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 ופרי ברקוגיץ חתימות. לחלק
 שחקני שני את אייתם הגיאו

 ד מריאן הבלגית, ׳הקבוצה
 מאד שהתלהבו דיל, כדג

 אמר הישראליות. מהחתיכות
 לבלות בשביל ״רק דיל: ביג
 אני בתל־אביב, מבלה שאני כמו

הבאה.״ בפעם גם להפסיד מוכן

בן־זאב דורי לשדרן ■
 דרך- המאזינים רבים, מעריצים

 ב־ המשודדות לתוכניותיו קבע
 האחרון בשבוע אולם גלי־צת״ל.
 כש- מרה, המעריצים התאכזבו

 דורי הגיש לא התוכניות את
 כי הסתבר אחר. מישהו אלא

 בבית- אושפז חלה, השדרן
 הוא כעת ניתוח. עבד החולים,
 לחזור ועומד בביתו, מחלים
לעבודתו. בקרוב
 לתוכניתו המאזינים בין !■

ב- זוהר, אורי של הקבועה
 מצוי ציפווי־לילה, גלי־צת״ל,

 שאמר: שלו, ותיק ידיד גם
רואה אני אורי, של הקצב ,,לפי

 בעיק־ יילך הוא שנתיים שתוך
(״׳פומרדכי ידידנו של בויתיו
 יגמור עוד הוא ארנון. פיק״)
ישיבה.״ באיזו רב בתור
 אינם הבוהמה אנשי 0

מחפ כשהם למתווכים זקוקים
 זאת עושים הם דירות. שים
 שדרן־הרדיו עצימם. לבין בינם
 הטרייה ואשתו יכנה ל נדי

 את אלה בימים שברו שרה
 לוי אושיק הזמר של דירתם
 לדידה שעברו עירית, ואשתו
 נועם המוסיקאי ואילו חדשה,
 אסתר הזמרת של אחיה זייד,

 של דירתו את שכר עופרים,
 שלום הזמר בן־זאב. דורי
 את שכרו ליהי ואשתו רדןגד

 טליה השחקנית של ביתם
 בית־ בעל ובעלה, שפירא
 בז־ יורם לתרופות החרושת
 אלוף אתי החגורנית טובים.

 האופנאית של ביתן את שכרה
ארי והציירת יוכל תמרה

ו ביפדהעתיקה. ויתר אלה
שכר תירוש ׳׳אן ז הצייר אילו

 הצייר של היפואי ביתו את
להת שעבר ליפשיץ, אורי
 וילדיהם עדה אשתו עט גורר

מגשימים. במושב
באחרו פירסמה כאשר ■

 נמיר, דבורה העיתונאית נה
 הצהרון של הרפואית הכתבת
 כתבות סידרת אחרונות, ידיעות

 לא ובלידה, בהריון סיבוכים על
הנדי הסיבוכים אחד כי שיערה

 את דווקא יפקוד האלה רים
ב פעמים שלוש בני*מישפחתה

 -שעבר השבוע בסוף רציפות.
הכת של ביתה דפנה, הוחשה

 בחיל- כסרן המשרתת בת,
 במהלך לבית־היולדות. האוויר,
חמו ■סיבוכים התעוררו הלידה

 מריטת של שעות ■ואחרי דים,
 הוזעק גדולה, וחרדה עצבים
 דויד הפרופסור מביתו בלילה

 קיסרי. ניתוח בה שביצע סר,
 בפעם סבתא הפכה נמיר דבוריה

 בכדה. זוהי והזעם השלישית,
 זיו היתד. חודשים ארבעה לפני

 אשת העיתונאית, של כלתה
 שניצבה נמיר, ייגאל הבן

 והנכד, עצמו סיבוך אותו לפני
 קיסרי. בניתוח נולד עידו,

 של הראשון נכדה גם אגב,
 בן רועי הרפואית, הכתבת
סי אותו אחרי נולד השלוש,

קיסרי. בניתוח הוא אף בוך.

