבואני ואילו ו

 של שירותיו את שכרו רכב
ה שטנגר, חיים הפרקליט

ה סיעת של המישפטי יועץ
 המיש־ שני בהסתדרות. ליכוד
 השבוע להוציא הצליחו פטנים

 הגבוה בבית־הדין צו־על־תנאי
ה התחבורה, שרי נגד לצדק
ש התעשיה־והמיסחר, אוצר,
 יוצאו לא מדוע וינמקו יבואו

 לא ומדוע מהעיסקה מרשיהם
 מוצריהם את למכור להם יותר ^
משתנה. יציג שער־דולר לפי ך

 ששררה הנכאים אווירת ■
 בשבוע הצבאית בתחנת־הרדיו

חי על השמועות עקב האחרון,
 נרגעה מחלקת־החדשות, סול

 עוזרד, יוסי השבוע. בסוף
ה־ של מחלקת־החדשות מנהל
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הוא - עסקים באותם הוא גם אלי, והבעל, בתל־אביב בוטיק בעלת

 והיא מעודה עיצוב למדה לא אתי אשתו. של המיתפרות על אחראי
 תלמידת־ היא לימור לצעירות. וגם למבוגרות דגמים להפיק מצליחה

מעולה. אז ג רקדנית גם היא שנתיים. נבר האם אצל ומדגמנת תיכון

המ בארץ, שלקוחותיו שירה,
 לקבל יוכלו לחו״ל, שווקים

 במחירים לים מעבר שירותים
״ישראלים".

 המשורר של ידוע לא שיר ■
 הבא ללהיט יהיה אלתרמן נתן
 שם חזה. עוסרה הזמרת של

ב התגלה הוא רחמים. השיר:

 אירוע טוסז, דודו של אחיו
.36ה־ הולדתו יום את נוסף:
 ממושכת היעדרות אחרי ■

 שבה בארץ, התיאטרון מבימות
ל צ׳לטון נולה הבימאית
הבי הקיבוץ. לבימת ישראל,

 בשל במחלוקת השנויה מאית
תביים שחקנים, עם עבודתה דרך

׳ ח ו ס ע פ ו ב ש ה

 על וייצמן, עזר השר •
 מהבית, שייצא ״רק בגין: מנחם

לגזרים!״ אותו אקרע אני

של בנו וייצמן, שאולי •

 (מיל׳) אלוןז־מישנה •
 של .הגולייתיות סעיל: מאיר

המציאות." הכרח איננה צה״ל
 ההסתדרות מזב״ל •

על משל, ירוחם לשעבר,
הת שאעשה רצו? ,מה מבקריו:
 לניתוח שאלך בצוואר? עמלות

פלאסטי?״

אחותו, עם ביחד מצטלם צפיר, טוביה של 17ה״ בן הבכור בנו
 תחרות״שירים נערכה שבו ערב הפיק יואב יעל. ואמו )10(שלומית

 שחקן, להיות ורוצה מישחק לומד עצמו הוא ילין. תלמה לאמנויות בית״הספר לתלמידי
 לכמה שנסע מכיוון באירוע, נכח לא צפיר טוביה השירים. באחד כזמר הופיע הוא כאביו.

מבדיקות מתקדם. בהריון נמצאת טוביה, של אשתו צפיר, יעל בלונדון. חופשה ימי

 משמאל: בתמונה עבורו. שם מצאה לא עדיין והיא בן, לה שצפוי לה נודע שעברה רפואיות
 ניגן גם הוא ברית־מילה. נשם בשיר שהופיע הוא, גם שחקן כהן, אלברט של בנו כהן, שרון

 חייל אחיו, עדי, עיבד שרון של השיר את הזמרים. את שליוותה בתיזמורת בסכסופון
 באירוע, היא גם נכחה לא כהן, אלברט של אשתו מנזה, רות השניים, של אמם בצה־׳ל.
במסע־הופעות. והיא הישראלית הפילהרמונית התיזמורת של פסנתרנית שהיא מכיוון

