
 ־החודיםמביח ,בקויע גד את פינן מי רבגד
מס־הכנסה של פקיד טופול ח״ם משחק וממתי

שלו עתיד הבא בחודש ■
 הקטנה, תל־אביב מבעלי מי,

 ארצות־הברית, נשיא את לפגוש
 רגן, ומדוע? איך רגן. רונלד

 על זר־פרחים הניח עתה שזה
 יחנון־ בביטבורג, קיברי־הגאצים

 השואה. לזכר חדשה אנדרטה
 טובה, בשכונה תמוקם האנדרטה

 בניו- מפסל־החרות הרחק לא
 רפרפו* נתן הוא הפסל יורק.
 שיטוס, שלומי, של חברו רט,

 חברו. בשימחת להשתתף כמובן,
 היא הבלתי־שיגרתית הידיעה

 שלומי. של הבלעדית באחריותו
 כך על פירסם לא הלבן הבית

הודעה.
 ליחשו הליברלים אצל ■

בו איזו בושה, ״איזו השבוע:
המצ לגל שגרמה הסיבה שה...״

 שקיבלו הזמנה היתה הזה פוני
 היתה ההזמנה אחדים. ליברלים

 הראשון) ביום (שנערך לערב
 סבידור, מנחם של לכבודו

 את הקודמת. הכנסת יושב־ראש
 נס־ציונה עיריית אירגנו הערב

 סבידור, מזכרת־בתיה. ומועצת
 מקרב רבות בסטירות־לחי שזכה
האח בחודשים מיפלגתו חברי

 להחזיר סוף־סוף, זוכה, רונים,
משלו. סטירה למיפלגתו

 וה־ שר־הכלכלה כשביקר ■
בשבוע יעקובי גד תיכנון

 היה יעקובי חמת־יום־הכיפורים.
 משגבר בבית־חולים. אז מאושפז

 נאלצו במילחמה, הפצועים לחץ
 מבתי־החולים, חולים לפנות

 הישיר האחראי היה ואריאב
 מבית־ יעקובי של לפינויו
החולים.

 מימי — שנים 18 מזה ■
 לא — מילחמת־ששת־הימים

 היי־ בארמון אירועים התקיימו
 האירוע ביריחו. אשר שאם

המ בארמון שהתקיים האחרון
 של המלכותית בחסותו היה פואר
תע הבא בשבוע חוסיין, המלך

 למוסיאון־ישראל. החסות בור
 שוה־ של לכבורם יהיה האירוע

במיספר. 700 — רי־המוסיאון
 ליל־שבת מדי עושה מה ■
 מלמילי־ אורי הכדורגל כוכב

 לכל ירושלים? מבית״ר אן
 לחפשו. טעם אין מעריציו/צותיו

 בלילה שישי מרי מסתגר הלה
 של השף קדוש, שלום עם

 והשניים פלזה־ירושלים, מלון
האס את בדקדקנות מתכננים
 שייערך למישחק טרטגיה
למחרת.

שק מדוע הטבע: ■מפילאי
 מכבר שלא באריאל, הבריכה עה

 בן־יום הצהיב ואיך נחנכה?
סביבה? שנשתל הירוק הדשא

|0ופי ¥ |  לכבוד לנשף צפונה עלה אילת, ראש״עיריית ך
בישראל. שנה מזה המיוצרת אמריקאית בירה 1
 הציבו בשפע אוכל ומלבד לאס״וגאט, בסטייל לחגוג רצו המארגנים

 רולטה, - מישחקי־מזל של שולחנות תל״אביבי מלון של באולם
 המוזמנים הימרו אסימונים באץ סוסי״עץ. ומירוץ בלאק״ג׳ק

 כוסות היו לזוכים הפרסים בכניסה. קיבלו שאותם פקקים, בעזרת
 מכשירי־רדיו״טרנזיסטור פלסטיק, צידניות חולצות״טריקו, בירה,

לשפת״הים. צבעוניות ושימשיות שעוני־מחשב פחית״בירה, בצורת

הבחי במיסגרת בנצרת, שעבר
 ק־ אליו ניגש בהסתדרות, רות

 זוכר ״אתה ושאלו: צין־מישטרה
 פעם אותך זרקו בגללי אותי?

 התאמץ יעקובי מבית־החולים!״
 ראובן היה הקצין ונזכר.

 מיג- מפקד־מישטרת אריאב,
 מנחם של ובנו דל־העמק
 נצרת. ראש־עיריית אריאב,
 השניים בין האחרונה הפגישה

במיל־ אריאב כשנפצע היתה

 מהסד חלק היו והדשא הבריכה
 ראש־המועצה שחילק כריות

 פייטלסון, יעקב לשעבר,
 הדשא במקום. הבחירות לקראת

ש הרגליים, ממאות נהרס הטרי
 שנשתל, אחרי מייד אותו רמסו

 הבריכה ואילו החגיגית, בפתיחה
 עקב הגשמים בימי שקעה

 אלה נזקים הנמהרת. פתיחתה
 של בירושתו נכללים ואחרים

ראש־ נחמן, לרון פייטלסון

 שעבר בשבוע שנבחר המועצה
שידור). (ראה
 הפורש נחמן, כשהגיע ■

 למנכ״ל כמישנה מתפקידו
 למסיבת־ניצחון רשות־השידור,

בב ניצחונו למחרת בטלוויזיה,
 עובד אותו תפס באריאל, חירות
 צחוקם לקול ושאלו, ביותר בכיר
 כבר מתי ״מתי? הסובבים: של
 לראשות־עיריית הבחירות יהיו

