
 שיחיו* !הנגב,1 צפיתוח גרנדיוזיות
 ר שווימר אל בהן מעורבים

 ראש־העי־ אייזנברג. שאול
 ב־ קטן. בפינקס הכל רשם ריה

 על שיעמוד מי יהיה באר־שבע
 את היום בבוא וידרוש המישמר

ההבטחות. מימוש
הרכי לחרושת בניגוד ■
 למינו־ בנוגע והפרשנויות לויות

 כראש• אםלבאום בועז של יו
 ראש־המנד ממלא־מקום לישכת

 ביום• מדוכא נראה לא הוא שלה,
 החדשה הממשלה של השבעתה
 אפלבאום שמיר. של בראשותו

 מיק־ ללא במישכן־הכגסת סבב
התהדרו שבהם עניבה, או טורן

ר וזלגו — לוו י ב ע ש עי מ  את מ
 החגיגה החמישי. יום־הולדתה

 בתל־ לסין, בבית בהצגה החלה
 לה שכתב הספר פי על אביב,
 אחר־ יעקובי. גד השר אביה,

 הבימה אל עוגה הובאה כך
 והבזקי־ הקהל לעיני ונפרסה

 נכחו וגד, נלה מלבד המצלמות.
 לשעבר, מנהל״הטלוויזיה גם

 בני־מישפחתו צוקרמן, ארנון
קרובים. ובני־מישפחה

 נולד מיכאל ושמו בן ■
 ואיש־ גרי מירב לשחקנית
 הוא מיכאל כהן. אבי הקולנוע

התי של הראשון תינוק-המבחנה
לפני שיחקה אמו הלאומי. אטרון

ן ך ן ן \ ן ו ח  איתו להתחתן העומדת (משמאל), טרדתי קלריטה והקולומבית השלום, קול איש ו
1 ב 1\  הילטון, במלון שייערכו הנישואים, שלפני האחרונים הימים את מעבירים בקרוב, |11
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 בבניץ שסבבו נערי־פרס שאר
 .יועצי להיותם האחרון ביום

 הזמץ אחר־כר ראש־הממשלה׳׳.
ושתה.לחיים". לבן יין כוסית
 עוזרים הולך, ושר בא שר ■
 יעשה מה הולכים. ועוזרים באים

 של איש־סודו רגב, אבנר
לש־ שר־הבריאות גור, מרדכי

בחו״ל. רגב שוהה בינתיים עבר? ג
אל הנחבא חבר״הכנסת ■ '

פית־ החל ארצי, יצחק הכלים,
 במהדורות־החדשות לככב אום
 ולתפוס והרדיו הטלוויזיה של

 הרבה לו לקח בעיתונות. כותרות
 אין תיקשורת שללא להבין זמן

 לכן בכנסת. לפעילותו רב ערר
 והשניים דובר, לעזרתו גייס י

 אמצעי־ה־ על במרץ הסתערו
תיקשורת.

 בהיריון חלוצה של תפקיד שנה
 להתבדח ונוהגת עוולה, בהצגה
מהתפקיד. נדבקה שהיא
 לישכת־העיתונות מנהל ■

(.רוליק״) ישראל הממשלתית

 , זאת כוכב-יאיר? זה איפה ■
 ביותר הנשאלת השאלה היתה

 הוא כוכב־יאיר במיזנון־הכנסת.
 חבר־ של החדש מגוריו מקום

 על ממש איתן, מיכאל הכנסת
 הזמין לשם הירוק. הקו גבול
 חברי־הליכוד, את הצעיר הח״כ

לח האישיים, וחבריו עיתונאים
 אף שעבר. השבוע באמצע גוג

 מיקומו את לציין ידע לא אחד
להע פרט הישוב, של המדוייק

מכפר־סבא." דקות 15. רכה:
 אולי — יעקובי הדם ■

במדי־ ביותר המפורסמת הילדה

 ארבע ציינו ענת, ואשתו פלג,
 צלם־עיתונות, לנישואיהם. שנים

 כשהם חגיגי, באירוע שהנציחם
 באושר, ומחייכים שלובי־זרוע

 אני גם בסדר, .זה אותם: הרגיע
 השנים ארבע אחרי ככה נראיתי

הראשונות.-'
 תי- מזכ׳ל סמל, נועם ■

נוס שעות עובד אטרון־חיפה,
 שם־התואר את להצדיק כדי פות

 בטרם עוד אליו. המוצמד .נמרץ״
 כאחת הימנוס הפקת הוכחה
 בפסטי־ הזוכות ההפקות משתי

 ההפקה את סמל חטף בל־עכו,
 בוואדי־סאליב, הופעות לכמה
 בהצגה שחזה סמל, מנוייו. עבור
 לא מאוחרת, לילה בשעת בעכו,

