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 בדרום ניר נחקר, ששה מה ייס.1 שבח את מצחיק סר■
יחלב רפיק של ביתו גג על אנטנה אין ומדוע אמריקה

ח״כ רייסר, למיכה ■
 לפני בכבישים. מזל אין חרות,
 ביום־העצמאות, בדיוק שנה

 חזר עת מכוניתו, התהפכה
 בשבוע לביתו. מכינוס־בחירות

 על בתו, שרון, התנגשה שעבר
 המזל, למרבה במכונית. אופניה

 בשלום יצאו בתו וגם האב גם
מתאונותיהם.

 הגבירה, תל־אביב עיריית ■
 חניה לגבי פעילותה את כנראה,
 החניה דוחות לאור זאת אסורה.
 מכוניות על המתנוססים הרבים
 ומבד אסורים באיזורים החונות

 המשוטטות הרבות, ניות־הגרר
ה קורבנות בין העיר. ברחבי
 היתה שעבר בשבוע גרירה
 הנאה אשתו שטרית, רותי

 חרות, ח״ב שטרית, מאיר של
 שאליו בחניון, נרעשת שסובבה

הגרורות. המכוניות הובאו
 עמוד, שאול נעלם לאן ■

 רשות״ה־ של חבר־הוועד־המנהל
 עיי- איגוד יושב־ראש שידור,

 מיג־ וראש־מועצת רות־הפיתוח
 מאושפז הנמרץ עמור דל־העמק?

 בבית- שבועות שלושה מזה
ני בעיקבות רמב״ם, החולים

 שוחרי־שלומו כל מבין תוח.
 רק לבקרו טרחו ברשות־השידור

 — ינון מיכה ברון, נתן
 ויוסף הוועד־המנהל, חברי

הטלוויזיה. מנהל בראל,
 לקראת ההכנות במהלך ■

 יומן של חידושו על ההצבעה
 החמישי ביום בטלוויזיה, השבוע

 הצעה הועלתה השישי), (תחת
 אחרי טלפונית. יצביע שעמור

ב לאחרונה שנקבע התקדים
 נראתה לא זה, בעניין ממשלה

 באופק, מישפטית בעיה שום
 נזקקו לא דבר של בסופו אולם

 של חידושו עמור. של לקולו
כך. גם אושר יומן־השבוע

 התקיימה השלישי ביום ■
אב שר־התיירות בין פגישה
סגן־שר-ה- ובין שריר רהם

 בעניין אמוראי עדי אוצר
 הליברלי, שריר החופשי. הסחר

 עם יותר טוב מסתדר מסתבר,
 וה־ ושר״הכלכלה סגו־שר-האוצר

 המערב־ יעקובי), וגד תיכנת
 לסיעה, עמיתו עם מאשר ניקים,

מודעי. יצחק שר־האוצר
נסעו שעבר הראשון ביום ■

 ושרה וייס שבח חברי-הכנסת
 הכנסת. מטעם לאירופה דורון

 חיים...״ ״תעשו לוויים כשאיחלו
סוחף. בצחוק פרץ
 (״נתק׳ה״)נתן נעלם לאן ■
 כיושב־ראש שכיהן מי ניר,

 לפני עד החייל למען האגודה
ל נסע ניר חודשים? ארבעה

 בדל- חלבי של גג־ביתו על מנה
 כבוד מחמת — ית־אל־כרמל

 חושש הבן ואמונתו. האב
 למעמדו להזיק עלולה שאנטנה

מכוב מביתו ולהרחיק האב של
למיניהם. דים
 גג + שברולט של מנוע ■
מכונית של אביזרים + פזו של

 אני גבר. כמו פיקחית שאני לי
 כמו יפה שאני גם שיגידו רוצה

אשה!״
 י שנערך נוסף יום־הולדת ■

 יומן־ של לכבודו היה לאחרונה
 סופרו כאן גם ברדיו. השבוע

 יותר, הפיקנטיים הסיפורים
עוסק מהם אחר לשידור״. ״שלא

 השירותרום למיבצע במסיבת״הסיום גלידה מלקקנבו ישו
 עומד שהוא - החייל למען והאגודה גלי־צה״ל של

 בתחנה־ הרדיופונית בהתרמה היה המיבצע של שיאו בראשה.
 במלון שנערכה למסיבה בא נבו העצמאות. יום של לאורו הצבאית,
האחרונה. במנה והסתפק השבוע הראשון ביום בתל״אביב דיפלומט

.. בורקס״גבינה ברעבתנות לועס ־צה״ל גלי מפקדבן־ישי וון
־* לאנשי שנערכה השירותרום במסיבת־סיום

 דויד התחנה, דובר בהיעדרו בלט במיבצע. חלק לקחו אשר .התחנה
 ערב מתפקידו והתפטר הפרוייקט בתיכנון חלק שלקח דיין, (״דודו")

מתפקידו דיין את הדיח בן־ישי מפקדו. עם דיעות חילוקי בשל החג,

 שהות אחרי לארץ מזמן לא שחזריצחק׳ ישראל
 בערב הופיע באוסטרליה, שנה 18 בת

 שעות נראה הוא בתמונה בתל־אביב. בבית־קפה יום־העצמאות
 את לבדוק כדי לבית״הקפה בא כאשר ההופעה, לפני אחדות

כוסית. ללגום כדי הבר, ליד והתיישב בו שהותקנה מערכת״ההגברה

עס לעשות כדי דרום־אמריקה,
 חזר שעבר בשבוע פרטיים. קים

ש וסיפר קצרה לחופשת־מולדת
 ויש בעסקיו, חיל עושה הוא

(״ש מהארץ להיעדר בכוונתו
חוד כמה עוד לי!״) חשובה מאוד
שים.
 קיבוצניק אמוראי, עדי ■