צפיו אב

 וה־ העורכים את הזמין תחנה,
 שלא המחלקה, של כתבים
 לארוחה צומצמה, אלא חוסלה

 משקאות הביאו הבאים |ביתו.:
גחלים. על בשר ואכלו קשלהם

 שירה, (״בנצי״)בן־ציון ■
 יחסי־הציבור, ואיש הפירסומאי

 קצרצר עבודה ממסע השבוע ,:,ןזב
 חתם הוא שם ;|ארצות־הברית,

 על קורנית שירה חברת !שם
 עם שיתוף־פעולה של ־דסכם
ב בניו־יורק יחסי־ציבור חברת

 עשיתי כבר ״אני פייקום. שם
 למימוש הראשון הצעד את

 עם החופשי הסחר איזור הסכם
השבוע אמר ארצות־הברית,"

 המלחין של בביתו מיקרה,
 פנתה חזה וילנסקי. משה

 שיר שילחין וביקשה למלחיו
 שלה. חדש לתקליט עבורה,
 של בביתו סדר עשו הזמן באותו

 של כתב־יד ונמצא וילנסקי,
 שנכתב שנה, 30 מלפני אלתרמן,
המטאטא. לתיאטרון במקורו

גולדנברג מיקי האמרגן ■
 למיל־ דולר 2000 השבוע תרם
 המוסיקה במרכז ללומדים גות

 כבר זאת עושה גולדנברג ביפו.
 בררך ומנציח השלישית, השנה

 אליהו השחקן אביו, שם את זו
הענ ביום השנה, גולדנברג.

שהוא האמרגן, חגג המילגות קת

ואנשים. עכברים על מחזה, שם
 רמת־אביב במלון אורחים ■

 שב־ בקבלה, השבוע התלוננו
ה מאחד בוקעים שעות־הלילה

 ורקיעות מיסטית מוסיקה חדרים
 והסתבר בירור, נערך רגליים.

 והרעשים המוזרים שהקולות
 מבוליוויה, לאורחים שייכים

 ששת הם אלה במלון. המתארחים
 אוואטיניאס, לוס להקת חברי

 אנשי־הלהקה בארץ. המופיעים
 אלילים, עובדי אינדיאנים הם

 פעמיים אימרה. לדת השייכים
 והשישי, השלישי בימי בשבוע,

 תפילות לשאת נוהגים הם
הרע. עין נגד לאלת־האדמה,

 פיתרון זה .מילחמה וייצמן: עזר
 בדרך מבוגרים על״ידי בעיות

ילדותית."
 שר־התעשיה-והמים־ •
 מיל־ על שרון, אריאל חר,
 מיל־ היתה זו ״אם לבנון: חמת
 נראה היה הכל המערך, של חמה

אחרת."
 אהוד חרות ח״ב •

למנ לעזור ״צריך אולמרט:
לגךהעדן!" להגיע השיעים היגי

לש הראשי הרב •
״דמוק גורן: שלמה עבר,
 מעשרת אחת לא היא רטיה

הדיברות!"

עס תמיר, שמואל •
חרות־המרכז-החוסשי קן

 צדקנות שנאתי ״תמיד ד׳ש:
וגילגול־עיניים!" יתרה
 רא־ עיריית ראש •

ש ניצן, מאיר שון־לציון,
 ״אוזניים ציתות: מכשיר על עלה

 לשיחות־ הקשיבו מלוכלכות
שלי." בבית הטלפון

 תל־ עיריית ראש •
ל (.צ׳יץ׳״) שלמה אביב,

 בתי־ בהפעלת הצלחתו על הט,
 בעד ״אני בשבת: הקולנוע
 ותמיד לאט, להכניס של השיטה

ונכנס!״ מחליק הכל אז וזלין. עם

248117 הזה העולם


