
 קצר בזמן וזאת ממישקלו, מים
 לכן ימים. שבוע תוך — ביותר

 מזיע קורטיז. את למצוא ניתן
 של במועדון־הבריאות ומתנשף

בשעת־בו־ כבר תל־אביבי מלון
לעו בחדר־האוכל, מוקדמת. קר
קור־ לחפשו. טעם אין זאת, מת
 פיתוי מכל להימנע החליט טיז

 מגע מכל מתנזר הוא ולכן שהוא,
 זה מלבד מזון, עם קשר־עין או ^

מע שרות־החדרים עליו. האהוב
 פעמים כמה — חדרו אל לה

 המורכב חמור, תפריט ביום,
בלבד. ומים מירקות

 מכרם הערבי השחקן ■
 ספרא עזרא (מישל ח׳ורי

 בסרט. הוא אף משתתף ובניו) ■
קצין של תפקיד מגלם חורי !

ה של השונים במיבצעים דית
 שבועית בבחירה החל — מלון
באירו וכלה מלכת־הבריכה של
המקובלים. הנוצצים עים
 מקומיים ויפות יפים הרבה ■
 לקיסריה. בשבת פעמיהם שמו

 שאירגנה נשף הנהירה: סיבת
 נכתב, כהן על כהן. שימחה

 מקומית״. ״סינדרלה השיר אולי,
ש למישפחת־מצוקה, בת היא

 מיליונר. על־ידי וטופחה אומצה
 בחוגים מסתובבת החלה היא

 הבינלאומיים גם — הגבוהים
אמרי למיליונר שנישאה עד —

 באר־ לסיחגין עימו וחיה קאי,
ובקיסריה. צות־הברית

 של עוזרו גלעדי, יורם ■
מאו־ השבוע הסתובב שר״האוצר,

1* 7ע 1 ט 1  בבריכת המשכימיס״קום הכנסת ן ש
 גולדשטיין הכנסת. של פעילותה בימי מתאכסנים הם שבו המלון

 גולדשטיין. פינחס חבר־הכנסת - אביה אל הצטרפה הצעירה
 הוכיחה, שעבר בשבוע שלה בת־המיצווה את שחגגה גולדשטיין,

 אולם חברי״הכנסת, מקרב בבריכה מתחרים אין אומנם לאביה כי
והסכי ״בריכות' כמה גמאה היא ברורה. אינה עדיפותו במישפחה

המאורע. להנצחת האב, מצד הפצרות אחרי פסק-זמן, ליטול מה

קור־ בידי הנשבה דווקא, יהודי
ערבי. בסרט המגלם טיז,
התוכ מנחה מנור, אהוד ■
שנים, שלוש מזה פופ עד נית

 התוכניות זה. תפקידו את סיים
 המירקע על בקרוב שיוקרנו
 וכעת שעבר, בחודש הוקלטו

לתוכנית. חרש מנחה מחפשים
אשה. זו שתהיה המלחשים יש

 שניים הם נויהושירי־לי ■
 שהוענקו המודרניים, מהשמות
 בקיבוץ אצילים סוסים לשיבעה

האצי של שוויים שער־הגולן.
דולר. אלף 50 הוא האלה לים
 פומבית במכירה הסתבר זאת

חיים, בקיבוץ. בשבת שנערכה
המ בתחילת היה המשק, גיזבר
 נראה לא כי וטען ספקני, כירה

 רטן, זה?״ ״מה העניין. כל לו
המ בסוף כסף?״ עושים ״מסוסים

איך. ועוד שאכן, לו הסתבר כירה
 החרדי שבציבור דברים יש ■
לא והמדובר בשמם. מזכירים אין

היו בלתי־כשרות. בבהמות רק ^
 לא נאמן יתד החדש החרדי מון

המכ אירועי על לקוראיו דיווח
 ״חי־ על ידיעה פירסם אן ביד״

 רמת באיצטדיון המוני לול־שבת
 ספורטיבי אירוע במיסגרת גן,

גדול."
יו המוכר כהן, רודולסו ■
 הנאה הזמרת של כבעלה תר

 שבו המלון את עזב מנור, ריקי
 לנהל בתנופה ונכנס באילת, עבד
מיי הניכר שינוי בהרצליה. מלון

 דיפלומטי דרכון כשבכיסו שר,
 בעוד יוצא גלעדי חדיש־חדש.

 ישראל את לייצג שבועיים
 כפי הרשמי, תוארו ביוסטון.

