
 תתקיים דא שדו הנאה שהחתונה מקווה ..אני
נישואיה לרגל ׳111 לגאולה קוון אבי איחל בקיוסק"

 שהיתה מצ׳יאס, די ביאנקה ניקרגואה, ילידת ולרעייתו. למיק נולדה
 בת חודשים, שישה לפני למיק ושנישאח קיין מייקל של ארוסתו
לידה. לפני החתונה, מאז שהתבודדו וביאנקה, מיק בתמונה: בבודה.

תשו מעוררות יפעם לא 8
 דיין משה של החדות בותיו

ה קרה כך רעמי־צחוק. בכנסת
 אמר לשאילתה בתשובה שבוע.

 רצתה -מערבית שתהנה דיין
 הייכל, חסנין עם אותו להפגיש

 אך משותף, ראיון במיסגרת
 להזמנה. להיענות סירב היי-כל

התיי לא השואל חבר־הכנסת
 הסיבות היו ״ימה :שאל אש,

 השיב ?״ הייבל של לסירובו
הי שהסיבה יחושב ״אני :דיין
 להיפגש רוצה לא שהוא תד,

איתי.״
 שמפ״ם אחרי קלה שעה 8

העבו -מפלגת (ברשות נמנעה
אי חוק על ההצבעה מן דה)
 עניין אותו עלה השביתות, סור

הכנ במליאת אחרת במיסגרת
 בלי -מפ״ם נמנעה -והפעם סת,

 לב שם לא כמעט איש רשות.
 כגץ, מנחם ח״כ מלבד לזה,

 ממילא נמנע?״ ״מי שקרא:
 את להרים מפ״ם אנשי נאלצו
רו למורת בולט, באופן ידיהם

 חייך האולם, ימן כשיצא חם.
 הם שלי. הנמקה ״זוהי בגין:

 הסיזון, בימי עלינו הלשינו
עליהם.״ הלשנתי אני ועכשיו

 אלוף של הטובים ידידיו 8
 (נכדי) רחכעם המרכז פיקוד
 ציבורי למאבק נחלצו זאבי
לדע לו, שנעשה העוול כנגד
 פיל" של הכתבה בפיירסום תם,
 המכסיקני החנראל קשת כי

 גם היה אלה בין קאסטנייטאס.
 יבואן גנדי, של הטוב ידידו
 תל־אביב בריכת ובעל הבשר

 על- -כששמע עינב. עזריאל
 ״עז- אמר: מנוסי, דידי כך

 גנדי אינטרסנט. הוא ריאל
ה יהיה שהוא לו הבטיח בטח
לאר הבשר של הבלעדי ספק
כפיר.״ במצודת יות

ני למען הציבור הוועד 8
ה שפגישת אזרחיים, שואין
 כשלושה לפני נערכה שלו יסוד

 אבנ־ אורי בהשתתפות חודשים
 אמנץ אלוני, שולמית רי,

 ממרין ג׳ורג׳ ד״ר זכרוני,
 לפירסום זכה ילין־מור, ונתן

 ששמו כך כדי עד בין־לאומי
ה לדרום־אפריקה. אפילו הגיע

 יוזם טמרין, ד״ר קיבל שבוע
בקיפ -מרב טלפון הממזר, יום

 פסק־הלכה -ממנו שביקש טאון
שי כדי תוך -ממזרים. בענייני

 -מ־ הרב כי לטמרין הוברר חה
לרב. אותו גם חושב קיפטאון
אולפני לבעלת גרם מה 8

לה קל-אוזנר מדגוט הרצליה
 עם במגע הבאה למדיום פוך

 לתמר בראיון ? הרפאים עולם
 ״בגיל :מרגוס סיפרה מרוז,

 תאונת־דרכים לי היתד, 17
שהתדר ועגלה -סוס עם קשה
 בלי -והייתי נחבט ראשי דרו.

מ קמתי לא שנה חצי הכרה.
 בחיי לי היו הכל בסך מיטתי.

 נעשיתי בראש. תאונות עשר
 עצירה שאפילו כל־-כך, רגישה

 זעזוע- לי גורמת אוטובוס של
 בראש הרבות החבלות עצבים.

 כי מדיום, שאהיה לי גרמו
לרו הרגישות את -מגביר זה

מתים.״ חות
כו את שגילתה אחרי 8
 -מר־ התחילה הרוחניים, חותיה

 טכניקות לחקור קלאוזנר גוט
 היא אז נשמות. גילגול של

 בגילגול היתד, היא ימה גילתה
הקו בגילגול ״פעם, הקודם:

 עם קרח זקן, איש הייתי דם,
 במצרים כהן שהיה לבן, זקן

 שחקן הייתי גם העתיקה...
 וצעיר יפה ,18,־ד במאה צעיר,

 היפולי־ המלט, את ושיחקתי
ב הייתי, ופעם ואורסטיס. טוס

 -כזאת גדולה, סוחרת טיבט,
 גדול מ-חסן לד, שיש ערמומית,

 קדום הכי הגילגול עורות... של
היי פעם באטלנטיס. היד, שלי

ש אחרי מאטלנסיס. פליטה תי
ב מטאוריט מפגיעת שקעה
 באוק- בסירה נסענו לה, סמוך
 גיברלטר. -מפרץ דרך ינוס

 והתיישבנו התיכון לים הגענו
 יסדו אטלנטיס ניצולי בקרתגו.

