
 השני ביום ערך לב־ארי שות.
 מצומצם בפורום הרמת־כוסית

ה לבנין המעבר לכבוד ביותר,
 שאינו לשלושה והוכיח חוטים,

ותיקים. חברים שוכח
כרי, דפנה

הי תסתיים מתי להעריך ידע
 מיזוודותיו את נטל — שיבה
 על לדווח כשסיים מייד עימו.

 נמל־הת־ לכיוון יצא שהתרחש,
בן־גוריון. עופה
מנהל לב־ארי, גירעון •

 אצל להתרגשות גרם הרדיו,
 רשות־השידור ממנהלי שלושה
 כמנ־ שכיהן לפיד, יוסף בעבה

 ששימש נחמן, רון הרשות, כ״ל
 ע־ ושלמח כמישנה־למנכ״ל,

הר־ כסמנכ״ל ששימש באדי,

 השניים שרון. אריאל את לנשק התכופפה ||1|ווןך ן* ך ן ווו
התיזמו־ של בקונצרט השישי ביום נפגשו 11 11/1 11
 משראה התיזמורת. של היובל אירועי במיסגרת הפילהרמונית, רת

 בכבדות להתרומם ניסה לעברו, המתכופפת הנאה, מודעי את שרון
ביושבו. דווקא אותו ונישקה אותו הקדימה מודעי אך מכיסאו,

 הכביש בקטע שעבר הרביעי יום של בבוקר אירעה מחרידה תאונת״דרכיםהשבוע תמונות
לברית־ בדרכה נסעה מישפחה למיחלף־לטרון. שער״הגיא שבין המהיר

 לודמיל, שרה האם פעמים. כמה והתהפך מהמסלול לפתע ססה נסעו שבו כשהטנדר מישפחתית, מילה
 הנמצאת קוטנר, אסתר הבת למטה). הועילו(בתמונה לא להחייאתה והנסיונות במקום נהרגה ,45 בת

קשה. נפצע הנהג, בעלה, הכביש(למעלה). על המומה וישבה בינוני באורח נפגעה להריונה, השביעי בחודש

 של שמותיהם שפירא. מוניה עם בחתונה השבוע הצטלם צרפתי, מרדכי הוא האמיתי ששמו 11|1ף1̂ 1
1  בצלאל של המפורסם במישפט״הדיבה גם ועלו שונות, בפרשיות בעבר נקשרו השניים 111^1/

במקום. המישפטנים אצל רבה סקרנות ועוררו עורך־דינם, של מישפחתית לחגיגה באו השניים מיזרחי.

 פמו־ זה בהקשר מוזכר הרשות,
כמעט־בטוח. עמד

 יצחק חזר שעבר בשבוע •
 לו, האופייני ברעש מודעי,

 אחרי התראיין הוא לכותרות.
 רבים ארוכה. טראומטית שתיקה

מש לצאת החליט מרוע תמהו
 בסוף־ נעוצה התשובה תיקתו.

 במיסגרת באילת. שבילה שבוע
 נילוו לישכת״המיסחר. של כינוס
 ושלום ארמון דויד יועציו, אליו

מסתו נראו השלושה סילוון.
ב־ ארוכות שעות במשך דדים

 אלה עברית! ״איזו מהמשתתפים:
שגיאות!"

 הערוץ על המדברים יש •
 עינו מוטי העושים. ויש השני,
צעי שני רובינשטיין, ודני
בטל באחרונה עד שעבדו רים

 כשהחל פרשו החינוכית, וויזיה
 וגידים, עור לקרום השני הערוץ

ו כספם שארית את השקיעו
 להפקה פרטית חברה הקימו

ולעריכה.
 מרגשת מסיבת־הפתעה •
לרגל ירקוני, ליפה היתה

 ירקוני שנים. 61 לה מלאת
 העליון במרתף כהרגלה, הופיעה,

 הרביעי, ביום בית־לסין של
 דעתה על העלתה לא וכלל

 אפה. תחת משהו לה שמארגנים
 מאיר גדולה, היתה השימחה
 ואילו כולם את הצחיק סויסה
 להם הנעים פררה אהרון
שמח. יום־הולדת בקולו.

 זרחיה, בצבי שנתקל מי •
הא של הצעיר הכלכלי הכתב

לר תמה בלילה, השני ביום רץ,
 מיז־ עימו סוחב כשהוא אותו

 ישיבת־הממשלה לסיקור !111£
ש הלילה, תוך אל המת״משכת

 שטס זרחיה, התקציב. בענין דנה
או של הקטנות בשעות ללונדון

 ישי־ את לסקר נאלץ הלילה, תו
לא שאיש מכיוון בת־הממשלה.

 ל■ הבשורה יצאה ומשם מלון,
תיקשורת.

 אירעה שכזאת פגישה •
 בין הרופא אסף בבית־החולים

 רשות־ מנכ״ל פורת, אורי
 אבנר של אביו לבין השידור,
 הרסו מאז שם, המאושפז פרוסי,

 מאושפז שהיה פורת, ביתו. את
אי אשר על שמע בבית־החולים,

 ליד אותו והפתיע לסרוסי, רע
מיטתו.
שמואלי, לאליעזר •

 לשעבר, מישרד־החינוך מנכ״ל
ה לעיתונאים בנוגע תלונות יש

 בתוכנית לפעם מפעם מתארחים
החי הטלוויזיה של חדש ערב

פר בשיחה קבל שמואלי נוכית.
כמה של הדלה שפתם על טית

תי ש
,ו•!*!אחינו!

ג,־ינברו. •טרית
ליברלית תחייה

מחפ הליברלית במיפלגה •
 מדי חדשות נאמנויות שים
 מבקשים מהחברים חלק יום.

הק בבחירות לבד להתמודד
 והקימו פרשו אתר חלק רובות,

 אחרים הליברלי, המרכז את
 לחרות. להצטרף מבקשים
 הנהלת״ של האחרונה בישיבה

 אדמיו דויד וחבר״המיפלגה הפירסומאי קם המיפלגה
 מבין אני אבל הנאמנויות, כל על ״ידעתי בקול: והרעים
 ששוקלים בינינו יש - הפרק על חדשה נאמנות עולה שבעת

לתחיה!" להצטרף
 המשיך: לעברו, שנשלחו הנדהמים למבטים כתגובה

 בלבד אחד בשבוע הופיעו כיצד להסביר מאוד קשה ״אחרת
 רפאל חברי״הכנסת הארץ, ברחבי המיפלגה של בסניפים

 את בשטף והירצו נאמן ויובל שפט גרשון איתן,
 גרינברג, לשרית בדרמאתיות אדמון פנה אז דיעותיהם!"

 צריכה רק את ,.שרית, לה: ואמר הנאה. חברת־המיפלגה
 מושלם!" יהיה והכל להרצאה אחותך את אלינו להביא
 גאולה מהתחיה. חברת״הכנסת היא גרינברג של אחותה

בהן.

257413 הזה העולם




