
 רוצה לא קיסר • לבד אוכלים ושימש! סוניה
ת מ סו ר ה • פי ל מי ה ה ו אחרונ מר של ה

 7.30ב־ ראש־השנה, בערב ■
 ושימעון סוגיה נכנסו בערב,
 רן מלון של לחדר־האוכל פרם

שול להם שמור היה שם אכדיה,
בפינה, לא דווקא לשניים. קטן חו

 האחרים הסועדים כל במרכז. די
 אף אבל מבטים, פעם מדי נעצו
 ישב שומר־ראש ניגש. לא אחד
 הוא ואכל. בצד, קטן, שולחן ליד
 היא עניבה, ללא בחולצה, היה

במ חגיגית לא רגילה, בשימלה
 כבד ;10 שעה עד אכלו הם יוחד.

 עם מרק ממולא, ארטישוק קצוץ,
תוס עם צלוי עגל. קרעפלאר,

 התענוג: מחיר מתוק. קינוח פות,
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 תמר ישבו הסמוכים השולחנות
 ידידים. בחברת קולק, וטדי
מסי — מסורת כבר זוהי ■

 משה אצל בראש-השנה, בה
 נהגו שהיה יבנאל, איש בן־צור,

 רמט־ היה כשזה גור, מוטה של
 (מיל׳) אלוף החוגגים: בין כ״ל.

 חבר־הכנסת שימחוני, אורי
או עורו-הדץ גולדמן, מיכה

 (״רפול״) רפאל סלונים. רי
 התייצב לא קבוע, אורח איתן,
רן של גרושתו חרותה, השנה.

 החבר עם הגיעה (פקר), רונן
 בכיר. רופא שהוא שלה, הנשוי
 נעמי של האח ספיר, יגאל

 ואקוד־ סקסופון על ניגן שמר,
הקבוע, החצוצרן שם חסר דיון.

 לא הוא שגם חסוי, ששמו בכיר
הפעם. הגיע
 השבוע חזרה ירקוני יפה •

ה באוסטרליה. הופעות משמונה
 אחת אחרי מלאים. היו אולמות

 לכבודה ערך במלבורן ההופעות
 הישראלי״לשע־ ,מקומי מיליונר

בבי מסיבה שפיגל, איציל! בר
של ותיק ידיד היה שפיגל תו.

 יפה. של המנוח בעלה שיימה,
 בבית־הוד לסיור אותה לקח הוא

 והזמרת לשטיחים, שלו רושת
לד — הגודל מן המומה היתה
 שלה, מהבית כמו משהו זה בריה

 גיב־ עד דיזנגוף, מכיכר רחוק לא
כו המלון(חמישה באותו עתיים.
 מבני־מיש־ לאחד השייך כבים,
 התארחה שבו שפיגל), של פחתו
 גם התארחה הזמן, ובאותו יפה,

 להרצאות שהגיעה הבין, לאה
ציו נשים אירגון מטעם
 את שאלה המלון הנהלת ניות.
לש ללכת רוצה היא אם ירקוני

 ״כמו ענתה. והיא רבין, את מוע
או לשמוע תבוא לא רבץ שלאה

לש אלך לא אני באוסטרליה, תי
כאן." אותה מוע

ה בתוכנית המשתתפים ■
בטל פנישת־םחז!ר של אחרונה
 הצבאית, הפנימיה בוגרי וויזיה,

 שחק אמנון האלופים וביניהם
 בהקלטת הזכירו וילנאי, ומתן

למח מחבריהם שישה התוכנית
 והקדישו במילחמות, שנפלו זור,

הו מהם. אחד לכל אחדות דקות
 צפו על-כך, ידעו הנופלים רי

 כאשר התאכזבו אבל בתוכנית,
ותמו הבחורים, שמות רק הוזכרו
 שתיים. או לשנייה נראו נותיהם

 מפיקי־התוכ־ החליטו משום־מה
ה את דווקא בעריכה לקצץ נית

האלה. דקות
 יואל הוותיק איש־הרדיו ■
ה תוכניות בהפקת העוסק רקם,

מאמ עושה בפולקלור, עוסקות
תפ את לקבל כדי אדירים צים
 חטיבת־התוכניות־ מנהל קיד

 ורב־ יוקרתי מינוי ברדיו, הקלות
 יש רקם של למינויו אך חשיבות.
 אם המתייצבים, רבים מתנגדים

 שר-החינוך נגד בגלוי, לא כי
הירו ברקם התומך נבון, יצחק
 הוא השניים בין שניצב מי שלמי.

 של הוועד־הפועל יושב־ראש
לש חבר־הכנסת רשות־השידור,

 ראש שהוא הראל, אהרון עבר
ועדת־המינויים.

 תסיסה יש ברשות־השידור ■
 מן, איזי של מינויו על רבה

 שנים, כמה לפני ברדיו שעבד
 מנהל־הרדיו על־ידי ושפוטר
שנק למרות לב־ארי. גידעון

יצ חדשים, תקנים יהיו שלא בע
טו עובדים כמה עבורו. תקן רו

שהופ פרוטקציה, כאן שיש ענים
 אמו רמי־מעלה. גורמים על עלה
 האישית מזכירתו היא איזי של
 יושב־ראש שילנסקי, דב של

עי הוא מן רפי ואחיו הכנסת,
במעריב. תונאי
 ההס־ של על1ער־הפ11ב ■

הרצ את למרק התחילו תדרות
 של הראשון הכינוס לקראת פות

 למרע־בש־ מי1הבינלא האיתון
הרו עדיך׳ שהוקם חת־העובד,

 קורן. ישראל התעסוקתי פא
 דפי־הסבר קיבלה התיקשורת

 אך ומטרותיו, הכנס למהות רבים
שנשל מהקומוניקטים באחד אף
 הזה האירגון שנשיא צויין לא חו

 ישראל מזכ״ל־ההסתררות, הוא
מקור על־כך כשנשאלו קיסר.

 רוצה אינו שקיסר השיבו הם ביו,
 בתעמולת־ לו ייחשב שהכינוס
בחירות.

ן | ך1ך | י  בכנס נפגשו תל־אביב, עיריית ראש (משמאל), להט ושלמה שר״השיכון, (מימין) ך
במישחק־ משחקים הם כאילו נראה זה השר. בידי ידיו בשתי אחז להט מיפלגתי. 1 1 \
מהמכה. להימנע כדי כפות״ידיו את להזיז המנסה היריב, של ידו כף על מכה האחד שבו ילדים,

דקות 5 בתוך צעיר להיראות
 שיער צבע הינו .11151 ז08
 הגבר את שכבש חדשני

 הודות האמריקאי
בולטים: יתרונות 2 ל־

הטבעי המראה .1
 פועל ג1אסזז$י אחרים, צבע לחומרי בניגוד
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי

השימוש נוחות .2
 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום

 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5
 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול

 וחום בינוני חוס כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן
בהיר.

טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים
 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
__________________________________________שיער. ובצבעי

לנסות מוכנים מהישראלים 500/0
 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר

האמריקאי.
 האפור השיער מבעלי 500/0ש־ נמצא טלפוני• בסקר
! את לנסות נכונות הביעו  שיערם. על (151 אסץ מ

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 במאי נונדמן מכון ע״י שנערך טלפוני סקר ־

 מונחוות ובחנויות לצונן במשביו המוקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה

הוצליה. 2096 ת.ו. נע״מ, מדיליץ ושיווק: יבוא
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