 ראשות־הממ- על פרס שמעון נגד במאבקו רבין יצחק עבור לנצח שהצליחדוהר אורי
 על ונל־אביב מכבי של הפדורסל קבוצת של מאבקה את לנהל עבר שלה,

 כדור־ את אורי תפס בלגיה, אלופת נגד מכבי של האחרון מישחקה ערב בכדורסל. אירופה אלופת כתר
 בכוח,״ ולא בטוח ״לשחק המישחק. לפני אולימפיה במיסעדת שסעדו בעת תל־אביב מכבי סלני
זוהר. אורי של לעצותיו מקשיבים נראים בוטרייט, וג׳ים (מימין) ברקוביץ׳ מיקי זוהר. אורי להם יעץ

 מסיבת״ניצחון שהכינו בתל-אביב, פאל מלון של הקונדיטורים שני בין ניצב 1ברוד טל
הבל יריבתה את ניצחה שזו לפני עוד תל״אביב, מכבי של הכדורסל לקבוצת

ברקוביץ. מיקי :משמאל הכדור. על הנאבקים כדורסלנים שני בדמות עוגה, הכינו הם המסיבה לכבוד גית.

*י1[ן  מכבי של הכדורסל קבוצת מאמן !,[
1 \ '#1 | # למ בריא תיאבון בעל הוא תל־אביב, | #|

 מרבה הוא קבוצתו של מכריעים משחקים ערב הדקה. גיזרתו רות
טוען. הוא לגמרי,״ אותי גומרים היו העצבים ״אחרת לאכול.

*1 1 •/1 1 1 1 # 1 4 טוענת פלאטו, סמי לכנסת 1|1
 עומד שהוא בסרט אנט, אשתו, תפקיד את לגלם לה הציע סמי כי

 שאת סמי לה גילה איריס, לדיברי חייו. תולדות על להפיק
בלמונדו. ז׳אן־פול הצרפתי, שחקן־הקולגוע בסרט יגלם דמותו״שלו

 שמכירים הגינקולוגים, הרופאים
 את ה״מכסה״ נמיר, את היטב
 שנה, עשרים זה הרפואה ניושא
 מאד ״מוזר :השבוע לה אמרו

 עצמו על חזר סיבוך שאותו
 אצל בתכיפות, פעמים שלוש
 שבעצם שונות, יולדות שתי

 אחוז מבחינת גיסות. דק הן
 ובלי־ בהריון הסיכונים שיעור

 עכשיו להיכנס יכולה את דה,
לסטטיסטיקה.״

הפופו המאכלים אחד 8!
 במיזנון־הפנסת ביותר לריים

 זהו שילון. דן הקרוי זה הוא
 מלפפונים משמנת העשוי סלט

 זכה ומדוע ושמיר. שום ■קצוצים,
בטל ׳מחלקת־החדשיות מנהל
 איש זכה לא שבו בכבוד וויזיה

 כך על השיבה ו הבית מחברי
ה המלצרית מריאד, מירי
 ״מכיוון המיזנון: של חתיכה
 למיזנון, בא -שהוא פעם שבכל

■וב — זה את רק אוכל הוא
כמויות.״

 פיק צכיקה לזמר !■
חזר שעבר בשבוע המזל. שיחק

 שבועות -שלושה של משחות
 ישראלים של כדרכם בלונדון.

 והרוויח בקאזינו, צביקד. ביקר
 דולר, 1100 הרולטה במישחק

ישרא לירות אלף 11כ־ שהם
ל האמין שלא צביקה, ליות.
 מיהר הטוב, ולמזלו עיניו מראה

 בכסף, הקופונים את להחליף
 לישראל ושב הקאזינו, בקופת
משהיה. עשיר
מהצ שהושפעו שתיים !■
ה נבחרת שחקני של לחתם

 וסטיב מנקין אריק כדורסל,
להפ במיכרז זכו אשר קפלן,

 במרכז לציוד־יטניס החנות עלת
 דפנה הן ברימת-השדיון, הטנייס
 הפירסומאי של אשתו -כותן,
ר ואילנה בותן יהודה

 חברית מנהל של אשתו כיב,
 השתיים, רביב. צבי אודי

 עד שלהן הספורטיבי שעיסקן
ה קבוצת את לעודד חיה כה

 תל-אביב, מכבי -של כדורסל
 לצייוד־ חנות ברמת-השרון פתחו

 באי את ׳משעשעות מפורט,
 כפפות־איגרוף במכירת החנות

מסומרות. נעלי־כדורגל או
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