
 על־ידי הריקודים לרחבת נגררה ביבי, עול אשתו נתניהו, פלר משמאל:
ק. איש־חירות אפל(לצידה) אברהם תי  יל אצ אנשי נראו החוגגים בין ו

הבאות. השנים 10 תור ראש־הסםשלה יהיה שביבי בלהט שטענו רבים,
 את ולשכור במשותף להתארגן
פרסיים. שוטרים של שרותיהם

משעש חג־מולד מסיבת ■
 אשת־ של בביתה התקיימה עת

 רקד־ בלומה החיפאית החברה
 לביתה הזמינה היא ביצקי.
ה הצי מאוניות גבוהים קצינים
 יונה בחיפה. העוגנות שישי,

 א־1 יושבת־ראש קלימוביצקי,
 קלטת־וידי־ הביאה בארץ, חיטי

 של בנו ודק, וג׳ון סוזן של או
 מיבוזר ובה יוק, הרמן הסופר

ב בעברית, ארץ־ישראל שירי
ש החבורה וכל אנגלי, תרגום
הצ ואמריקאים, ישראלים כללה
בציבור. לשירה טרפה
■ אזדליאב וזדדד מן נעמי

השבוע פסוקי
 ת■ אמנון העיתונאי •
 בך דויד את בצטטו קני׳

ש למה מומחים .יש גודיון:
 למה מומחים אין אך היד^

שיהיה!״
ת ב תו כ הקיר על •
באוניברסי בשרותי־הנשים

השוא .אשה תל־אביב: טת
 חסרת- היא גבר להיות פת

אמביציה
 ש־ פינחס המשורר •
ה,  הוגה־ דיברי סמך על ד

ה בוכה .עת מוסלמי: ריעות
ה צוהלת שאבד, מה על לב

שמצאה!״ מה על נפש

 בבית, ההוראות את נותנת שהיא
הז בבנק. ההוראות את ובעיקר

מל היסס שר יואל הוותיק מר
ש שבשנה מפני לבימה, עלות
 לו שתהיה פקר לו ניבא עברה

 הוא לאחר־מכן ושבוע תאונה,
 להוצאת בבית־החולים אושפז
 פקר אר מקיבתו. ממאיר גידול
 לו יאיר המזל שהשנה אותו ניחם
 הזמר־בדרן גנב ההצגה את פנים.

 מלספר פסק שלא כהן, חופני
שחו שהתימנים וטען בדיחות,

 בחושך. אותם שעושים מפני רים
 ערך הוא שבאחרונה סיפר כהן

 ותרם בהתנדבות, הופעות כמה
 עבור ב־ד יר לאגודת הכסף את

הזקו פרויליך, יונית הנערה
 השתלת לניתוח רחוף באופן קה

 פנו דבריו סיום עם מח־עצמות.
לת והציעו מהקהל אנשים אליו
כסף. רום

 של ליחה נס לא עדיין ■
ה נוכח בזאת — האידיש שפת

שי לוינסון, עמית עיתונאי
מ כמה בחברת בארוחת־ערב שב

וה העסקים שבאנשי הבולטים
באי פנה לוינסון בישראל. חברה
 בדד אורה לאשת־החברה דיש
 מוט־ בן־זוגה, עם שישבה רב,
הצטר ולהפתעתו מאיר, ק׳ה
 אשת־החברה גם לשיחה פה

 של אשתו אברמוביץ, סוניה
אברמו צבי איש־העסקים

 ודויד אירונה גם ביץ.
 הילטזן המלון מבעלי טייג,

עי והתעשיינים התל־אביבי
 הצטרפו, ארקון ואהוד דית
 בקיאותו את הוכיח אחד וכל

הס יושבי־השולחנות באידיש.
 לראות המומים קצת היו מוכים

משו הגדול העולם אנשי את
מע שרבים בשפה ביניהם חחים

מקיומה. להתעלם דיפים
 חברה בעל ברי, מוטי ■

ממציא, של הצעה שקל לשיווק,

 לו שהעניק בקבוק־השמפניה, את אל״על מניףנתניהו ביבי
וצפו רעשנית במסיבה ששון, מיקי המיסעדן

סגן־שר-החוץ. של התפקיד קבלת לרגל ״תגר" חוג חברי לו שערכו פה
 שחי הזמר פוקס, עוזי ■
 האחרונות השנים בשמונה ועבד

 לארץ, באחרונה חזר באמריקה,
 ליזה ובנותיהם ניצה אשתו עם

 בשבוע כבר ).14( וסאלי )17(
 מאוד לפוקס היה לשובו הראשון

 הגדולה בתו כאשר לא־נעים
 הצי באחד שבכתבה לו דיווחה

בא ישראלים זמרים על הרונים,
קשים, לסמים שהתמכרו מריקה

 ואשתו המנוח, נלסון רפי של בנו (במרכז),נלשן ליוון
ההת בערב בנוח הרגישו לא ג׳ודי(מימין),

 ציוד לרכישת שנועד ״יוספטל", האילתי בית־החולים של רמה
 ומהלך העניין, אורגן שבו האופן נלסון. רפי של על־שמו לחדר

