
שעבר שר־האזצר ביקש האם טיול לקבל ל
במערך? ה״גרון־עמוק״ מיהו לדרום־אמריקה? 1 1 ^ 1 1 1 1 ,

 של אשתו יעקובי, נלה ■
 יעקו־ גד שר־הכלכלה־והתכנון

 מתיס־ היתהמאושרת שלא בי,
 החלה הטריה, הקצוצה רוקתה

 מסתובבת ואינה אליה להתרגל
 יעקובי מצוברחת. כשהיא' עוד

 נוח הקצוץ השיער כי גילתה
 למיספרות ריצות חוסך לסידור,

 תווי את מבליט — הכל ומעל
מומלץ. שילוב — הפנים

 חגגו נישואין שנות 38 ■
 השבת. ביום רבין ויצחק לאה

 ההתפעלות קריאות על בתגובה
 הארוך, משך־הנישואין שקצר

 במוסד מאמין ״אני רבין: ענה
הנישואין!״

ע עובדיה חבר־הכנסת ■
ראש־עיריית גם שהוא לי,

 במיפלגתו, תהיות עודר עפולה,
 אזר־ להעניק כשהחליט חרות,

 לראש־הממ־ עירו של חות־כבוד
 חודשיים טרם, שימעון שלה
 ראש־ של עלייתו לפני בלבד

ש יצחק עלי, של מיפלגתו
לשילטון. מיר,
 בחוגי המסתובבת רכילות ■

 השר־לשעבר כי גורסת, המערך
 ממשה ביקש מודעי יצחק

 בנק־ישראל נגיד מנדבלאום,
 בניו־ ששהה בשעה לשעבר,

מ באחת ביקור לו שיסדר יורק,
אמרי הדרום היבשת ארצות
 שהוא הכל יראו למען קאית,
ובעניינים. מבוקש עדיין
 סביב הוויכוחים בעת ■

נעדר טאבה, באיזור המדידות

 העיקרי בעל־האינטרס של קולו
 פפושדו, אלי המלונאי שם,
 אביה־סו־ מלון־המחלוקת בעל

 הארץ את עזב פפושדו נסטה.
 ביותר הסוערים מהימים לכמה

בעניינו.
לעו לטאבה, שהוזעק מי ■

 אמיר, אבישי הוא זאת, מת
גו הוא מישרד־האנרגיה. דובר

 ונטש ימי־מילואים, לכמה יים
 'לטובת האפרורי מישרדו את

 בטאבה תפקידו מרכז־העניינים.
 הכל-כך למדידות דוברות —

מדוברות.
(מעגור מרדכי השרים ■
הוס (ליכוד) קצב ומשה רך)
 מ־ לשיקום בפרוייקט לטפל מכו

נוצ־ הדיונים במהלך כורי־סמים.
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 השניים, בין חילוקי־דיעות רו
 הפוליטיים לגושים המשתייכים

הפ בראש יעמוד מי היריבים.
 גור קטע הוויכוח את רוייקט?

 לנו מה ״בשביל מעשית: בנימה
 חודשיים בעוד ממילא להתווכח?

 איני — הרוטציה בוא עם —
בממשלה!״ שאכהן בטוח
 על העיר במערך בכיר שר ■

 עמיתו של הפה־הגדול תופעת
 יש לנו גם טוב, ״נו גור: מוטה
עמוק.״ גרון

 בשבי- האיום של בעידן ■
 בליש־ נזכרו נוספת, תת־אחיות

 בשביתה כי ראש־הממשלה כת
 את נתן אייבי הציע הקודמת
פי־ למציאת הטובים שירותיו

 שישב אחרי למשבר. מהיר תרון
 שעות, גבי על שעות האחיות עם

 ו־ ידיים הגדול אייבי גם הרים
ל ״אי־אפשר בהיסטריה: צילצל

 יושב אני טעם! אין איתן, שבת
מ אחיות שמונה ומשכנע שעות

הרג את מוציא רק עשר. תוך
 המתנגדות שתי קמות — ליים

פיה." על הקערה את והופכות
 של אלמנתו גינדי, רינה ■

החלי גינדי, אברהם הקבלן
הר לבקשות להיענות שלא טה

 להתראיין. אליה המופנות בות
נחש וילדיה שהיא טוענת גינדי

 בעטיה לתקשורת, מדי יותר פו
'אותם, שפקדה הטרגדיה של

שנתיים, לפני לכותרות שעלה ניצב־המישנהחפץ אסף
זכאי, יצא שממנו מישמעתי לדין הועמד עת

 ושיתף לצלמים אטרקציה היווה חפץ במסיבה. מבלה השבוע נראה
 שאינו גמורה ברצינות התלונן כך כדי תוך ברצון. פעולה עימם

בלעדיו. הונצח לכן כובע״המישטרה. את חובש כשהוא פוטוגני

 להתרחק מעדיפה היא ולכן
מהזרקורים.

