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★ בוססה רבין לאה  בירושלים? לחנויות קורה מה בבוץ
להרצאה עד שעות 17 ★ מיני בחינוך שיעורי־בית

הר ביום שנערכה במסיבה ■
האו סיפרה הוצאת לכבוד ביעי

ל רבין לאה של טוביוגרפי
 עקב האורות לפתע כבו אור,

 המצב את הסוער. מזג־האוויר
 עורר יודקובסקי, דב הציל

 להביא שנחפז ׳דיעות־אחרשת,
נרות.
המ ממני התוכנית עורכי ■
ב שהתראיינה רביו, ללאה תינו

 להגיע. איחרה זו אך תוכנית,
 ״השומר והסבירה: הגיעה לבסוף

במ להיכנס לי נתן לא בכניסה
 באזלפני־הרצ־ השומר כונית!״

לא התוכנית, הוקלטה שם ליה.
אורחי בין נכללת שרבין ,ידע

 בעוז. דעתו על ועמד התוכנית, '
 רגליה את לבוסס נאלצה רביו

 הפחות־ שהאורחים בעוד בבוץ,
ב מכוניותיהם את החנו ידועים
הפ לא זה האולפן. ליד נוחיות

ה הראיון את לתת ללאה ריע
 את ולכבוש בחייה ביותר מוצלח

הציבור. לב
 היה בתוכנית אחר מרואיין ■
 של החדש בסירטו המופיע הילד
תחי לפני שב. אבא ברקן יהודה

 מיני־מש־ התעורר ההקלטה לת
 התעקשה הילד של כשאמו בר,

 הראשונה. בשורה לצידו, לשבת
 פני על לטייל נוהגת המצלמה

שו ויושבי ההקלטה, בעת הקהל
המירקע. על בהופעה זוכים זו רה

עו נסטלבאום, משה ■
 הכותרזת, בין תוכנית־הרדיו רך

 מתוך שניים בעיה. לפני עמד
 שהתבקשו העיתונאים שלושת
 ב״איש־השבוע״, לבחור על־ירו

במאור הקשורים באנשים בחרו
 ונימקו הכבושים, בשטחים עות
ני נסטלבאום בחריפות. די זאת
 לא אלה שנימוקים להסביר סה

 ממלכתי, בכלי־תיקשורת יעברו
מאוד. התארכה הפינה והקלטת

ל הביא כבר החדש המצב ■
 דידי סיפר הראשונות. בדיחות
 ברחובות הלך אחד איש מנוסי:

 פתוחה. מיכנסיו וחנות ירושלים,
 אך אותה, לסגור לו אמר ידיד
 חנווע ״כשסוגדים התעקש: הוא

או ומרתך בא הצבא בירושלים,
תה.״
 על מנוסי, של בדיחה עוד ■
הנכד כי שמעה סבתא אחר: רקע

שיעו בבית־הספר מקבל שלה
 את פתחה פעם מיני. בחינוך רים

 שוכב אותו ומצאה חררו דלת
 הסבתא: אמרה ומאונן. במיטה

 שתגמור אחרי אחזור ״סליחה,
שלך.״ שיעורי־הבית את

ריי־ חרש) <ערב גירעון ■
 הבא החודש באמצע יטוס כר

 עיר אל שעות־טיסה 17 במשך
 במשך לדבר כדי בקנדה, צפונית

 היהודית הקהילה לפני רקות 20
עיתונ לשעבר רייכר, המקומית.

יד בכנסת, הקורה את שסיקר אי
 של הפרלמנטרי המיבנה על בר

 הטיסה שמשך ״מכיוון ישראל.
המוק הזמן לעומת כל־כך ארוך

 כבר שוקל אני ,,להרצאת צב
מי כל בכובד־ראש ימים חודש
 והתבדח: השבוע אמר הוא לה,״
 אותי יזמינו אולי אצליח, ״אם

 10 לדבר כדי שעות 30 לטוס
 עתה, שם השורר הקור דקות...״

 קצת לאפס, מתחת מעלות 40
 כבר רייכו/״והוא את מפחיד
 כובע־ בהשאלה לקחת הספיק
 הנהלת איש שלו, מחבר פרווה

הרבה״). נוסע (״הוא הסוכנות

 הלכתי בטקס גרשוני ששון לבחיר״ליבה נישאה ״סבוי׳/ במלון ליל״הדמים גיבורת 1|רו׳ נונבה
 ויתר הרב בתל־אביב. במיסעדה הנהן אבידור שמואל הרב על־ידי שנערך מקוצר,

 משוחח ראובני(למטה, יותם הסופר היה בחתונה השושבין עצמו. משל טכסט וחיבר הכתובה קריאת על
 הצעיר מראה על לכלה החמיא הסופר האחרונים. בחודשים בני״הזוג עם הדוק קשר שיצר לוי) כוכבה עם

בזרועותיה). וחצי(בתצלום השנתיים בן לאסף סבתא שהיא להאמין שקשה העובדה את והדגיש במיוחד,

מס אלא משאיל, הוא אין מעיל
שלו. הירושלמי במעיל תפק
 לא כי אם זהה, הזמנה ■

 יעקב גם קיבל התאריך, לאותו
 בזמן יטוס הוא גם אחימאיר.

