
 מג! דויד * ירון יצחק של הרטובה הבובה
איטבג קןת על וראש־עיר״ה ★ מחכה עוד

 במשא־ שבלטו הדמויות ■
 למצריים טאבה להחזרת ומתן

 מלון מבעלי ססושדו, אלי היו
של בנו נלסון, ולירון סתסטה,

 הבטיח שראש־הממשלה השיב
 להגשמת ממתין עדיין ושהוא לו,

ההבטחה.
נתנאל גילי הילד־הזמר ■

ף1  מילחמת- של הסיסמה את לדבריו שהמציא בארץ, הפירסומאים מראשוני ־11■ ל|11\
רחל את בתערוכת־ציורים פגש צבא!" העם כל חזית, הארץ ״כל העצמאות 111 #1\

תון שנים עשרות לפני שעשה עבודות לה והראה מרידוד, יעקב מפקד־אצ״ל של בתו קרמרמן,  מ
בעולם. הישראלית התעמולה על בביקורת עכשיו עוסק סל פירסומת. עבודות של חדש קטלוג

 תקלה היתה התוכנית לתחילת
 שהגיע מהנדס, בתאורת־האולפן.

הת את לתקן הצליח לא למקום,
 של תואר בעל שהוא ניצן, קלה.

 ומומחה וניהול, מהנרס־תעשיה
 והשדרן הצליח, לבעיות־חשמל,

למאזי סיפר בן־יחזקאל אבי
 עלה אחדות דקות ״לפני נים:

 לנו ותיקן סולם על ראש־העיריה
 שלנו שהמומחה באולפן, תקלה

לה.״ יכל לא

 היתה לא־נעימה תקרית ■
 טהרני, לסמי שעבר בשבוע

 וספר־נשים. יחצן צלם־עיתונות,
 מסיבת־הפתיחה את אירגן הוא
 הרבה והזמין יפואי, מועדון של

 — דוגמניות אמנים, עיתונאים,
 בבוקר בפתיחות. הרגיל הקהל

ר אצל הטלפון צילצל האירוע
שה בחורה, המוזמנים. מן בים

 ״שולי, בשם עצמה את ציגה
 הודיעה סמי״, עם שעובדת
 שמע למזלו מבוטל. שהאירוע

 תוך נאלץ, הוא שקורה. מה סמי
 כולם עם להתקשר אחדות, שעות

 מתקיים. אכן שהאירוע ולהודיע
 ניסה מי בביטחה יודע הוא אין

 בשניים, חושד אבל לו, לקלקל
 רצו לדבריו, צרות־עין, שבגלל
 השניים ולמועדון. לו להזיק
להי רצו למסיבה, הגיעו האלה
משם. אותם זרק הוא אבל כנס,
 לשעבר מרזל, איתמר ■
 בכדורסל, נבחרת־ישראל קפטן

 יום־הו־ את שעבר בשבוע חגג
 הטובים וחבריו ,40וד לדתו

לע למאורע לתת שלא החליטו
 לכבודו אירגנו הם בשקט. בור

 רק להם ונשארה הפתעה, מסיבת
 אותו מביאים איך — אחת בעייה
 מרזל, היה ערב באותו לשם.

 של הספורטק את כיום המנהל
אחת במיוחד. עייף ראשון־לציון,

 התו־ במיסגרת שאלות־מאזינים | בבד בשבת התעורר כאשר ולכן, ! מ- מופתעים היו ובני־מישפחתו
סמוך הרשת. צבעי כל כנית | שוב לראות גילי היה יכול קר, 1 כא- שבוע לפני השישי ביום אוד

 שעברו גיבעתיים, תושבי ■
 מימי באחד העירייה בניין ליד

 אלי את לראות הופתעו השבוע,
 מועצת־העירייה, חבר סמוכדז,

 בדמות בבובה מחזיק כשהוא
 את ירון. יצחק ראש־העירייה,

 בבגדים, הלביש הוא הבובה
 שני לה הצמיד גם ובתוספת
 עליה שפך פעם ומדי סנפירים,

במי החזיק האחרת בידו מים.
העו באוזני הכריז הוא קרופון.

 את חונך שהוא והשבים ברים
 שראש־העיר קלאב, הקאנטרי

 מזה העיר לתושבי הבטיח ירון
שנים. כמה

 חיקתה לא וישינסקי החיקוי. את
 עלול והוא במיטבו, כשהוא אותו
 אמר, הוא אבל להיעלב. היה

 רק ״מחקים עצמו: את כמנחם
 גם אז ומעניינים, חשובים אנשים
אותי!״

 ראשון־לציון, עיריית ראש ■
ש בשבוע התארח ניצן, מאיר

על וענה א', רשת באולפן עבר

 הכפר של הבעלים נלסון, רפי
מע חודשים כעת, לממן. הצמוד

החלי ההסכם, חתימת אחרי טים
 פפו־ הארץ. את לעזוב שניהם טו

 חברתו־ עם בלונדון מתגורר שדו
 שוורץ, שימעונה לחיים,
 ג׳ודי ואשתו נלסון לירון ואילו

 באר־ מזלם את לנסות החליטו
 עוברים הם לשם צות־הברית,

הקרובים. בימים

 של הבר־מיצווה במסיבת ■
 הירושלמי עורך־הדין של בנו

מצ רבים נכחו אבולוך ניסים
 כשניגש בבירה. הליכוד מרת

 לתעשיין מגן דויד חבר־הכנסת
 נשאל הוא קירשטיין, ברוך
 אמור הוא מתי התעשיין על־ידי
מגן כשר. שלו המינוי את לקבל

1| \1 ¥|  להפנט שקל טוען כן־אמוץ, דן על ספר בכתיבת כעת העוסק (משמאל) ך1ך1ן |
1 # מאי נתקל הוא ב״כסית" אותו. 14|1  בשנה שהפיק ג׳ייקובס, הגרי הקנדי נבי

 בו להפנט. מרבה שהוא סיפר גיייקובס לנוער. ״שושלת" דמויית סידרה של פרקים 135 אחת
 לא שההיפנוט התברר 7 הסיפרה את לשכוח עליו כשציווה אך דנקנר, את להפנט ניסה במקום
קורנהאוזר. ריצ׳רד והד״ר ליבני(למעלה) יצחק בהתעניינות בניסוי מסתכלים בתצלום הצליח.

 מאורחי״הכבוד אחד היה שר״התעשיה,שהן אראל
 לפרוייקט״מגו- אבן־הפינה הנחת בטכס

 ביקש ביניהם השיחה במהלך זיסר(משמאל). מוטי היזם של רים
העניין. את ורשם פיסת״נייר, הוציא שרון מהשר. עזרה זיסר

הטל מסך על לפתע, ראו שר
 וישינסקי אוסנת את וויזיה,
 גילי נהנו. הם גילי. של בחיקוי

 טוב זה את עשתה שהיא אמר
 עשה במקום ובו קם הוא מאוד.
 המחקה צפיר טוביד! של חיקוי

הק ההורים טולדנו. אבי את
 עבור כרגיל, התוכנית, את ליטו

בבית, היו שלא הגדולים, הילדים

ה העולם16 2700 הז


