
ימיי גם ויש המדברים יט>• ■י
 השבוע הודיע כך שמקיימים.
 מועצת ויושב־ראש חבר־הכנסת

 גדות. גירעון מיפעל־הפיס
 הנוחה מדירתו עקר מחרות הח"כ

 הישוב לטובת בפתח־תיקווה
 כמו לקו־ירוק. שמעבר אורנית,

 מפתח־ שעה ״רבע שאומרים:
 במעונו אין עוד טלפון תיקווה."

 חדור אופטימי, גדות אבל החדש,
לאומית. וחלוציות חזון

 לקו־ מעבר אחר מתנחל ■
 למג־ המישנה שהיה מי הירוק,

 ראש־ וכיום רשות־השידור כ״ל
 מגלה נחמן, רון אריאל, מועצת

הר שעזב, במוסד התעניינות
 נחמן, אמר שעבר בשבוע שות.

 הידועים דבריו על בפאראפרזה
 אריאל של יועצו דן, אורי של

 אותי רצה שלא ״מי שרון:
 לקבל יופתע ברשות־השידור,

יותר הרבה בתפקיד שם אותי

שטיין *זריאל.5י התארח ׳גולד
 הסניף פתיחת את שם חנך הוא

תפ במיסגרת מכבי, של המקומי
 ועדת־הספורט כיושב״ראש קידו
 ראש־העיר." ״אדוני, הכנסת. של

כש דבריו, את גולדשטיין פתח
 נחמן. רון של לעברו מביט הוא

מוע רק אלא עיר, אינה ״אריאל
מה בקריאות אותו שיסעו צה!"

 נבוך, נראה גולדשטיין קהל.
 ״בקצב בכבוד: מכך יצא אבל

 תהיה אריאל — עובד שנחמן
 לראש־ — ונחמן לעיר בקרוב
 הנוכחים לכל החמיא עיר!"

בנאומו. והמשיך
ש מי מלכה, שימעון ■
 בתי־הסוהר שרות דובר היה

 שהועבר שנים, שמונה במשך
 רפי על־ידי מתפקידו לאחרונה
 הצעת באחרונה קיבל סויסה,

 ממישרד־פירסום מפתה עבורה
תלונותיו פי שעל מלכה, גדול.
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 שלוט־ לראשה. אדומה צרפתית וכומתה בלונדית, כשהיא בפאריס
■ אבנרי רחל צילמה: .17ה־ יום־הולדתה את השבוע חגגה ציון

 לחילופי־הגברי הכוונה בכיר..."
 בוועד״המנהל, באביב הצפויים
 המיפ־ על״ידי מתמנים שחבריו

לגות.
פינחס חבר־הכנסת ■

 דוח הוכן אחרות) (ותלונות
 של בעניינו מבקר־המישטרה

ההצעה. את בינתיים דחה סויסה,
 אין שעבר השבוע מאז ■

באר־שבע בתיאטרון פוסקים

 חפש
את

האשה
 גזי הוסגר השישי ביום •

 איש־ חקק, ארצה. חקק
 בעו* המעורה ותיק בוהמה

 נושא תמיד היווה לם־הפשע,
 שונים, מסיפורים לסיפורים

 נשים על סיפורים בדרן־-כלל
כש מפורסמות. ו/או יפות
 זכה לא ההולנדי בכלא שהה

 ציה־צ׳ה. אשתו, של בביקור
 בכלא נראתה זאת לעומת

 שם אשה. אחת מפעם יותר
 אלפרון, שוש הוא האשה
 הסטקיה את אלפרון ניהלה ההולנדי בכלא ביקוריה ומלבד

 המישפטית ההגנה את ואירגנה בארץ חקק של שבבעלותו
שלו.

אלפרון שוש
ובחוץ בכלא
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 טיול במהלך במוחן עלה זו חנות לפתיחת הרעיון הייבוא. טהרת על יהיו השתיים ימכרו שאותם המוצרים
ואנשי״רפואה. מעולם־העסקים חבריהן - ובאו - הוזמנו לפתיחה באיטליה. השתיים של משותף

 השם את בהתפעלות מלהזכיר
 של באשתו המדובר לפרי. אתי

 על ההצגה מנהל לסרי, שלמה
 שעלתה וצביעות, קלות־דעת

 התיאטרון, בימת על אלה בימים
 שביט. עתה של בבימויה

 חגיגת־הם־ שאת החליט לסרי
 את ותרם בביתו, מקיימים תיחה
 אתי המשימה. לצורך אשתו

 מפתיעה, כבשלנית התגלתה
 חשבו כבר ללגימה, זלילה ובין

 על ואנשי־התיאטרון השחקנים
 בבית־ למסיבה הבאה הסיבה
לסרי.
 הטלוויזיה במיסדרונות ■

הטל מפיק יגיש האם תוהים,
מוע את מלובן חיים וויזיה
 מנהל מישרת על למיכרז מדותו

 עם ויתמודד מחלקת־הבידור,
 אל ידיים שירים או גינת. רפי
 סביב הרבים הפירסומים מול

לתפקיד. גינת של מועמדותו
בהפ האחרונה בתוכנית ■
שי של לקט — מלובן של קתו
 שהוצג מוסיקליים, ממחזות רים

