
♦ ״ . •י '* ♦/־.//•.־.'  סיום אחרי רק נולד והתינוק התאפקה, האם*£'■ .י.'
הקדם־אירוויזיון בתחרות הקולות כל ספירת

 זזי השחקנית צה״ל, מגלי גרא
 בחו״ל, שעבדה קריינית שביט,

 ממשיכה בינתיים ועוד. ועוד
המירקע. על להופיע אליאן

 מזכירתו אסייג, סימה ■
הי־ שריר, אברהם השר של
בחי שעבר בשבוע עסוקה תה

 לבכירי נאותות מתנות אחר פוש
 נסע לשם במצריים, הממשלה

 בכותרות שזכה לביקור שריר
הרי — טראגיות נסיבות בגלל

 ופציעתם ישראלית צעירה גת
 שר־ של רעייתו אחרים. .של

 לקבל זכתה המצרי התיירות
 מכסף וטבעת צמיד של מערכת

 לנשיא עבודת־יד. שניהם —
 אסייג בחרה מובארב חוסני

 של עבודתו פרי בתמונת־שמן,
 חי־ איברהים הערבי הצייר
ה ראש־הממשלה ואילו ג׳אזי,

 בציורים, זכו ושר־החוץ מצרי
ב. קליר של יצירתה פרי  כל יני

 את לתרום מוכנים היו האמנים
 הרל תקציבו מפאת עבודותיהם,

 על הוחלט לבסוך המישרר. של
 לשביעות ביותר, סמלי מחיר

המעורבים. כל של רצונם

שה מי — בראל יוסך ■
 הראשיות בכותרות יום־יום יה

 כמנהל־הטלוויזיה־ כהונתו בימי
בהכת התכבר העברית־בפועל,

 ליום הירושלמית ה״המלכה רת
 — התואר של פירושו אחד".
 כגון יקרות־ערר, במתנות זכייה

 כל ומערכות־לבוש. תכשיטים
 במוצאי־ בערב.נוצץ התרחש זה

 לאו־רווקא שם, נכח בראל שבת.
 הק־ כחברה אלא כחובב־אופנה,

שו האופנאית של רוב־ביותר
 הוצגו שהגמיה בן־צור, שנה

גי רות גם נכחו המסלול. על
 שר־המישפ־ של רעייתו סים,
אחרות. ונשות־חברה טים,

 החליטה התלבטות, אחרי ■
 על־ הפרס את המעניקה הוועדה

ל השנה, להעניקו, מסקין שם
 ולבימאי לרנד מוטי מחזאי
 קסט־ ,הצגתם על רונן, אילן

 הצגה בין התנהלה התחרות נר.
 עוגת־קרם הסיסמה: ובין זו

 בבימויה יעקובסון, יעקב של
 מכיוון לבסוף, קסל. ניקול של

ל עלתה הסיסמה כי שהסתבר
 אינה ולכן ,1985 מרס לפני בימה

הש־ הפרס על להתמודד זכאית

 הטיחו הם בוועידה אומנם, ■
כינויי־גנאיי קללות  בזה, זה ו

 הפתיעו במיזנון־הכנסת אולם
 וישבו חרות מטעם חברי־הכנסת

 ללא וגדול, עגול שולחן סביב
 רוני אלה היו מחנות. הבדלי

 תעסה־גלזר ומרים מילוא
 שמיר>, יצחק של (מחנהו
 עלי ועובדיה קוסמן חיים

 עם יחד לוי) דויד של (מחנהו
סי הדובר ממ הוא וגם ברון יו

 (״מחנהשילנסקי דב לוי) חנה
 אולמרט ואהוד עצמאי:״)
 שמיר). עם היום לע״ם, (לשעבר

 על מחו־בכו אחד, כאיש כולם,
 של בושה לאותה אוי הבושה.

 — זה כל הוועידה! פיצוץ
 ותיקי של מופלאה באחווה
פנים־מיפלגתיים. קרבות

 סגן־ ועידת״חרות: מספיחי ■
 איש״שלומו מילוא, רוני השר
 כמעט שעליו שמיר, יצחק של

 דוכן־ את מלבה גסטון הפיל
 בעיק־ לעשן הפסיק הנואמים,

 הפרעות במהלך הוועידה. בות
 מילוא חיסל בגני־התערוכה

ליום. סיגריות קופסות שלוש

 השבוע התפתח קולני ריב ■
משה השר בין במיזנון־הכנסת

 עט יחד אוכלת-חוגגת, משינה, התורן הלהיט מכוכבי אחד ברכה. שלומי של לחיים חברתו ןךן1ך
1< ■  אחרי ומקורביהם, הלהקה חברי שאר עם חגגו השניים (באמצע). הלהקה של הגיטריסט ברכה, 11!

