
אנשים
 כי טוענים תל״אביב ליצני

הר את ביקש הפנים מישרה
 מיפקד לו לחסוך כדי שימה

תושבים.

 ב־ פגש עיתונאי־עמית ■1
 בעיתונאי סוקולוב בית מיזנון

 לוין דב כרו;יםלכ הוותיק
 הולדתו יום לרגל אותו ובירך

 לוין כי מציין כשהוא ,71ה־
 השיב כל־כך״. זקן נראה ״אינו

 נראה שאינני ״ייתכן לוין: לו
הצ אבל כך, נוהג ואינני כך
 לאחל החלו שידידי היא רה
 במקום ליל־מנוחה באחרונה לי

טוב.״ לילה
ביי תלי המים מלכת 0!
הר תוכנית אורחת היתה נו

 ניסה שבה השלישי האדם דיו
 נשים. שלוש מבין לזהותה צוות
 הצוות עלה אחדות דקות תוך
 מכפילו־ אחת כי העובדה על

 יחסי־ אשת היא תלי של תיה
 חבר־ זכרוני• מירי הציבור
בי לוי, אדרי השחקן הצוות,

 מלכת שהיתר. ,2 ממיספר קש
 אומנם אם לו לענות המים,
 זכרוני. מירי היא 1 מיספר
 לה העיר ״לא״. תלי: השיבה

 המנחה הקלעים מאחרי כך על
 הנדהמת ותלי טימוו, משה

 פה להגיד צריך ״מה, הגיבה:
האמת?״ את

 (לשעבר אתי עורכת*הדין
 יושבו לא עדיין פייארשטיין),

 שם עם בקשר חילוקי־הדיעות
 מתעקש יצחק התינוק. בנם

 על אברהם, בשם לו לקרוא
 רוצה אשתו ואילו אביו. שם

 בן הבן רמי. בשם לו לקרוא
 לשני עדיין אדיש עצמו השנה

כאחד. השמות

 דירי של השבוע סיפור 8
 מעשה במיקצת. ארוך מנוסי

קנ לערוך שהלכה בישראלית
 הניו־יורקי, הענק בכל־בו יות

 ל־ נכנסה לשם בדרך נזייסי.
 תכשיר קנתה בית־מירקחת,

 בכל־בו, בהסתובבה קוסמטי.
 התכשיר, אותו את ראתה

 שקנתה השפופרת את הוציאה
ה את להשוות כדי מתיקה
 אותה תפס הכל-בו בלש מחיר.

 התכשיר את מחזירה כשהיא
 לחדר- אותה הוביל לתיקה,
 בגניבה. אותה והאשים חקירות

הוז בגניבה, להודות כשסירבה
 ב־ חקרה זו המישטרה. עקה

 שהזבן וגילתה בית־המירקחת
 שקנתה האשד. את זוכר שם
 המישטרה אצלו. התכשיר את

 הכל-בו בלשי וגם התנצלה,
 לא הצעירה אבל כן. עשו

 לה הציעה לבסוף התפייסה.
 באיזה ״בחרי הכל־בו: הנהלת

כפיצוי.״ מהכל-בו, שהוא פריט

 כוכבת- חדשה. אפרו בתיסרוקת דיור פריסטיאן של אופנה בתצוגת הופיעהלוון סופיה
 מייוחד מסע בסרט הופעה לצורך תיסרוקתה את שינתה האיטלקית הקולנוע

 סופיה סירבה הזדמנות באותה הפאשיזם. קורבן אינטלקטואלית, כושית של דמותה את מגלמת היא שבו
איראני. לרופא להינשא כדי להתגרש עומדת מוסוליני, של לבנו הנשואה מריה, שאחותה לידיעות להגיב

לרגל בתצוגת״האופנה השתתפה מצליחה, דוגמנית שהפכה לשעבר המים מלכתחידה מולי
, י , ״ ■ ■ ■ בהצלחה זכתה היא בראשון״לציון. ויגוצקי מישפחת של הפרוות מיפעל פתיחת ■

וצילומים. אוטוגרפים ביקשו אותה, הקיפו התצוגה שבתום המיפעל, של הערבים הפועלים אצל גצומה

הש תוכנית באותה !■
טי החקיין גם תתף  גלעדי מו
 לא הצוות אנשי הנעלמים. בין

לזהותו. הצליחו

 בתיה התוכנית מפיקת !■
 לידת סף על עומדת שוושני

 ביטחון ליתר הראשון. ילדה
 התוכנית את לקיים החליטה
בסי בין בדרך-כלל, הנודדת,

 במיקרה בתל-אביב, צה״ל סי
לחדר־הלידה. להגיע שתזדקק

 היתה אמוץ בן־ לדן !■
 ביפו, הים לייד גר הוא בעייה.

