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 לדוגמן, שהפך הזמר עם יחד
 תיס- בתצוגת אמדורסקי, בני

 על״ידי נערכה אשר רוקות
 בה תל־אביבי, תיסרוקות סלון

 סי- ודוגמנים דוגמניות הציגו
נהו שהיו כפי דורי״שיער

השלושים. בשנות בעולם גים

 ששם־אור בכך הסתיים פרץ,
 ואילו ״בוגד״, יבי לעבר קראה

 את ללמוד אותה שלח הוא
 לפני לא אך העברית, השפה
דביליות. אותה שכינה

זכ בלתי־צפוייה ׳למתנה 8
 הגלריה בעלת שעבר בשבוע תה

 של אשתו קלצ׳קין, הדסה
 קלצ׳קין. רפאל הבימה שחקן
 הצייר על־ידי הוזמנה הדסה

 אחד ליום לבוא כל! שמואל
 לפתיחת חשבונו, על לניו־יורק,
 הידועה בגלריה שלו התערוכה

 החליט בק בגיו־יורק. אוורבך
 ביותר הטובה הדרך זוהי כי

 שלה שהגלריד, להדסה, להודות
ב שלו התמונות את מוכרת
עצומות. כמויות

 בלתי־רגיל עסקים חוש 8:
 לינדה שעבר בשבוע גילתה

 שוחה נציג של רעייתו יה,
 בישראל פורמוזיים עיתונים של

 מסי- ערך בעלה יה♦ .אלכרט
 באפקה, שלהם בחוילה בת־גן
 ״סין של יום־העצמאות לכבוד

דיפ הוזמנו אליה הלאומנית״,
 ביניהם ועיתונאים, רבים לומטים
 הרצל הצהרונים׳ שני עורכי

 אחרונות מידיעות רוזנכלום
 ממעריב. רוזנפלד ושלום
 כדי המסיבה את ניצלה לינדה
 שאותן תמונות־אמנות למכור

ה בסיגנון מנייר, גוזרת היא
 האורחים לכבוד וערכה סיני,

 של השניה בקומה תערוכה
ל הוזמנו האורחים החווילה.

 לינדה של תמונותיה את קנות
 ל־סססז 500 שבין במחירים

האחת. לירות

הבו של רופא־השיניים 81
 עודד ד״ר התל־אביבית, המה

כאח במילואים משרת עמודי,
 ומעבדות- רפואי ציוד על ראי

 יום־הכיפורים במילחמת שיניים.
 ציוד ובדק בפאיד, עודד שהה

 המצרית מירפאת־השיניים של
הוד המעבדה במקום• שניטשה

ת במשוכללת גלתה מודרני  ,ו
 מעבדת- להיות מיד והוסבר,

 עם במקום. צה״ל של השיניים
 נשארה למצרים פאיד החזרת
כשבו לפני המעבדה. גם במקום

בינ לקונגרס עודד יצא עיים
באי רופאי־שיניים של לאומי
 לרופא- התוודע ושם רופה,

 שיחה כדי תוך מצרי. שיניים
 הוא המצרי הרופא כי התברר

והמע פאיד, של רופא־השיניים
 שוב, עתה ונמצאה היתה, בדה
 המצרי הרופא פיקוחו. תחת
 להודות כדי מגידרו יצא ממש

 שמר כי על הישראלי לרופא
 פגע, מכל ■שלו המעבדה את

תקין. במצב אותה לו והחזיר

 גלד לאורי כי מסתבר 8
מכפי כוחות יותר הרבה יש

 ב־ בחרד, והיא תיקווה׳ בשם
 משה. בשם חיפאי עודך־דין

 רוצים שהם החליטו השניים
 ביניהם היחסים את לפתוח

 צה״ד וגלי סינית, במיסעדה
הארוחה. עבור משלמים

שנער סגורה, בישיבה 8'
הצעי חוגי חברי על־ידי כה

 הליברלית, המיפלגה של רים
 במים־ החזק האיש בהשתתפות

 ארליך, שמחה כח״ לגה
 חגיגית הבטחה ארליך ביקש
 להדליף שלא המישתתפים מכל
 לעיתונות. הישיבה תוכן את

 ידיעה הופיעה בבוקר למחרת
 של תוכנה על העיתונים בכל

 לחוגי הודיע וארליך הישיבה,
 עוד ישתתף לא כי הצעירים

בפגישותיהם. לעולם
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 בטהיטי, שהיה בעת קיבה, בקילקול לקה בראנדו לוס־אנג׳לס.

 גם בראנדו לקח כמו־כן מוות. לסכנת אותו והביא שהסתבך
בלילה. גם כהים משקפיים להרכיב אותו המחייבת עיניים במחלת

 עורך- של פליטודפה 8.
 בבית- לידסקי צכי הדין

 מפי לצחוק גרמה המישפט
 שבפניו השופט ומפי כולו, הקהל
 לי- לוין• דב לידסקי, הופיע
 בעת השופט, אל פנה דסקי
 באונם, שנאשם לקוח על שהגן

 במגע בא שלי ״הלקוח ואמר:
 לי־ ,.״בהסכמתה המישטרה, עם

 בטעותו, מייד הבחין דסקי
 על השופט סליחת את ביקש

פליטת־הפה.