 של האימתנית נוכחותו את גם מסביר זה היסטרי. קהל לפני בהיכל־התרבות הלהקה של הופעת״הבכורה
 של אביו בנאי, יוסי השתתפו הפרטית בחגיגת״האוכל הלהקה. של (משמאל) מטיל־המורא שומר״הראש

 התפאורות מעצב לדקמן, יוסי יובל, של רעייתו זילברשץ־בנאי, אורלי השחקנית בנאי, יובל כוכב״הלהקה
תיאבון. היה להם שגם הלהקה, וחברי עצמון, ענת השחקנית חברתו עם לחגיגת״האוכל שבא המופע, של

 גדות, גידעון לבין ארנם
 שרון. אריאל של מחנהו איש

 חימם שהוא לארנס הזכיר גדות
 שרון את בכנותו הרוחות את

 ארנס ואילו כ״מאפיה״, לוי ודויד
 זה. בכינוי שהשתמש הכחיש

 וזעם: שלוותו את איבד גדות
 זאת משה, שקרן! אני אז ״טוב,

 את בינינו?" מערכת־היחסים
 הטובים, הנימוסים בעל ארנס,
 משה השר חברו־למחנה, חילץ
והס הצידה אותו שלקח קצב,
ארוכות. עימו תודד

 דויד עם ששוחח מי כל ■
 הוו־ וחבר הפירסומאי אדמון,

 רשות־השידור, של עד־המנהל
 הקדם־אירוויזיון, תחרות לפני
המסיי הפיסקה את ממנו שמע
 אז...״ עד תלד לא איה ״אם מת:

 איה, של הלידה מועד ואכן,
 שעמד ארמון, של השניה אשתו
 שמיינו השופטים צוות בראש

לתחרות. סמוך היה השירים, את

 עוד התחרות לפני מעטות שעות
הטכנ עם בשיחות ארמון עסק
התח בשידור יחבלו לבל אים,
 זאת, לעומת אשתו, לאומה. רות

 מחזי בעייתית פחות היתה
 של הטכנאים ועד ראש קומה,

 אלגנטית נסעה, היא הטלוויזיה.
 לתחרות. בעלה עם וזוהרת,
 תקפו אומנם התחרות במהלך

 עד חיכתה היא אך צירים, אותה
 היא דהרו אז ורק התחרות תום

 נולד שם לבית־החולים, ובעלה
 גם ילדים לארמון הבכור. בנה

הקודמים. מנישואיו

ה של ברית־המילה טקס ■
 ייערך ארמון לבית הנולד ידר

 ביותר, מצומצם מישפחתי בחוג
 חובבי־האירו־ ליבסישל למגינת

 חל המשמח האירוע הסיבה: עים.
 תענית־אסתר שהוא השני, ביום

 תאריך היהודית, הדת פי על
לחגיגות. אסור

רב־פע־ איש הוא ארמון ■

 ״אד־ על שמע מי ועיסוקים. לים
הכלכ מון־טורס״?.העיתונאים

 ארמון אירגן בעבר שמעו. ליים
 התל- לעיתונאים לאילת טיול

כלכ בענייני העוסקים אביביים,
 עמיתיהם בהם התקנאו לה.

 פיצוי, לשם ולכן, הירושלמיים,
 סיור השבוע, ארמון להם אירגן

 הסיבה לאילת. ימים שלושה בן
 ראש־הממשלה ביקור המוצהרת:

במקום. החמישי ביום

הפצו אחד צרויה, אבי ■
ב בישראלים בהתנקשות עים

 הפרופסו- של בנה הוא מצריים,
לח מהמכון צרויה קולט רית
 מישרד־ של ואגמים ימים קר

הנלה מהתומכים היא האנרגיה.
 ישראל בין בקשרים ביותר בים

 למען הרבה ועשתה למצריים,
הידוקם.

 פלד מתי חבר־הכנסת ■
 להגיש עיתונאי על־ילי שוכנע

יצחק לשר״האוצר שאילתא

 השבוע נישאה השחקנית-פנטומימאית,
 הוא שגרו. גיוליאן לפנטומימאי בלוצדון

 הפרקים, סג בת סידרת-הטלוויזיה בזכות הישראלי לציבור מוכר
 המירקע. על בקרוב יוקרן מתוכה האחרון שהפרק התיזמורת,

 בצפת, שהתקיים בפסטיבל״פנטומימאים זה את זה הכירו השניים
פנטומימאים. להיקרא שלא מבכרים וגיוליאן רולנדה כי אם

מאירו ארצה שובו עם מודעי,
ב חופשתו למהות בנוגע פה,

 ובמלון בז׳נווה קרלטון מלון
 שבמז׳ב, היוקרתי לה־טריולה

 מי חשבון על שאל פלד בצרפת.
 היקרים בבתי־המלון מודעי שהה

 מימן שאם ציין פלד מה. ולצורך
הפר מכיסו חופשתו את מודעי

 יהיה בתשובתו הפירוט הרי טי,
מיותר.

 הבי- סמנכ״ל מנע, דויד ■
 ר־ מליאת וחבר טוח־הלאומי

 הסמכתו את חגג שות־השירור,
 צלויים בשר מיני על כעורך-דין

 בין בשכונת־התיקווה. האש, על
 מושא־הערצתו גם היה החוגגים

קצב. משה השר — מנע של

 מ־ עוסק שבועיים מזה ■
 שיר-רן שאול פיק־הטלוויזיה

 צעירות־ מיני לכל במבחני־בר
 המטרה וצעירות־פחות. יותר

 מקומה את לרשת — הנכספת
 אליאן, יונה השחקנית של

רי- התוכנית בהנחיית פו  סי
שירא הנבחנות: בין בדים.

משמח, באירוע השבוע, הסתודד במחנהו, 2 ומס שמיר יצחק של מקורבו השר,אתס משה
משהת־ כללית סקרנות עוררו השניים ברעם. עוזי מיפלגת״העבודה, מזכ״ל עם

 בתנועת־החרות, הקורה על גדול סימן־שאלה ריחף כשברקע חפוזה, אכילה כדי תוך ושוחחו ארוכות בודדו
השבוע. בראשית שהתכנסה מיפלגת־העבודה במרכז בעניינה הצפוי והדיון הרוטציה של עתידה עתידה,
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