מנותקים. ישבו שהשניים לכך גרמו האירוע, בזמן העניינים

ביט מערכת לפתח אליו, שפנה
 להגנה לבית, אלחוטית חונית

 לקבל אם התלבט ברי ולהתראה.
הח המציאות אבל ההצעה, את

ב יעל אשתו, בשבילו. ליטה
 של מוציאה־לאור שהיא רוך,

 דודו של האחרון (ספרו ספרים
 עצות אישי. סישן והספר טופז,

 קמה שונים) בשטחים לגברים
 וראתה המיסה, מן הלילות באחד
 הנמצאת יעל, בסלון. זרה דמות

 הדלת את סגרה מתקדם, בהריון
 מוטי. את להעיר והלכה בשקט

 משווק לכן הפורץ. ברח בינתיים
 ש־ עם מערכת־הגנה כיום ברי

 שהוא אביזרים, ושאר לט־רחוק
סקיוטק. לה קורא

בתו המכחיש עוזי, שמו. מופיע
 כלשהם, לסמים קשר כל קף

העי מן התנצלות לבקש מתכוון
 סאלי. גם עברה אי־נעימות תון.

 שגיאה תיקנה באנגלית בשיעור
 וזו לאנגלית, המורה שעשתה
 מן אותה וסילקה עליה התרגזה
 בחטיבת- הלומדת סאלי, הכיתה.
 לא בהרצליה, בן־נזר־זן ביניים

 הכעס מה על להבין הצליחה
 מאוד משתדלת היא הזה. הגדול

 ולהצליח בבית־הספר להיקלט
 לומדת היא ולכן בלימודים,

בעברית. וכתיבה קריאה באולפן
איר מרגשת פגישת־רעים ■

 החיפאי, הקומשס במועדון עה
הפי דס אלימלך כשהמראיין

 מרואיינים, שני בין במיקרה גיש
 מחוז מפקד לוי, יוסי תת־ניצב

 בר־ ארל׳ה והעיתונאי חיפה,
ש ללכת הספר את שכתב נע,
 וקצין־ה־ העיתונאי השניים, ב/

 שרותם מאז נפגשו לא מישטרה,
ש החליטו הערב ובתום הצבאי,
רצוף. קשר על ישמרו
 טהר־לב יורם המשורר ■

 בערבי־רא־ הארץ ברחבי מופיע
 כשהתראיין מהם, באחר יונות.

 מפקר שהיה שפירא צבי אצל
 על מופיע שהוא סיפר !לי־צה״ל,

 שמרבית מכיוון סכסולוג, תקן
 אז ובאהבה. בסכס עוסקים שיריו

ב שישב הקהל אל טהר־לב פנה
מהנוכ למישהו אם ושאל אולם

 הסכסואלי. בנושא שאלה יש חים
המ את ושאל קם הנוכחים אחד

המ לגבי שלו ההסבר מה שורר
 שימעון לשר־החוץ שיש שיכה
 יצחק לראש־הממשלה פרס,

מהשא נדהם טהר־לב שמיר.
 מה יודע שאינו לשואל ואמר לה,

יח שהוא לו והבטיח לו, לענות
מתאימה. תשובה על שוב

 ־,האופסינו הצגת־היחיד ■
 הערבי השחקן של בכיכובו סט,

 בהצלחה זכתה בברי, מודומד
 שע־ סיפר השחקן בפראג. גם

 ב־ הולכת היתה דת־מעריצים
מהתיאט יוצא כשהיה עיקבותיו

 הצגת־היחיר של בסיומה רון,
 כמו להרגיש לו גרם וזה שלו,

מהמלין. החלילן
 ישראליים נגנים ארבעה ■

 באולם חגיגי בקונצרט הופיעו
 פרס וקיבלו בניו־יורק, היל קרוגי
 נועם ׳שראדאמריקה. מקרו

 תיאטרון מנכ״ל שהיה מי סמל,
 כקונסול־תר־ כיום המכהן חיפה,

 בארצות־הברית, ישראל של בות
ב לכבודם גדולה מסיבה אירגן
 הקונסול סביר, אורי של ביתו

 ראש־העיר במסיבה נכחו הכללי.
 אלי הסופר־השואן קוץ׳, אד

 וח־ אולמן ליב השחקנית ויזל,
 אבן, אבא לשעבר בר־הכנסת

הט תוכנית על לנוכחים שסיפר
 בשם עורך שהוא החרשה לוויזיה

אוי היו ואבן ויזל נולדת. מה1א
 השמיץ שוויזל אחרי בנפש, בים
שר־החוץ. אז שהיה מי את

את תקפה מכת־פריצות ■
העיתונ־ בתל־אביב. ן

 שדירתה קשת,
 בפרק־זמן פעמיים כבר נפרצה

 היא לפעול. החליטה ביותר, קצר
והציעה בסביבה לדיירים פנתה

 נ ויתקין רחוב
סילבי אית

 ביותר הטובים למעצבים הגיתן ״רוסקו", בפרס הראשון במקום כה
 קבלת הוא שלו המעשי התירגום עיצוב־רהיטים. בתחום באמריקה

ה גור דולארים. במיליוני הזמנות ט .״או״בר" במועדון זכייתה את ח
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