ב זכתה כך מונולוגים. לקרוא
המבוקש. תפקיד

 תמיד? האשם זה מי ■
מקו מנכ״ל זכאי, ליחזקאל

 זוהי מעניינת: גירסה יש רות,
באח השרים ערבים של קבוצה

טו אשתו רק בטלוויזיה. רונה
 של כבודה את הצילה בה,

 כבר שהפכה הפופולרית, הדמות
 כי והסבירה מהפולקלור, לחלק

 ניצני, יאיר של תחפושתו זוהי
שה תחפושת הד־ארצי, מגכ״ל

ללהיט. והפכה כהלצה חלה
 את חיתנו זכאי בני־הזוג ■
 בית־ במושב הראשון ביום הבת

 בניגוד מתגוררים. הם שם אורה,
 הסתפקו סויסה, ורפי לאלים
מצומ ברשימת־אורחים הזכאים

יחסית. צמת
השחקנית הנרי, דברה ■

המק שורת במחזמר הראשית
 בארץ, אלה בימים המוצג הלה,

שתפ העובדה למרות כי סיפרה
 יכו־ להפגין ממנה דורש קידה

שכ ממש, וירטואוזית לת־ריקוד
 לרקוד ממנה לבקש הבוחנים חו

ש מה וכל לתפקיד, כשנבחנה
ו לשיר היה לעשות התבקשה

 חוזר דטנר נתן השחקן ■
אופ מתוך מקי לתפקיד שנית

 _ גילם שאותו תפקיד בגרוש, רה
 שנים. חמש לפני לראשונה
 אך השתנה, לא אומנם התפקיד

 יתחילו בקרוב כן. — המחזה
 בחזרות באר־שבע בתיאטרון

 אייקבורן, אלן של עיבודו לפי
 של בהחלט אחרונות ״חזרות

 הפך המחזה המקומי״. התיאטרון
בלונדון. מוסיקלי ללהיט

א נאווה חברת־הכנסת ■
 * משהועברה מאוד, הופתעה רד

 ספר ריין, קובי של פניה אליה
 למספר־• שתסור צפון־תל־אביבי,

 בהעולם־הזה שקרא הספר תו.
תס את לשנות מסרבת ארד כי

 שלה המסורתית הקוקו רוקת
 ; פשוט יותר, מודרנית לתסרוקת

 והוא המשימה את עצמו על לקח
 שיצליח האיש יהיה שהוא בטוח

 העקשנית ארד את לשכנע
תדמית. לשנות

המת מעמדה מסימני עוד ■
 ברחבי־ ישראל של והולך חזק

* בהיס־ הראשונה בפעם העולם:

כבש עם אב1 וגו־
ני התארח שעבר השישי ביום •
 שהטיל זיגל, בנימין בדימוס צב

 בארץ אנשי־הציבור על מוראו
 מנחמיה במועצת שנים, במשך

 במתנ״ס נאם זיגל שבצפון־הארץ.
 לא אם מארחו, היה ומי המקומי

 מיודעו־משכבר, — ראש־המועצה
 חילופי- כזכור, שליטא? בני

 עת השניים, בין הקשים הדברים
 של עבירות בחשד שליטא נחקר
 זיגל כותרות. עשו מיני, שוחד

 למג־ הוזמן כיצד בקול התפלא
שליטא. של מיבצרו חמיה,

 ונינוח, מפוייס ראש־המועצה,
 אלא בלבד, זו לא בידיעתו. כמובן, נעשה, שהדבר לו הסביר

 היה ״זיגל שליטא: לו החמיא זיגל, של להרצאתו שבדברי־ההקדמה
איתי.״ מדי יותר להסתבך שלא שכל די לו שהיה עובדה חכם: קצין

זיגל בנימין
חכם
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