
אחרי העוזב קוברסקי, ■
 כה עד היה שנה, 17 בת כהונה

 בממשלה. ביותר הוותיק המנכ״ל
 בתואר שניים יתחלקו כעת

אלי־ המנכ״ל־הוותיק־ביותר:
 ממישרד־החינוך שמואלי עזר

 ממישרד־המיש־ גבאי ומאיר
 לזכותם צברו שניהם פטים.
מנכ״לות. שנות שמונה

 חייל־ארבעת־החוד־ דרעי, ■
 ש״ס, של הצעיר ומזכ״לה שים

 רבת־ ארוחה סועד השבוע נראה
 בחברת יוקרתית במסעדה מנות

 גלם. דויד לשעבר חבר־הכנסת
 קיטר הרשנה הארוחה כל במשך
והמפר הקשים תנאיו על דרעי
בצבא. כים

המקור לאנשים ביש מזל ■
 הנאשם דמיאניוק, לג׳ון בים
 במה־ האיום" ״איוואן שהיה בכר

 בשבוע טרבלינקה: נה״המוות
 של ובתו אשתו לקו שעבר

 בקיל־ בארץ, שביקרו העציר.
 למיטו־ ורותקו חמור, קול־קיבה

 השבוע בתחילת ואילו תיהן,
 מרק פרקליטו, בכך לקה

אוקונור.
 של נהגו דמתי. מנחם ■

 כדי תוך הבחין, ראש־הממשלה,
 הבוס על החביבה בזמרת נסיעה,

 את עצר רמתי ריטה. שלו,
 לצאת מהזמרת ביקש מכוניתו,

לצורך עימה. והצטלם ממכוניתה

 המצרי לעיתונאי ארוחת־ערב ביתו גג על ערן |0ך 1ך11\1
11 1■ 1  בעצמו, אייבי הכין התבשילים את מנצור. אניס |11

 אייבי הודיים. מאכלים של בייחוד מעולה, כטבח שוב והתגלה
 רשימת את ערך מנצור אניס בעצמו(למעלה). המאכלים את הגיש

 סונסנה מלון בעל פפושדו, אלי היה הערב מכוכבי אחד המוזמנים.
 (למטה), המלונאי מנצור. על להשפיע כנראה, שניסה, בטאבה,
 שמע הנוכחית, היפהפיה ידידתו בחברת לארוחת״הערב שהופיע

 יתנולו שהמצרים הנוכחים: אחד מפי טאבה לבעיית הצעת״פשרה
בקאהיר. הנילוס גדות על המפוארים המלונות אחד את לנהל

 והעיתונאי הראל יורם אמרגנו ידידים: שני בליוויית מישראל שנה 25 לפני יצא "!1*11^1
/#11 #1 ושני חיה אשתו עם לתנועה, והמומחה הפנטומימאי מולכו, חי מאז ברלי. גידעון □ 1/

 חותנו, בית גג על צנועה במסיבה ,50ה״ יום־הולדתו את לחגוג כדי ארצה הגיע עתה בווינה. ילדיו
 ראש־הממשלה היו הבאים 40 בין בתל״אביב. הוברמן ברחוב היינריך, בנדיקט הפרופסור רופא״השיניים

 הצטלמו הידידים־מילדות שלישיית מולכו). חיה עם (למטה, רביו יצחק ושר־הביטחון פרס שימעון
פירסומת." דוחף ״איני כי ואמר עיתונאים, הזמין לא סמי והראל). מולכו ברלי, (למעלה: חגיגית בתמונה

 ״לא בחוזקה. אותה חיבק הצילום
 ריטה נבהלה חזק.״ כל־כך

 גם לי ״יש עבר, לכל והסתכלה
בסביבה.״ בעל
 חודשיים בת שהייה אחרי ■

הכי בסוף־השבוע יוצא בארץ,
 הנחשב לוסימוב, יורי מאי

הגדו הבימאים מחמשת כאחד
 כאן שהה לובימוב בעולם. לים

בתיאט השקיעה בימוי לצורך
הלאומי. רון

 כל״כך אין אמנם בידור ■
 מחל- אבל הכללית, בטלוויזיה
 בהיעדרו יש. גם יש קת־בידור

 חנוך מנהל־המחלקה, של
 מפיק מקומו את ממלא חסון,

 חיים הארץ, וזימרת עד־פופ
 אותו לראות ניתן מלובן.
 שלל בין אלה, בימים מתרוצץ,
כוחות. אפם עד תפקידיו,

ה בריטה חזה עם־ישראל ■
 גבירתי על בחזרות שבורה,

 ביום מבט במהדורת הנאווה,
 בכתבה, נאמר כך ריטה, השישי.