 את טרויה, את כריתים, את גם
 אגן תרבויות שאר ואת מצרים

 הראשון בגילגול התיכון... הים
 פרח באטלנטיס. פרח הייתי
המניה.״ צהוב,

מש ריבוי על בהתקפה 8
 השבוע יצא הממשלה, רדי
 בין כדוד• דניאל דבר כתב

 על סיפור בלוך הביא השאר
נפת ״פרץ :בלי-תיק השרים

 -באחד בלי־תיק. שר היד, לי
 ראש־ -מזכירת ביקשה הימים

להו המשרד משוער הממשלה
 בלי- השר כשייכנס לה דיע

דא אחדות שעות אחרי תיק.
 במשרדו. יושב השר כי תה,

 השיב השוער, את כששאלה
תיק׳.״ עם נכנס השר ,אבל :לה

י כור מ-נכ״ל 8 אי  מ
ת; מי לימו בסיור הנמצא ע

 החליט בארצות־הברית, דים
 לעובדי אישית דוגמה להראות

צימצו־ דורש הוא מהם כור,

 -מכונית את החליף הוא כים:
.504 בפג׳ו שלו הדודג׳
 המתפטר המערכת רכז 8

בטל החדשות מחלקת של
 לע מסלר שמעון וויזיה,
ש ״שלוש הטלוויזיה: הנהלת

ופו מתקלקלת המעלית נים
 המיזנון -ושירותי לסרוגין עלת

 אפילו ביקורת. לכל מתחת הם
כנר הטלוויזיה הנהלת זד, את
 בלי להסדיר מסוגלת אינה אה

 ועדת־חקירד,־ממלכתית שתקום
בטלוויזיה?״ העניינים לבידור

ב, יגאל העיתונאי 8  לכי
 שר־הקלי־ הודעת על בתגובה

 תפקידה כי פלד נתן טה
 הוא מפ״ם של ההיסטורי

 :הסוציאליזם גחלת על לשמור
 תהפוך לא שהגחלת כדי ״זאת

ללהבה.״

 הישראלי הכפר מחבר 11
 פרי, שמעון הסופר הנחמד,
 מחיר. בכל להתפרסם החליט
לרא הוזמן הוא שעבר בשבוע

 ה־ בתוכנית ישראל בקול יון
 בין אטינגר. עמוס של חייה

 האיורים אם פרי נשאל השאר
להג נועדו בספרו האירוטיים

 שהם או בלבד, התפוצה דלת
 מיקרופון מול בסיפור. קשורים

 מאזינים, אלפי ובאוזני פתוח
 כה־ יוליוס ״לגבי פרי: ענד,
 לזיין הספר) הראשון(גיבור -נוב
וכא ולשתות. לאכול כמו זה

 לקרוא ילמדו בני־האדם גם שר
 לחיות יתחילו בשמם, לדברים
באמת.״

אטינ־ עמוס של אשתו 8
 ר אסייר תמר העיתונאית גר,

 פנתה שידור, באותו שנכחד,
 כי לו ואמרה נדהמת כולה לפרי
יש בקול היסטוריה עשה הוא
להש שהעז הראשון הוא ראל.
 גלי מעל המפורש בשם תמש

דב את עמוס כששמע האתר.
 בדיוק לא ״זה :אמר אשתו, רי

ש הראשון היה לא פרי כך.
 גלי -מעל הזה בביטוי השתמש
 בתי־ על שלי בתוכנית האתר.