 ״הקונסול עצמו: את מציג שהוא
ביוסטון.״ ישראל של הכלכלי

הפירסו־ ממציא של זהותו ■
הריח לתחתונית המבריקה מת
 מכבר. לא נחשפה החדשה נית

 הזמר הוא הגאונית ההמצאה בעל
 כאיש- ויינברג. מתי המבטיח
 ועוד מקיים, דווקא הוא פירסום

 משגילה הפתיע השבוע אין.
 סביב הפרוייקט בכל כי באקראי

 ולוא אין המהפכנית התחתונית
 האשה מלבד אחת, אשה רק

 לצילום ידיה זוג את שתרמה
הפירסומת.

 מ־ ■זבר־הכנסתהחיפאי
ק הסתבך איר־כהן־אביתם

 במילחמת״יום־הכיפורים שות.
 רכז־ החיפאי בבית־החולים ביקר
ממר התרגש כהן־אבידוב ב־ס.

 הצורן על וכששמע עיניו, אה
 משוכלל, רפואי מכשיר לקנות ׳

 אמר: דולארים, אלפי העולה
 אני — בסדר יהיה תקנו, ״תקנו,
 בית־החולים למימון!" אדאג
 כהן־אבידוב ואילו וקנה, מיהר

 במישפטים והסתבך שילם לא
 חבר־ החפוזה. אמירתו עקב

 לעזרתו, שנחלץ היחידי הכנסת
 וייג־ אריאל חבר־הכנסת היה

 שקלים אלף 50 שתרם שטיין,
 אבידוב החזיר השבוע לאבידוב.

מבלי ההמחאה, את לוויינשטייז
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תל-אביב. צפון של והחתונות הבר״מיצוות הבריתות, מרכז שהוא בגן־אורנים נערך הטקס גריפל.

 הסבר מצורף במיכתב שנפרעה.
בעז פתרונה על באה בעייתו כי
 בית- של לידידות האגודה רת

 תרומה שגייסה רמב״ם, החולים
שבנפולי. מהסניף

השבוע נסוק׳
מו יצחק שר-האוצר ■

לעיריית ששילם הקנס על דעי,

 משה (מיל׳) ניצב ■
 של הכאתו פרשת על טיומקין,

 ישראלי: רחמים העיתונות צלם
 לבעיה הרי הפרופורציה? ״איפה

 לא ראשונה ממדרגה לאומית
שכזה!״ כיסוי בטלוויזיה נותנים

 יושב אוברקוביץ, יורם ■
 חברת־ של ועד־העובדים ראש

 ובל־ חזק להיות ״מוטב חשמל:
ואהוד!״ חלש מאשר תי־אהוד

 הייתי לא כיום, השורר למצב
בעדו!״ מריע
 נשיא גרומיקו, אנדריי •

הכ המזכיר על ברית־המועצות,
 ״לאיש גורבצ׳וב: מיכאיל ללי,
 של שיניים אבל נחמד, חיוך הזה

ברזל!״
זינגר, באשווים יצחק •
 ב־ חרש ״אני המתקדם: גילו על
אחוזים, 30ב״ עיוור אחוזים, 40

 טיבעוני מלון של בפתיחתו הנוכחים כל את השבוע הפתיעהאלברשטיין מאירה
 חווה הזמרת לאמה, המפתיע בדמיונה הארץ, בצפון חדש

 בבית־ הטיבעוני לאוכל התלהבות גילתה וחיננית, ממושקפת מתולתלת, מאירה, אלברשטיין(משמאל).
חווה. של לחיים חברה לוויתן, נדב הבמאי בלוויית לסוף״שבוע באה אלברשטיין מישפחת המלון.

מכו ״סינדול״ עבור תל־אביב
 לגמור יכול והייתי ״הלוואי ניתו:
 לתקציב הזה בתשלום איתם

שלהם...״
 יושב־ הברפלד, חיים ■
 המיקצועי לאיגוד האגף ראש
 ״הוא הנ״ל: על ההסתדרות, של

רשע!״

 ג׳ורג׳: בוי הסוס כוכב ■
 על וטוב חם תה כוס מעדיף ״אני

יחסי־מין!״ כל
 ר־ יצחק שר־הביטחון ■
הצי הביקורת על בתגובה בין,

ה פרוייקט עלות על בורית
 הכלכלי, המצב היה ״אילו לביא:

דומה הלביא, על שהוחלט בעת

 אני אבל אחוזים, 60ב־ סנילי
 בפנים להבחין מסוגל עדיין

יפות!"
 לוי, מורים סרוססור •
 ב־ לניתוחי־לב המחלקה מנהל

 על ביילינסון. בית־החולים
 ״אין התקף־לב: אחרי יחסי־מין

 וסכס!" קפה לחמצן, תחליף
■ ■ ■ ■ כדק רסנה ■ י
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