 של ורעייתו החברה אשת
 צוורן, ברוריה חייט־הצמרת,

השחק של כלבת־הפודל לבין
 ברוריה, אלמגור. גילה נית

ו כלבתה על להגן שנחלצה
 הניצות, בין להפריד ניסתה
 מכלבתה הגונה נשיכה חטפה

 פצע לה שגרמה אלמגור, של
בשוקה. עמוק.

 אלה, טרופים בימים גם 8!
 שימעון שר־הביטחון מוצא
ה בדברים להתעסק זמן פרם

 על שמע פרם כקטנות. נראים
צוו במועדון שנערכה מסיבה

 ראשי חינוך קצין על־ידי תא,
 גבעולי, שאול תת-אלוף

 זיו, יצחק אל״מ עוזרו לכבוד
 ואליה למכביר כיבוד היה בה

 אפד כשימת־טילואים, נקראו,
לח הורה פרם רבים. ני־צמרת

בהו היה לא אם בעניין, קור
למילו ובזימון הכספים צאת
 טעם־ משום אמנם של אים

אלה. בנסיבות לפגם,

 יקר להיות מתחיל העסק 8׳
 בשבוע הגיע זו למסקנה מדי,

 מעורכי אחד פאר, מני שעבר
 גבר הפופולארית תוכנית־הרדיו

 כללי לפי צה״ל. בגלי ואישה
 רד־ שידוכין העודפת התוכנית,
 המרואיינת רשאית יופוניים,

 שבו בן־הזוג עם יחד לבחור
 הראשון הערב בילוי את בחרה,

 המרואיינת צה״ל. גלי חשבון על
42 בת גרושה היתד, האחרונה

באי עתה השוהה קולר, (״שיש״) ישעיהו הישראלי איש-הסרטים.וששי טויניטי
 אשר לצוות מוחלטים כפילים שחקנים, צוות להרכיב הצליח טליה,

 כשתי הדומה קנטפורה, אנוטוניו בשם שחקן־זוטר גילח שיש טריניטי. הידועה בסידרת״הסרטים ליהק
 הכוכב את המזכיר סמית, פול הישראלי השחקן עם אותו הפגיש היל, טרנס טריניטי לכוכב מים טיפות
 בכיבובם מערבון כאן ולהסריט יחדיו לארץ אותם להביא ומתכוון ספנסר, באד מטריניטי, השני

טריניטי. של כפילו :לסרט שם כבר לו הציעו קולר שיש של ישראליים ידידים ואשר השניים של

 למיספר האחרונים בימים פנו
 לערוך להם הציעו אמרגנים,
שיה סאטירי קאברט במשותף

 ניקוי לתוכנית תשובה ווה
״ביט כינו: הם אותה ראש,

בארץ.״ השמאל חוגי און

 של מעצרו בעיקבות 8
 קצירו־,ביטחון דנוף, ישראל

 אשר תל־אביב, עיריית של
 על המישטרה על־ידי הואשם

 כספים, לגבות בנסיון איים כי
 תל־א־ עיריית בבניין נשמעה

 דנוך היה כאילו הבדיחה ביב
 בריבית המלווה של שליחו

 לגבות ובא שמיע, ראובן
 העיריה ראש אצל כספים

כי להט♦ (״צ׳י׳צ׳״) שלמה
 תל־אביב, עיריית לוותה דוע,

 כספים צ׳יצ׳, של בראשותו
קצוצה. בדיבית משמיע, רבים

 נערך כלבים בין קרב 8!
 במיסעדת האחרון השישי ביום
של הקטנה כלבתה בין ג׳קי,

 בן- דן של אשתו שהיתה מי הציירת,אפולו נחיה
 ד״ר בחברת לאחרונה נראית אמוץ,

 אל מתייחס זקס בירושלים. העברית מהאוניברסיטה זקס, אריה
 בתו״ היתח כאילו נעמי, בן־אמוץ, עם מנישואיה בתיה של בתה
לטיולים. אמה ואת אותה ולוקח משתעשע איתה, משחק שלו,

 חשוב לעיתון בראיון שחושבים.
 רד בארצות-הברית, בבוסטון
 הוא כי גלר סיפר גלוב, בוסטון

 כשרק שיתוק־ילדים, חולי ריפא
 המשותקת. ברגלם בידיו נגע

 לתרום הפסיק מדוע כשנשאל
 הסביר חולים, ולרפא לאנושות

 נבהלתי כל-כך ״אני אורי:
 עד שלי, מהכוחות בעצמי

להפסיק.״ שהחלטתי

ני הטלוויזיה תוכנית 8<
הנר כפי הפחידה, ראש קוי
 בעיתונות הימין אנשי את אה

ה מעיתונאי שניים העברית.
 קי״ אפריים מעריב, ,רוןצד

לפיד, (״טומי״) ויום!? שון
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