 20 לדבר כדי שעות 17 הקרוב
 ״איחוד הרצאתו: נושא דקות.

 ארנס משה השר ירושלים״.
 השיב לא אך דומה, הצעה קיבל
סופית. תשובה עדיין

 ערכה שיטרית ■רותי
 בביתה מאוחרת חגיגת־חנוכה

בעלה, שימש שם ביבנה, החדש

 בנו של הצעיר בנו דני, נכדו
 את שבועיים בעוד יחגוג דובי,

 רשימת- עם שלו. בר־המיצווה
 המצומצמת־יחסית המוזמנים

 ולא ממנהיגי־האומה, כמה נמנים
שיף. של מיפלגתו מהליכוד, רק

 (״אברש׳ה״) אברהם ■
 מצונן. כשהוא ארצה, שב טמיר

 שזוהי הסביר בשלומו לדורשים
 במזג־האוויר השינויים תוצאת

 שהה (שם באיטליה הקור בין
 מזג־האוויר לבין שבועיים) לפני

 ל־ הצטרף (שם בריו־דה־ז׳נרו
פרס). שימעון
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 כשמאחוריו אותו הנציח הצלם חיפה. מכבי נגד בני״יהודה
אחר. גדול במישפט שכיכב מיזרחי, בצלאל איש־העסקים עומד

 כראש־ שיטרית, מאיר הח״כ
 המסיבה לא־מכבר. עד העירייה

 רגליים של לתערוכה הפכה
 עד והאורחות, המארחת של יפות

 שה- התלוצץ האורחים שאחד
 אמת־מידה על־פי נבחרו אורחות

ה בלטו הרגליים בעלות בין זו.
 נעמיאל, התמירה דוגמנית
 של הבלונדית וגרושתו ניצה,
 יהושפט הד״ר הפלסטי המנתח

 חיים במסיבה בלטו שולמן.
 אבן, ג׳קי ),האלוף(מיל יבין,
 דיסנצ׳יק עידוא מעריב עורך

 ששיט- שיף, חיים והמלונאי
 יחסי־הציבור את מנהלת רית

שלו.
 למלחין־זמר היתה נחת ■

ב כשקיבל, קראום, שמוליק
 מילדיו. מתנות שעבר, שבוע
 אשתו־לשעבר עם שוהים אלה

בחו״ל. כץ ג׳וזי
 גוט־ גיל נעלם לאן ■

ב נשאלת זאת שאלה פריד?
 תחרות להפקת שנוגעים מי קרב

 להתקיים האמורה מיס־יעיברס,
 הצעיר הבאה. בשנה בישראל

 לארצות- לדבריו נסע הנאה
 לסכם כדי ימים״, ״לכמה הברית,
 בפרוייקט. משקיעים עם עניינים

 גוט־ שבועות. כמה עברו מאז
 במישרדו ארצה. שב לא פריד

 שהוא המתעניינים את מרגיעים
ימים״. כמה ״בעור ישוב
 שמחות גם יש סוף־סוף ■
שין!: חיים המלונאי של בחייו

 יושב- קולס, אלי ואילו ■
 החוקה־חוק־ומשפט, ועדת ראש
 בא לא הוא בארץ. בצינון לקה

 וניהל בכנסת, למישרדו השבוע
 שבקריית- ממיטתו העניינים את

ביאליק.
מו מאוד שמשהו מספרים ■

בח הפסטינל למשתתפי קרה זר
 האחרונה, ההצגה בתום נוכה:

 סצינות- שם הלכו שעבר, בשבוע
 זאת שמתאר כפי קשות, פרידה

המוסי המפיק בילו, שמוליק
 לאיש, מאיש עברו ״הזמרים קלי:
 ובכו רעהו בזרועות איש נפלו
 שנגמר, שחבל אמרו ילדים. כמו

 כמו יחד, הרבה להיות שהתרגלו
 לבד יעשו הם ומה מישפחה,

דמ היו זוהר לריבקח מחר.
התיי לוזון אלי בעיניים, עות
נרג מאוד היתה לב ועדנה פח

 כאלה, בהפקות בדרך־כלל, שת.
 מקסימום נימוסי, שלום אומרים

 הביתה הולך אחד וכל חברי,
 קרה מה להסביר קשה לנוח.
 היתה שזו מפני אולי — השנה
 נהנו והזמרים מוצלחת, הפקה
 נהנים תמיד לא בה. להיות

 למחרת זה." מסוג אלה בהפקות
 אל זוהר רבקה צילצלה הפרידה

ב חלל לי ״יש ואמרה'לו.• בילו
 ובוכה. הספה על יושבת אני לב,

 למוני בבוקר השכם צילצלתי
 מוכרחה הייתי מושונוב,

מהחברה.״ מישהו עם לדבר
בכי קציני־מישטרה 40כ־ ■
באמצע היו תל־אביב ממחוז רים
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