 ישראל, בקול ששודרה המשפט,
 בביטוי, אחת זונה השתמשה

אחת.״ מפעם יותר

 מקורית מתנת־חתונה 8
 מהפיזמו־ ניני גאולה קיבלה

 גדול. מגנט :קורן אבי נאי
 בעלך,״ על שתשמרי -כדי ״זה

 ״החתונה והוסיף: אבי, כתב
 באולם, היתד, שלך הראשונה

השלישית בדיסקוטק, השנייה

שהרבי מקווה אני במסעדה;
בקיוסק.״ תיערך לא עית

ה יום־ד,הולדת במסיבת 8
 של (שלונויק מנחם של לל

 לו שערכו זילברמן, חדווה)
 שלומיק סיפר צה״ל, גלי
 עירוני מנער הפיכתו על

ב השורה מן לחבר אלגנטי
לבחי כשהופיע הנח״ל. להקת

ה הדבר היה עניבה, ענוב נה
 הבוחנים, לו שאמרו ראשון

 רד־ ויאיר גולדכלט חנן
 העניבה את ״הוריד :זנבלוט

מהד שאנחנו או זילברמן, מר
מסי באותה עליך.״ אותה קים
 םגן-אלוף את מנחם אירח בה

 החינוך קצין שהיה איצ׳ה,
 היה שמנחם בזמן הלהקה של

 שבזמן סיפר איצ׳ד, בה. חבר
ה חנתה מלחמת־ששת־הימים,

 את מצא ובבוקר ברפיח להקה
 לכיוון בקלצ׳ניקוב יורה מנחם

 ״אבל המצרים. פעם היו בו
 ״למה איצ׳ה, לו אמר מנחם,״

 כבר המצרים הרי יורה, אתה
 ״אתה התעלה.״ של השני בצד

 לו השיב עוזר,״ שזה רואה,
זילברמן.

 פט האמריקני הבמאי 8
ל ארצה שהגיע קאנינגהם,

 הרוטשילדים, המחזמר את ביים
בעב ביטויים כמה קלט כבר
 אומר כשהוא למשל, רית.

השח כבר יודעים ״אלאבאמה״,
לאו מתכוון הוא שאין קנים,

 ארצות־הב־ בדרום מדינה תה
 קורא פשוט הוא אלא — רית
הבמה. על לעלות להם

 תפס גת משה הצייר 11
 מיצווה בין שהיחס השבוע,

 שכתוב כמו בדיוק איננו וגמול
 שתרם לאחר אחד יום בתורה.
המכי למען יקרת־ערך תרומה

 ילדי- קרן לטובת הפומבית רה
 תוך אל גנב פרץ — בנגאל

 הרבה משם וגנב שלו הסטודיו
 ומטבע־זר. צ׳קים לרבות כסף,

ה את ללכוד הצליחה המשטרה
 יום למחרת מעקב, על־ידי גנב

 רחוב של בשוק-השחור הגניבה,
 הגיע עד־מהרה לילינבלום.

למכי דולארים שהציע גבר,
מ שנגנב בסכום בדיוק — רה

ל הוחזרו הדולארים הצייד.

 הספיק הצער, למרבה אך צייר,
ה הכסף מכל להיפטר הגנב

ברשותו. שהיה מקומי
 יוסטי־ פיטר השחקן 11
בסרט אלה בימים המככב נוס,

 הקטנה, וקלייר הגדול מק
בהפ לסרט, חבריו את מהנה
בהש הצילומים, שבין סקות
 — אופרות מתוך אריות מעת

לשונות. וכמה בכמה
שהת הצרות לכל בנוסף 8
 בטלוויזיה, עליו ובאו רגשו
ה השבוע היה באשמתו, שלא

 תדמור, ישעיהו ממונה,
ש לאביו, ביחס ומודאג דאוג
 בבית־ ומסובך קשה ניתוח עבר

 הרגשתו את בירושלים. חולים
 במקום לנעשה ביחס האישית
 סגן־אלוף ביטא החדש, עבודתו
שנער פרידה, במסיבת תדמור

 צה״ל, מיחידות באחת לו כה
 יכולים ״אתם :אמר כאשר

 קב- מסיבת עבורי להכין כבר
 מתבדחים, בטלוויזיה לת־פנים.״

 תדמור יחזור וכאשר אם כי
 בשקט לספר יוכל הוא לצה״ל
 נסיון כבר לו יש כי גמור,
הגדו במלחמות לפחות קרבי,

הקטן. המסך של לות
 לגלות: מותר עכשיו 8

 אדי שערך הלידה מסיבת
 הטלוויזיה, בית במזנון ופר8

 גל" כי ומכופלת, כפולה היתה
 ההריון בזמן סבלה סופד יה

 את ושנאה נוראי לידה מפחד
 ירחים תשעה במשך גיזרתה
עו הכל בחיים אבל שלמים.

 ה־ אחרי ידידותיה, לדברי בר.
הר יעבור בו, שהתנסתה נסיון

תכ שגילה־גלוריה עד זמן בה
בכלל. אם להריון, שוב נם

 ומשהו, שנה לפני פעם, ₪
 מזור. דליה הקרנית חלתה

 למלא האחרון ברגע קפץ ומי
 כנר. דן נכון, מקומה? את

הצ הוא באגדות, כמו ובדיוק
עכ הקהל. לב את לשבות ליח
ב חאלטורות עושים הם שיו

 הלכו הם שבועיים לפני יחד.
משו ערב־ראיונות אחרי יחד,
 ב־ סטייק לאכול בנתניה, תף

נפו מאז אותם. ראו סטייקיה.
ש עקשנית, שווא שמועת צה

רומן. ביניהם מתנהל
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