 במיוחד ואופרה התאוששה
 מה הטלוויזיה. צילומי לצורך

 שריטה הוא, בכתבה נאמר שלא
 באותו לטלוויזיה צולמה כבר

 עד התוכנית במיסגרת השבוע,
 לה להקדיש משהחליטו פופ.

 במחלקת־החדשות, גם כתבה
 במחלקת- התמרמרות התעוררה
 בסופו עימות. נוצר התוכניות.

 שהוכנה הכתבה נגנזה דבר, של
 לטובת מחלקת־הבידור, על־ידי
מחלקת־ההדשות. של הכתבה

 ברנע יורם הפרסומאי ■
 ממישקלו קילוגרמים 10 הפחית

 בסיועה ביותר, קצרה בתקופה
 אלדד, צופיה דוקטור של

 הסינית. בשיטה לדיקור מומחית
בהתפע ברנע את כששואלים

 הוא — לרזות הצליח כיצד לות,
הנ המישקל ״בשיטת עונה:

סוג״.״
 הנאה, אסייג סימה ■

התיי שר של מנהלת־לישכתו
 אברהם והמישפטים, רות

הרא מהשבוע התרשמה שריר,
שהא במישרד־המישפטים, שון

 ועניינית. רצינית יותר שם ווירה
הא ״גם לתקן, מיהרה כי," ״אם

 רצינית, במשרד־התיירות ווירה
עבודה." של אווירה

 הבלתי־ ההברקה אחרי ■
 ראש״הממשלה יועץ של נשכחת

 סביר, אורי לענייני־תקשורת,
 כתב־הרדיו הוזמן פיה שעל

תמו למארוקו בן־עמי עודד
המיו המסע לגבי שתיקתו רת
 חנה דבר עורכת העירה עד,

 בחשבון ניקח אם ״אוהו, זמר:
 ולא שידעתי הדברים כל את

 מסעות כמה — פירסמתי
לי?" מגיעים

 רות של בחייהם שינויים ■
 הראשון הזוג שטרית, ומאיר

 שיבנה בלבד זה לא יבנה: של
 אלא לעיר, היתה עצמה

ועברו החליפו גם שהשטריתים
יותר. מרווחת לווילה ;בתים

י י ■י ^ ■ ברק רסנה ■ י

■הדסה־סט־איד־דם־־זדדד־עחד־־אדד
 להיפרד עומד הוא אך הגליל,

 בעוד — רווקותו מתקופת
 את לאשה ישא וחצי חודש

 קצינת״מישטרה שמש, תחיה
בירו הארצי במטה פקד, בדרגת
שלים.
 תיקשורתית: חתונה ועוד ■
החרו הכתבת יחימוביץ׳ שלי

הת בנגב, המישמר על של צה
 שנים, כמה מזה חברה עם חתנה

 ויינ־ אמיר צלס־העיתונות
ברג.
 מיש־ של הפורש המנכ״ל ■

 קוברסהי, חיים רד-הפנים,
 מילה וחצי מילה לומר מוכן אינו
 אריה החייל המיועד, יורשו על

 יותר קשיש אומנם ״אני דרעי.
 ״אר השבוע, אמר יותר.״ ומנוסה

 אחד שכל מיגרעות הן אלה
הזמן." עם לעצמו לרכוש מצליח

־ידזו־מביזזד־רלדיתזדד־וזסדזד
הפר ה״בייבי״ שהוא הטלטקסט,

 ימי־ לכמה משם וחזר שלו, טי
נוספים. מנוחה
 מסיבת־פרידה זו היתה ■

 טבריה פלאזה במלון כפולה.
 להיפרד הצפון כתבי התכנסו

 רוטשילד, דני מתת־אלוף
 הקישור (יחידת יק״ל מפקד

 בכיר לתפקיד שעבר בלבנון),
 תת־ בא במקומו בצה״ל. אחר

 בהזדמנות אדמון. דויד אלוף
 מחברם גם הכתבים נפרדו זו

 ישראל, מקול הכט, חיים
 סוכנו־ לשליחות בקרוב היוצא

בפילרלפיה. שנתיים בת הית

 נזכרו המסיבה במהלך ■
משמ לה להוסיף המשתתפים

מנ של הפרידה שלישית: עות
הצפוני הכתב הורוכיץ. חם

255313 הזה העולם