משתת את הזמין הוא התמהמה.
למ מוקדמת לארוחת־בוקר פיה

החוזה. את עימם וסגר חרת,
 ביותר קשים שבועיים ■
 יחסי־הציבור איש על עברו

 דוברות שעשה קוטאי, אלכם
 קד הלילה. לתוך ארוך למסע

 להתמקד כמובן שהתכוון טאי,
 הלך למון, ג׳ק ההפקה כוכב על

 סידרת ללמון קבע הוא בגדול,
 יצחק גדולי־האומה: עם פגישות

 ואחרים. פרם שימעון שמיר,
. והורה מהכבוד, התרגש לא למון

 האלה. הכיבודים כל את לבטל
הבי על התרגזו בלישכת־פרס

ול להתנצל לקוטאי וגרמו טול
נגרם המבוכה שיא אולם גמגם.

 השבוע הופיעה ,32ה״ בת הדוגמניתגולדנברג חלי
'17 .גורדון בשם בוטיק בפתיחת

 לחייך טל צבי הזה העולם צלם על״ידי חלי משהתבקשה בתל״אביב.
 הקהל להנאת מצחיקים, פרצופים במטבת הגיבה המצלמה, אל

 בדוגמנות־ עבדה לאחרונה שעד המבוקשת, הדוגמנית במקום.
 לקראת כטף לחטוך כדי אופנה בתצוגות להופיע חזרה בלבד, צילום

בקרוב. תתחיל אותם - באוניברטיטה לקולנוע בחוג לימודיה

 של ללישכתו כשצילצל לקוטאי
 להתנצל והחל ראש־הממשלה

בע .אין למת. של מחלתו על
 של מזכירתו לו ענתה יות,״

 שנקבע רוצה אתה .למתי שמיר,
החדשה?" הפגישה את

בכל למון אחת לפגישה ■

 ראש־ עם לפגישה — הגיע זאת
 קולה. טדי ירושלים עיריית
 לו להמתין נאלץ קולק אומנם
 הוא בינתיים אך שעה, כחצי
 אשפה ואסף טובה אזרחות הפגין

 הפגישה מקום הסינמטק, ליד
המיועד.
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הביתה חזר דנציגר 1 ■■ ו 1 1*1 ■ו ו ■ ■111 1 ו ■1 ■
ד פ ו ס ה קינן, עמוס •

 של נלהב חטיד גם שהוא
 סגוף בעל״המעוף התעשיין

 לבריטניה נטע ורטהיימר,
המשרה: עלומה. בשליחות

 יצרזק של פטל לארץ להחזיר
נימרוד. לפטל אח דנציגר,

 אותו לקח המטח דנציגר
 קום ערב בבריטניה לתערוכה
 כטף לו היה ולא המדינה,
 השאיר הוא בחזרה. להביאו

 ידיד בידי למשמרת אותו
 הפטל התגלגל ומאז בריטי,
 קינן בית. של בחצר הנטוש

חדש, למוטיאון להביאו נטע
 עיר״ בגליל, שלו בטקום־הישוב להקים ורטהיימר שרוצה

הוורדים.
 מוסיאון של שליח בבריטניה אותו שהקדים גילה קינן
 לממן מובן אינו שמחזיק״הפטל לזה כשהתברר אבל ישראל.
 הפטל את הניח דולר, 300 ארצה, דמי־המישלוח את מכיטו

 ברצון. הדולארים את שילם ורטהיימר שם.
 1600 בוודאי עלתה המוטיאון של האיש שליחת קינן: טען

 בשביל אבל ומה״עוד. אש׳ל היטל, מט, נטיעה, דמי - דולר
דולר. 300 להם היו לא המישלוח

קינן
שילם סטף

 של מעורער הבלתי המנהיג הוא
 עורכת אותם בציבור השירה ערבי

 אורי הצייר של לאחותו הנשוי שוהם, התל״אביבית. הבוהמה
 קפלן החולים בבית העיכול דרכי למחלות מומחה הוא ליפשיץ,

 אחריו. הבוהמה נוהרת לשיר, שוהם ילך אליו מקום לבל ברחובות.
 מנצח המזמר כשהרופא היפואי, החמאם במועדון בולם נראו השבוע

טמבור. על טוער ובתיפוף מנדולינה על בנגינה השירה על

שוהם חיים דד
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