 בטלוויזיה בלילה השישי ביום
בתד גל ריקי הזמרת הופיע —

 חושפני לבוש החדשה: מיתה
 גל קצוצה. מודרנית ותיסרוקת

ב להודות ואצה תשואות קצרה
בהו לשינוי לאחראי התרגשות

קיץ. קובי הספר — פעתה
 מנהל אפלבאום. בועז ■

 החוטא ראש־הממשלה, לישכת
 הסת- כך — שירים בכתיבת גם
הרא ביום חגג — לאחרונה בר

 את הגבעתרון להקת עם שון
 ל־ מה החדש. תקליטה הוצאת

 אחד מקיבוץ? וללהקה אפלבאום
 הלהקה, של החדשים השירים
 למילו־ הולחן בתקליט, הכלול

אפלבאום. של תיו
 אפל־ של שמו משעלה ■
 פוליטיקאים בין בשיחה באום

 בפגישה מהם אחד נזכר השבוע,
 לבין אפלבאום בין ההיסטורית

 בועז ״זהו המנוח. ספיר פינחס
 הצעיר. הוצג מחיפה,״ אפלבאום

ה ספיר לפני סטודנט, אז שהיה
 ספיר, אמר חשבתי," ״ואני גדול.

 את מדוקדקת סקירה כדי תוך
 הצעיר של המיוחדים פניו תווי

 אפלבאום בועז ״שזהו שלפניו,
מטייוואן!״

 לחבר־הכנסת מזל־טוב ■
 מנהיג אבו־חצירא. אהרון

 הפזיו מכונית את שהחליף תמ״י.
למכו זית בצבע שלו המהודרת

 — יותר חדיש מדגם לבנה נית
.86 מודל
 אבו־ נראה לא בינתיים, ■

 החדשה מכוניתו עם חצירא
 נסע הוא שכן הארץ, ברחבי

לפאריס. השבוע במהלך

 ממלא־מקום הגיע כיצד ■
 שמיר יצחק ראש־הממשלה

העיתו של לחתונתו השני ביום
 הורוביץ? מנחם הצפוני, נאי

 בטבריה,' היום באותו סייר שמיר
 סמוך בערב. הורוביץ נישא שם

 להורוביץ נודע החתונה למועד
 מוז־ בין שנכללו העיתונאים, כי

 לרקוד כיצד בבעיה: היו מניו,
הורו של זו — החתונות בשתי

 חודש שמיר, של וביקורו ביץ
 ראש־ ללישכת כניסתו לפני

 הבעיה: נפתרה לבסוף הממשלה?
הו של מברכיו בין נכלל שמיר

 לרקוד שרצו מי יכלו וכך רוביץ,
באו זאת לעשות החתונות בשתי

השעה. ובאותה מקום תו
 המריא עת החמישי, ביום ■

 ראש־הממשלה של מטוסו
 לאלכסנדריה, פרם שימעון

 להיפרד שרי־הממשלה הגיעו
 לצר זה נראו, הנפרדים בין ממנו.

 ואריאל יעקובי גד השרים זה,
 -באהבתם ידועים שאינם שרון,
לשרון יעקובי פנה לזה. זה הרבה

 אומר? אתה מה ״נו, לו: ואמר
 מיפגשים!" יש פיסגה! -יש בסוף
 נגד ״אני שרון: אותו קטע

 בעד אני פיתאום? מה מיפגשים?
 בעד הייתי תמיד מיפגשים!

יעקו לו ענה ״בטח," מיפגשים!"
השלישי.״ מהסוג ״מיפגשים ,,ב
ה ——■י סנ רק ר _ ב

בלי
רעש!

 הממשלה כישיבת •
 שימעון שקייס החפוזה

ל אלכסגדריה בין פרס,
 הראשון ביום וושינגטון,

 את סיכם הוא בבוקר,
ל המצרים של נכונותם

כלכליים, יחסים קיום

י מסתדר זה איך
 עם וחברתיים תרבותיים

 פירוט אחרי ישראל.
 שיתוף- תחומי של ארוך

ב פרס היתרה הפעולה
 ״רק המצרים, בשם שדים,

 דקות כמה רעש!" בלי
 על פרס הודיע אחרי״כן
 שר- של הקרובה נסיעתו

למצ שחל משה האנרגיה
 ייגאל השר תמה ריים.

 רעש! בלי ״שחל, הורביץ:
 ביחד!" מסתדר זה איך

המח משני המשתתפים
צחקו. הפוליטיים נות

255913 הזה העולם