 המקסים הנוף נשקף ומחלונו
 זמן במשך הישן. הנמל של
 להתרכז. היד, יכול לא רב

 ושכח בנוף, הסתכל פעם מדי
ל שמצא, עד העבודה. את

 את סובב הוא פיתרון: דבריו,
 שהוא כך שלו, שולחן־העבודה

הנוף. אל כשגבו יושב

ליפני, יצחק בין ■1
ואשתו, רשות־ד,שידור מנכ״ל

 הפריט את ונטלה האשד, הלכה
 מעיל־ :בכל־בו ביותר היקר
 הנהלת לבן. מינק של פרווה

 כשאיימה אך סירבה, הכל־בו
 על מישפטית בתביעה הצעירה

 וכר, העלבה בלתי־חוקי, מעצר
 הגיעה כאשר ההנהלה. נעתרה
 את בעלה פתח ארצה, האשד,

 מעיל־ את ומצא שלה המיזוודה
 שאל. זה?״ ״מה היקר. ר,מינק

 את האשד, לו סיפרה ואז
הזה... הסיפור

ש מי של עוזרו 01
 חיים שר־המישפטים היה

 (״חיליק״) יחיאל צדוק,
 חוסמים כי מתלונן גוטמן,

 במישרד־המישפטים, דרכו את
 עובד. בינתיים נשאר הוא שבו

 צדוק, את לקחו ״בהתחלה
 מי עם עוד לי היה לא אז

 ״אחר־בך חיליק, טען לדבר,״
 ראש- ביגון, יהודית הקימה

ה סביב מחיצת־עץ ד,לישנה,
 גם לי אין אז שלה, שולחן

 הורתה ביגון להסתכל.״ מי על
סביב דקורטיבית מחיצה להקים

 שעיתונאים כדי שלה, השולחן
 בלישכת המסתובבים ואורחים,

ל יוכלו לא שר־המישפטים,
 והחומר המיכתבים את ראות

שולחנה. על המונח

ה דיין, אפי השחקן 0!
 האורניום קשר בסרט משתתף

כות עושה גולן, מגחם של
 מצולם שם באמסטרדאם, רות

ל המגיעים עיתונאים הסרט.
 את שואלים ההסרטה במת
 דיין משה שר־החוץ של בנו
 שבו המדיני הקו על דעתו מה

 אסי, המפורסם. אביו נוקט
 שלל שלי, מחנה איש שהוא
 די- את הראיונות בכל כמובן
 גישתו ואת הפוליטיות עותיו

בהב פורסמו דבריו אביו. של
 ואילו הולנד, עיתוני בכל לטה

היהו הקהילה מטעם מישלחת
יש בשגרירות התייצבה דית
ה באוזני וטענה בהאג ראל

 של הצהרותיו כי שם, שגריר
לישראל. נזק גורמות הבן דיין

הישראליים אנשי־הצוות 01

 הצהרות שבעיקבות חוששים
 הפנים קבלת תבוטל דיין־הבן
ה הישראלים, 15ל־ הצפוייה
 להיערך שעמדה בסרט, עובדים
השגרירות. מטעם

 הכדורסל קבוצת ליצני 01
 כי מתלוצצים תל־אביב מכבי

 פרי אולסי יחתום לא אם
 הקבוצה, עם מחודש חוזה על

 להל- הקבוצה הנהלת תיאלץ
תימנים. שני יחד חים

ה השידוכים תוכנית 0!
 נשאה ואשה גבר רדיופונית

 לבת אם צד,״ל, אלמנת פירות.
בתב־ שהתארחה לילי, בשם

טו טופז דודו השחקן 0^
 צריך מדוע מבין אינו כי ען

 בן־ יהושוע את לחון היה
 בריאותו. מצב בגלל ציץ
 בשבילו טוב ״הכי דודו: אומר

 כל הרי בנזעשוהו. להישאר היה
 נמצאת קופת־חולים הנהלת

י״ שם

 לשעבר חברת־הכנסת 01
ברא הודתה הרליץ אסתר

 מאד, ״מאד, כי רדיופוני יון
 להיות רוצה הייתי מאד מאד,
 בינתיים, חברת־כנסת.״ שוב
 עומדת הבאות, לבחירות עד

 ידיעות בצהרון לפרסם הרליץ
חיוך, תן בשם מדור אחרונות

הקא־ התיזמורת ומנהל המנצח *1ל0!|'1
# 1 1 1 קרן במנהל פגש (משמאל) מרית |1

 פתיחת עם שהתקיימה במסיבה פז גדעון אמריקה־ישראל התרבות
 נרכשה בי פז באוזני והכחיש התיזמורת, של הקונצרטים עונת

 בשכר היא הדירה כי סיפר הוא לירות. מיליון בשווי דירה עבורו
 אלא יותר צנועה לדירה לעבור מוכן מצידו הוא וכי חודשי,

המפוארים. במיגדלי״דויד בדירה אותו לשכן מתעקשת שהעירייה

 בשבוע להינשא עומדת נית,
 ),42( נדי אלי דן לנהג הבא

 ב־ שהכירה לילד, ואב גרוש
יינש השניים התכנית. מיסגרת

 בתל-אביב, החייל בבית או
ה להם העניקה החגיגה ואת

כמת צה״ל גלי הצבאית תחנה
נישואין. נת

 את לדבריה, תדגיש, שבו
שבחיים. החיוביים הצדדים

 פתיחת לפני שבועיים 01
 פרצו הראשונה, תערוכת־ציוריו

 הצייר של היפואי לביתו גנבים
תמו ארבע וגנבו לוי גידי
מבוטחות. היו לא התמונות נות.

ה העולס 209415 הז


