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 מתקיימת אלה בימים •

 25 לציין תערוכה בניו״יורק
 אדולף של למישפטו שנים

 כוללת התערוכה אייכמן.
 מה■ ומיסמכים תמונות
 לפתיחת המפורסם. מישפש

 שהיה מי הוזמן התערוכה
 גירעון במישפט, התובע

 נאלצה רעייתו האוזנר.
 בשמו, ההזמנה את לדחות
 המזוהה שהאוזנר, מכיוון

 המישפש עם מכל יותר
 ל- והמתנגד ההיסטורי,

הא ,.איוואן של מישפשו
בבריאותו. לוקה יום",

האומר
חולה

2537 הזה העולם

 את אליו מיקד כהן יזהר ■
 אצל החוגגים של ליבם תשומת
 הכחולות העדשות בזוג בסיוני

שהל עיניו אישוני על שהרכיב
 השחום. עורו את להפליא מו

 מאוד מרוצה שנראה אחר אורח
 יהושפט הד״ר היה במסיבה,
 למצב־רוחו הסיבה שולמן.
 לה החינם פירסומת המרומם:

 של אפה את שתיקן כמי זכה
פושבול. שחקן של מראה לו שיוו הרחבות כשכתפיו שעיצב, בלבושמאירצ׳ק. עדיה הדוגמנית

 קצין־ שרן!, דב רב־סרן ■
 חגג בטאבה. הישראלי הקישור

 ה־ יום־הולדתו את השבוע בסוף
 למישרדו הקצין כשהגיע .38

 שם לו חיכו הגבול. שבמסוף
מצ קצינים ישראליים, קצינים

 מהכוח אמריקאים וקצינים ריים,
 לו הגישו כולם הרב־לאומי,

 לאחרונד עוגה. וחתכו פרחים
 בעיריית שונים גורמים ניסו

 במישרת שרף את לעניין אילת
 הוא כרגע אולם העיריה, מנכ״ל
 שרף בתפקידו. להישאר מעדיף

 חלקו בזכות בעיקר לטוב זכור
 התקריות של הפרופיל בהורדת

 ישראליים שייטים בין שהיו
מצריות. וספינות־מישמר

 אבשלום את כששאלו ■
 שוש־ בתיה של בנה אגסי,

 מה גלי־צה״ל, דוברת ני־אגסי,
 גרול, כשיהיה להיות רוצה הוא
 לא אופן ״בשום היסוס: ללא ענה

 לא אני ביחסי־ציבור. משהו
 כל המוח את לי שיבלבלו רוצה
 אבשלום בטלפונים." בבית הזמן

 ולכך אמו, של לעיסוקה התייחס
בבית. גם לעבוד מרבה שהיא

 דווקא הזכורה הוותיקה השחקנית ך■י1ך11י| !1^11111
 הגיעה ילדים, של דמויות מגילום 1 1 1111 11 111411

 מרגשת. במסיבה זאת ציין הבימה תיאטרון שנים. 85 - לגבורות
פרידלנד. דליה השחקנית בתה, לה הגישה וזר־הפרחים העוגה את

 הרצליה, עיריית ראש ■
 בפח להפיל מצליח לנדאו, אלי

במסי מנוסים. עיתונאים אפילו
 המקה אנשי השבוע שערכו בה
 שלוש לציון השרון, צומת מון

 להם הבטיח להופעתו, שנים
 אף משתייך הוא אין כי לנראו
 אולם בחרות. המחנות מן לאחד

לב להישאר שלא כדי זאת, בכל
אנשי־התקשו־ חבורת בתוך דו

הז הוא שמאלנים, הנחשבים רת,
מתנו ותיק ידיד גם למקום מין

 הס שרון. אריאל השר עתו,
 כשהעיתונאים באולם, הושלך

המ קולו את שמעו המופתעים
 שר־התעשיה־והמיס־ של צחקק

 בצחוק כולם פרצו רגע אחרי חר.
 של קולו אלא זה היה לא רועם:

 למקום שהוגנב צפיר, טוביה
לנדאו. על־ידי בחשאי

בחר ארצי שלמה הזמר ■
 על פופ עד לתוכנית להצטלם

 צוות יצא לכן ילדותו. נופי רקע
 אלוני־אבא למושב ההסרטה
ארצי. נולד שם שבצפון,

 עמי הד״ר הסקסולוג ■
במבו לאחרונה שרוי צירנוב

 ביותר המבוקש צ׳רנוב, כה.
ל מזמן הסכים בערבי־ראיונות,

משק כנר. דן על־ידי התראיין
 צ׳רנוב החל הראיונות ערב רב

 לאור הקהל מתגובות חושש
 חייו על האחרונים הפירסומים

כנר. של הפרטיים

פדל, ממה י

 החצי עם חגג הדודאים, צמד של חציוגוויון, ישראל
הפרברים, ועם אמדורסקי, בני השני,

 בטריקים החוגגים את שיעשע גוריון משותפות. הופעות 300 קיום
 הארוחה לזכר סיני, היה בחגיגה האוכל סיניים. מקלות בעזרת

 יופיעו הצמדים ששני הרעיון נולד שבה שנתיים, מלפני הסינית
 חגיגה יערכו - יצליח הרעיון שאם אז נדר בויקו, הרעיון, בעל יחדיו.

בוקר. לפנות 4 עד השתוללו החוגגים ואכן, רבות. בה שידובר

 שר־ למשל, ומשונות. שונות היו
 הודיע גור מרדכי הבריאות

 במופע וצפה הזדרז כי למארגנים
 בפעם בהחלט לו ודי בלונדון,

אחת.

 מיופה־ בסידני, מוחמד ■
 בליל חגג בישראל המצרי הכוח

ביו מצומצם ידידים בחוג השבת
 האופנ־ של המהודר בביתה תר

הי בין בן־צור. שושנה אית
 וייצמן, עזר במסיבה: נכחו תר

 הקבלן שיטרית, ומאיר רות
 ניסים ואשתו, גינדי אברהם
 גור דני הפרופסור מישעל,

כהן. יזהר והזמר

המפורס העלוקה צמודה שלה
 ניתן היה לא כבר זו בשעה מת.

 נאלץ וכך הרכב, את לשחרר
 הלילה את לבלות הנרגז עמירב

הת לא בעיית־לינה בתל־אביב.
 עמי- של שהוריו מכיוון עוררה,

בתל־אביב. מתגוררים רב
 אגמון (״ינקל׳ה״ויעקב ■
 בדבר מהפירסומים מאושר אינו

 לתפקיד האפשרית מועמדותו
 שלא בטלוויזיה, מנהל״התוכניות

מועמ בדבר השמועות על לדבר
 מנהל־הטלוויזיה. לתפקיד דותו

היוק בג׳וב מעוניין אינו אגמון
הבעייתי. אך רתי,
בהב הקשורים האמרגנים ■

 ארצה כלכותה הו המופע את
 המופעים לאחד להזמין מתכננים

התגו ואנשי־ציבור. חברי־כנסת
הסנסציוני למופע להזמנות בות

- ס ר פ
 סיעת־ של בישיבתה •

 רוב מפי הובעה הליכוד
חרי מורת-דוח הנוכחים

 התכופות נסיעותיו על פה
 שימעון ראש־הממשלה של

 לעשות הגדיל לחו״ל. פרס
גולד פינחס חבר-הכנסת

 אחד לעברו זרק שטיין.
 ספק- שבסיעה, המתונים

 כי ספק־ברצינות, בהומור
 ראש־ את לבקר יאה זה אין

 בחו׳ל. כשהוא הממשלה
 בשעונו, חטופה חצצה כדי תוך גולדשטיין, השיב ״ראשית,"

 בדרך - באוויר הוא כרגע עדיין. בחו׳ל אינו ״ראש־הממשלה
 כשהוא רק ביקורת עליו למתוח יכול אני איך ושנית, לחו׳ל.
 במקום בו ומתרבות!" הולכות לחו־ל כשנסיעותיו בארץ,

 - ״פרס פרס: של מסעותיו את לכנות קולות, ברוב הוחלט,
 אותן באנגלית. יחסי״ציבור הביטוי של (ראשי-תיבות פ״ר"

פרס). של בשמו גם נכללות אותיות

פרס
כאוויר


