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 ירקוני יפה הזמרות !■
ב נחשבו רמאיי ושושנה

הירי אין כיום יריבות. עבר
ויפה השתיים, בין שורה בות
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 ושומרת־הראש האישית מזכירתה הגיעה רוברטה עם יחד ישראלי״.
 השומרת ברידג׳ס אלווינה זוהי מטר. 1.88 של לגובה המתמרת שלה,

 פלאלן שלה. הזמרת של קפדני ומישטר״שינה מישמעת־עבודה על
 שבו המשותף הבית במעלית סיימון פול הזמר את פגשה כי סיפרה

 סיימון בישראל. להופיע נוסעת היא כי לו וסיפרה מתגוררים, הם
 הגרוע היה בישראל הופעתו של הקול ציוד כי לדבריה, לה, אמר

 הופעתו זאת, לעומת חייו. בימי להופעות בו שהשתמש ביותר
שלו. הקאריירה תחילת מאז ביותר הטובה הופעתו היתה בישראל

נו רשות־השידור, מנכ״ללימי יצחק
מ כרבים באחרונה, הג

 אחר־הצהריים השישי ביום להגיע הבוהימה, אנשי
 בנו תלוי זרועו כשעל בתל״אביב, ״כסית״ לקפה

 אתי. עורכת־הדין אשתו, ומאחוריו וחצי, השנה בן
בגפו. ל״כסית״ להגיע ליבני נהג קצר זמן לפני עד

אחימאיר יעקב
 ״תשע התוכנית הוקלטה שם בהרצליה, ההסרטה
 כאשר התאכזבו הילדים ילדיו. שני את בריבוע״,
 אביהם יהיו התוכנית של הכוכבים כי להם הסתבר
מהבית. מכירים שהם מהטלוויזיה, אחרים ועובדים

 במו- להופיע לשושנה הציעה אף
 דמא- לה השיבה שביפו. עדונה

כמל רבים בעיני הנחשבת רי,
 שאני ״במה :העיברי הזמר כת

בספונז׳ה?״ שם, אעבוד
בר־ ראובן השחקן 9!

 של בשפת־הים כי טוען יותם
 השי- בין ״שוחים תל־אביב

 ל־ 81111: בין כלומר: טין״.
[8111.

 תופעה לאותה אגב, 91
 חרצ״ף בצה״ל עכשיו קוראים

 פני על הצפה צואה כלומר, —
המים.

 ביותר החדש הביטוי אך 9!
 אופי: של הגדרה הוא בצה״ל
 זחל״ם). מישקל (על חזל״ם

 של ראשי-התיבות הם אלה
מילה״. לא זה ״חרא
אמרי בחור מגיע איך 91
 החדש הכתב גם שהוא קאי,
בישראל, סי־בי־אס רדיו של

 דן כמו המקורי העברי לשם
במו שמפשפש למי ז רכיב

 הוא דן הפתעה. נכונה צאו,
 יורדים, ישראלים זוג של בן

 מיל- לאחר הארץ את שעזבו
מ המתגוררים חמת־העצמאות

 הסיבה גם זו באמריקה. אז
שו עברית דובר רביב שדן

טפת.
ל דן של נוסף קשר 9!

 אמן גרוס, אודי הוא ישראל
 גם לאחרונה המופיע הפיאות,

 דן מצחיקים. ישראלים בסרט
 אורי. של אחי־אשתו בן הוא

 בעובדה מאד גאה עצמו אורי
נמ ,21ה־ בת אדנית, שבתו
 ולומדת באמריקה כעת צאת

שם. באוניברסיטה
 לעמוס מגיע טוב מזל 91

 כזסתנאי של אחיו סחה,
ב שנרצח סחה, (״בוסי״)

 ה־ אשתו כשנה. לפני אילת
והשם בן, לו ילדה אנגליה

כמובן, הוא, לקטן שנבחר
בוסתנאי.

 עמד נעים בלתי במצב 91
 של עוזרו שהיה מי חודש לפני

 (״חי״ יחיאל שר־המישפטים,
הו זה במדור גוטמן. ליק״)

 גוטמן, אמר כאילו סיפור פיע
שה ידוע היה לא עדיין אשר
ה הוא החדש המישפטי יועץ

 ששר־ זמיר, יצחק פרופסור
 תמיר שמואל המישפטים

 כזה מישפטי יועץ לו יבחר
 את עליו לכפות יוכל שהוא

 את זה ידי על ולעקוף מרותו
 בגין מנחם ראש־הממשלה כוונת

 הפיר־ לאחר תמיר. את לעקוף
 לא כלל גוטמן כי התברר סום
 בעקבות וכי אלה דברים אמר

אנ שני עליו כועסים הפירסום
גוט מסיים עימו תמיר, : שים

 ה־ והיועץ לעבוד, השבוע מן
 ידיד שהוא החדש, מישפטי

גוטמן. של קרוב אישי

1 1 1 1ך ה 1  דן הפופולרי קריין־הטלוויזיה של היפהפית אשתו ווג, לשעבר *1
■ ■^111 ^1 ילדה את ללדת ועתידה להריונה, השמיני בחודש נמצאת כנר, 1

 לאם בת על״, ״אל דיילת דפנה, בירושלים. לדך" ״מישגב בבית״החולים הראשון
להתלוות מרבה והיא הריונה, בעיקבות עבודתה את הפסיקה אנגלי, ולאב ישראלית

 עמדה דפנה בובבי״הטלוויזיה. השתתפו שבה לתוכנית אליו התלוותה השבוע לבעלה.
 קריין (מימין). הכבד מישקלה מפאת הצליחה לא אך ממנה, לרדת וביקשה הבמה על

 אחרי לעזרתה. להתנדב ומיהר מושלמת, ג׳נטלמניות הוכיח אורגד אריה הטלוויזיה
כתפיו. על אותה נושא כשהוא הבמה, מעל אותה הוריד בעלה, רשות את שביקש
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