 וחילוני ממישגב־עם לשעבר
 הרבנים אחד של נכדו הוא בהווה,

 זכה שאף ביותר, הגדולים
 אביו גם קוק. מהרב למחמאות

 כבר אך רב, היה אמוראי של
 ועסק אגרונומיה בלימודי ״חטא״

 הבכירים אחיו לתורה. בפרשנות
 המעבר את השלימו אמוראי של

 וסללו החילוני לעולם ההדרגתי
 הצעיר, לאחיהם הדרך את בכך

 היום עצם עד סגן־שר־האוצר.
 קידוש, אמוראי עושה הזה

זה...״ את אוהב שאני ״מכיוון
 שהיה מי סער, טוביה ■
ה מנהל קצר זמן לפני עד

 ביום הודיע הכללית, טלוויזיה
 מ־ פרישתו על שעבר הראשון

 אומנם לסער רשות־השידור.
 ב־ ומשונות שונות הצעות הוצעו

שלאח מיסגרת הרשות, מיסגרת
 חברות. עליו הרעיפה לא רונה
לסי באשר לפרוש. החליט לכן
 מעדיף — יותר המדוייקות בות

מים. פיו את למלא סער בינתיים
 חלבי, רפיק של אביו ■
 מעולם הכללית, הטלוויזיה איש
 מדוע? בנו. של בכתבה צפה לא

 אסורה כן ועל דתי, הוא האב
 העלולה בטלוויזיה, הצפיה עליו

 — מהעיקר הצופה את להסיט
אני אין זו מסיבה לימודי־הדת.

 התוצאה? מה — שלישי מדגם
 ואחרים הזה יצור־הכילאיים את

 בתל־ במוסך אי־שם, כרגע בונים
 של החדש סירטו עבור אביב,

 הפלא הזה, היצור ברקן. יהודה
 הנהג לנסוע. גם אמור ופלא,

 בעל טל, ינקליה יהיה האמיץ
המיסבאה.

 נחתה השבוע בתחילת ■
 שוודיה של מלכת־היופי בארץ

ה המלכה ובעצמה. בכבודה
 — נוסף בכתר נושאת שוודית

 של ליבו למגינת זאת עולם. מיס
 שעזב ידוע, תל״אביבי חתיך

 שוודיה, ל... השבוע בתחילת
 כהן יזהר של כשומר־ראשו

האירוויזיון. בתחרות
 חגגה הלימודית הטלוויזיה ■
 19ה־ הולדתה יום את מכבר לא

קי להחליף נעים לא (״כי
ה אינטימי. בטקס דומת...״)
 היו הבימה על שסופרו סיפורים

 הסיפורים לעומת וכאפס כאין
לאוזן. מפה שנלחשו

 על היה הסיפורים אחד ■
 כך זמר, דבר. עורכת זמר, חנה

 ליומך תדירות הוזמנה נאמר,
ה התחנה. של הקדום החדשות

ב הופיעה השנונה עיתונאית
 תשו־ והקדישה טריה תסרוקת

 כה היתה היא לאיפורה. מת־לב
 שאיפרה מהמאפרת מרוצה
 אותה מביאה היא שמאז אותה,

 לטלוויזיה — חשבונה על —
להת מוזמנת כשהיא הכללית,

 איך זמר כשנשאלה שם. ראיין
 מקדישה כמותה פיקחית אשה

ה לצורתה רבה כה מחשבה
אומרים ״תמיד ענתה: חיצונית,

ש שריד, יוסי בחבר־הכנסת
 שריד, ברדיו. מתחיל כתב אז היה

 לשבת אהב הנוכחים, אחד נזכר
 שולחנות, על רק שולחנות, על

̂  זוג — מחזה אותו נגלה ותמיד
 משנהגו שונים. בצבעים גרביים
 שריד: ענה כך, על לו להעיר

 בבית, נוסף זוג לי יש ״מעניין,
כזה!״ בדיוק

 נפתחה שעבר בשבוע ■
 הפרדס־ זהו גיבעת־האורנים.

 בהא איש־ד,פרלמנט של מיסעדה
 ראשון של הפרלמנט — הידיעה

 המקום נחמיאם. אמנון —
 י* ובו הקיץ, בחודשי רק פועל

 ו־ חשובים עניינים מתבררים
פר של ברומו החלטות נחתכות

 והבעלים, המקום מטבע למנט.
ה לחברי כבוד שולחן- שמור

 מאי■ דוק וידידיהם: פרלמנט
 אורי המארח, נחמיאם רוביץ,
 ידועים אורחים ואחרים. פורת
̂  פרופסור הם: המקום של אחרים

 מכון נשיא סלע, מיפאל
 והשר שרה, ורעייתו וייצמו,
הורביץ. ייגאל

 יודע יעקובי שגד העובדה ■
 אבל חרשה, אינה שירים לכתוב
 כיש• ברוך גם מסתבר, האיש,
 שר־הכלכלה־ו״ אחרים. רונות

 השישי ביום התראיין התכנון
 אכדיה במלון ראיונות בערב
 המנוח, ספיר פינחס את וחיקה

 בצורה האופיינית הלמד עם
מושלמת.

 כי יעקובי גילה לאחרונה ■
 הוא מילחמת־הלבנון פרוץ עם

 חריף, מחאה שיר נגדה כתב
אחרונות בידיעות אותו ופירסם
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