היא ראשון־לציון ראשון־לציון?״

הרשות מנכ״ל של מקום־מגוריו
מורת. אורי
האחרו בשנים נראים איך ■

 יפים כה הזיקוקין־דינור, נות
 בטיקסי בטלוויזיה ומרשימים

נעו אינה הסיבה יום־העצמאות?
בפ אלא הזיקוקין, באיכות צה

 מנהל־הט־ שהנהיג פשוט טנט
 סער. טוביה הקודם, לוויזיה

 מפשלות להימנע שרצה סער,
הפרחת להקליט הרבה מיותרות,

ה בהקלטה ולהשתמש זיקוקין
 לכותרות כרקע ביותר, מוצלחת

 השתרש מאז הטקסים. של הסיום
 והזיקוקין בטלוויזיה, זה נוהג

 שנה מדי ונפתחים מפליאים
מפתיעים. ובאחידות בהצלחה

 יום־ זיקוקי אפרופו ■
 השנה טענו בחיפה העצמאות:

אר ראש־העיריה, של מתנגדיו
 שנורו שהזיקוקין גוראל, יה

 את מזכירים ביום־העצמאות
 20 ״מתוך — גוראל של מעשיו

 נפתח לשמיים, בתרועה שהועפו
אחד..." רק

מת בהסתדרות הבחירות ■
 גובר, לקראתם והלובינג קרבות,

 של בהלה יחסי. בשקט כי אם
 חוסר־תיאום או האחרון, הרגע

 על השבוע מנחיתים אופייני,
 מיגדל־ ,השלווה עיירת־הפיתוח

 — מגדולי־האומה שניים העמק,
 פרם שימעון ראש־הממשלה

 כפי החליפי", ו״ראש־הממשלה
 שמיר. יצחק לעצמו שקורא
 את השבוע מכבדים השניים
 ממש בנוכחותם הקטן המקום
 את יפגין אחד כל היום. באותו

 בקולו ירעים שמיר מומחיותו:
 ואילו בעצרת־המונים, בנאום

 במיפעלים, ידיים ילחץ פרס
הבטחות. ויבטיח יחייך
 ממוצע לכוכבון קורה מה ■

 הוא בישראל? הנוחת מהוליווד
 כל על כך, לסטאר. מיר הופר
 אייפלה, לאהרון אירע פנים,

 בסירטו לשחק כדי לארץ שהגיע
 מאד. צר גשר דיין, ניסים של

 פלאזה, במלון השוכן אייפלה,
 אחדים ימים אחרי הודיע

 בשבילו. רמה לא זה שפלאזה
 מייידת העברה והשיג דרש הוא

 לכוכב כיאה הילטון, למלון
 יחסי־ במסיבות גם במעמדו.

 לא הסרט של השונות הציבור
 הוא כוכבותו. את אייפלה שכח

 מכל ודרש בפיסגה התבודד
לע להנציחו, החפצים הצלמים,

לרגל. אליו לות
 פאנק עידית הציירים ■

 נגן־ גם (שהוא אונסים וחואן
 משותפת תערוכה פותחים עוגב)

מה הרווחים ברעננה. בגלריה
 ניצן לאגורת קורש הם תערוכה
 המתקשים ילדים למען (אגודה

 את תרמה הגלריה גם להסתגל).
זאת. ברוכה למטרה השתתפותה

 התפוח על או נולד, כוכב ■
בירושלים שנערך בערב והעץ:

בתקו מאוד פופולארית שהיתה הבריטית, הזמרת 11^ ד1ך
ב שנים לפני וזכתה השניה מילחמת־העולם פת | # 11 ■

 אירגון של העולמי בכינוס אורחת־הכבוד היתה ״דיים", תואר
 בשבוע - בישראל בתולדותיו, לראשונה - שהתקיים ״וראייטי",

 בירושלים, ״הילטון" במלון שהתקיים המפואר, בקוקטייל שעבר.
 שפות. בחמש ״הללויה" השיר את שביצעה עטרי, גלי הזמרת הופיעה
יחד. הצטלמו כאשר לעטרי, לין החמיאה שירתו," את ״אהבתי

 אם מדי, במסיבה. יין כוסית לגמה לשעבר, מנהל־הטלוויזיה סער, טוביה של אשתוסעו מדי
 סיפרה ״אולימפיק", היוונית התעופה בחברת כמנהלת״חשבונות העובדת לשניים,

 בבית יש ״פיתאום חדשה. עבודה לחץ, ובלי בשקט מחפש, והוא בחופשה, עכשיו נמצא טוביה, שבעלה,
יפה." נעשה הוא מפניו, הקמטים נעלמו רגוע, הוא הטלוויזיה מנהל לא שהוא מאז כף, וזה ובעל, אבא
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