
בבתו. והחזיק ברחוב רץ ב הח״
אחריו רדפה העיתונאית אשתו ואילו

 מזכיר כן־מאיר, דג ■
 בתל־אביב, הפועלים מועצת

הרא בערב ערבי־ראיונות. יזם
 השבוע בסוף שנערך שון׳

 לונדון, ירון של בהנחייתו
ה קופת־וזולים, מנהל השתתף

בתשו דורון. חיים פרופסור
 ירון, של משאלותיו לאחת בה
לביטוח־הבריאות התנגדותו על

 כפר־קאסם, של הכדורגל רש
 בנותיה שתי עם אשה נמצאת

 גברים 4000 של קהל בתוך
ובנו פנינה, האשה, צופים.

 באות ואורנית, קרן תיה
יצ והאבא הבעל את לראות

 לקבוצת שהצטרף זלצר, חק
 עבר אחרי כפר־קאסם הפועל

מישחק־כדורגל שנות 13 של

ש זלצר, פתח־תיקווה. במכבי
ותי לוחמים למישפחת בן הוא
 מאמן של ואחיו באצ״ל, קה

 יהודה, בני הכדורגל קבוצת
לקבו הצטרף זלצר, זאכיק

 הכרה מתוך כפר־קאסם צת
הח קבוצתו העניין. בחשיבות

 הראשון במקום מובילה דשה
בשנה שהיתר. אחרי א׳, בליגה

לצי שוב הופיעה התמוטטות־עצבים, אחרי מבית־החוליס שחזרה השחקניתגוני גאווה
הצי תום לפני יומיים בדיוק, שבוע כעבור יותר״. לעלות ״לא סירטה לומי

(״הייני״) היינריך התכשיטן-המיליונר בעלה, לבית־החולים. שוב ונכנסה בשנית, התמוטטה לומים,
ההת אחרי לצידה. להיות כדי הגיע מגוריהם, מקום מווינה, הרופאים על-ידי שהוזעק ראדה,

חשו די• לי יש מרוויחה. שהיא הכסף אותי מעניין ״לא הבעל: טען שלה, השנייה מוטטות
 לעומת נוני, גאולה לאוסטריה. הביתה, אותה לקחת רצה הוא גאולה.״ של בריאותה רק לי בה

בו. עבודתה את ותסיים תחלים אשר עד להישאר וביקשה הסרט, את למפיקים להרוס רצתה לא זאת,

 פעולת את ווה היש הממלכתי,
 לעשות שרוצה למי הממשלה

שב לאיש כטיפול ניתוודמוח,
ב קטן פצע לו יש הכל סך

 עימו הביא ערב באותו אצבע.
 שאינה ותיקה, מעריצה ירון

 שלו פומבי ראיון שום מחמיצה
שלו. האמא —

 זימר ביפו במועדודלילה 8
ה ק ד  שמונה לפני רודה אי
 לשיר ממנו שביקשו גברים,

 אליו ניגש לבסוף ועוד. עוד
 אליו לבוא לו והציע מהם אחד

 מיסעדה, לו יש שם לווינה,
 איל- רוסיים. בשירים ולהופיע

 באותה ההצעה. את קיבל קה
כש בא מדוע נשאל הזדמנות

 ש״לבתו הסביר חבושה, ידו
 כלבו, על והתנפלה המליטה

 ניסה הוא לגורים. ניגש כשזה
 ואומנם הניצים, בין להפריד
 עם יצא אך ביניהם, הפריד
ביד. הגונה נשיכה

 בשדרות עוברים־ושבים ■1
 ב־ נדהמו, בתל־אביב בן־ציון

 לראות השבוע, מלילות באחד
 נוף, עקיבא חבר־הכנסת את

 בתו את ידיו על נושא כשהוא
 לאורך רץ ,3וד בת איילת,

העיתו אשתו, בעוד השדרה,
ף, מידה נאית אח רודפת נו

ה את שיחזיר ומתחננת ריו
ה חוליה. בגלל הביתה, ילדה

 הלא- בסצינה המשיכו שניים
 ועברו השדרה, לאורך נעימה

 היכל של החניה למיגרש אף
סקר לעיני זאת כל התרבות,

 הקטנה, במקום. שהתקהלו נים
 נע- ללא אך לבושה שהיתה

 אותה כל שתקה לרגליה, יים
העת.
במיג- בבוקר, שבת בכל ■

 שנים שמונה בירדן שחיתה הישראלית 11 ך 811 ק *111
 הערבית בשפה ספר כתבה ארצה, וחזרה ■!1 1 #111 11 1111

 עם שם לדבריה, לה, שהיו הרומנים ועל בירדן אותה הקורות על
 האשמית״ במדינה ״ישראלית הספר שם ונסיכים. ירדניים קצינים

 עם :בתמונה הקרובים. בשבועות לעברית מתורגם להיות עומד והוא
בסוד. שומרת היא אביו זהות שאת ,10ה־ בן ויקטור בנה

הח המצב ב׳. בליגה שעברה
 למיש- שביעות־רצון גורם דש

הערבית. ולקבוצה זלצר פחת
 דליה הבימה שחקנית ■1

 לחנות־בג־ נכנסה פרידלנד
 שימלה, לעצמה ובחרה דים

קנ כאשר בעיניה. חן שמצאה
 בעל- לה הסביר אותה, תה

 שימלה רכשה שהיא החנות
 השמלה: שם בעלת־משמעות.

שא השחקנית דייוויד״. ״קמפ
 ל- קורא הוא מדוע אותו לה

 הסביר והוא זה, בשם שימלה
 מודפסות עליה, ״הביטי לה:

 לה קראתי ולכן יונים, עליה
כך.״

אר הוותיק עורד־הדין ■1
 השבוע עצמו מצא קמר יה

 הראשונה בפעם מביך. במצב
 בבתי- הופעה שנות 30 במשך

 ה- מועד בכתיבת טעה מישפט
 הגיעה וכאשר ביומנו, מישפט

 למישרדו בהולה שיחת־טלפון
 בית- מזכירות כי לו והודיעו
 מכיוון אותו, מחפשת המישפט

הקבוע למישפט התייצב שלא

 את שהלחין אושרת, קובי
 בפסטיבל־הזמר, שזכה השיר
 למסיבה איש. 140 טמיר הזמין
 איש, כמאתיים עוד .250 הגיעו

 חיפשו מסיבה, שיש ששמעו
 כתובתו את הטלפונים בספר

ה לדירתו הגיעו טמיר, של
 מצאו כשלא התאכזבו ישנה.

והתפזרו. מסיבה שם
 בשם צה״ל גלי בתוכנית 81

 במחנה שהוקלטה אבקש״, ״מה
 השתתפו בארץ, אי־שם ח״ן

 אורה חברות-הכנסת שתי
 אחת בהן• וגאולה נמיר

 מדוע גאולה את שאלה החיילות
 גוש־אמונים באנשי תמיכתה

 בד,ת־ ביטוי לידי באה אינה
 ממאחזי־הגוש. באחד יישבותה

״אינני :גאולה לה השיבה
ל נרשמתי מהשאלה. נבוכה
ש חשבתי אלון־מורה. גרעין

הת מטעמים אך עימם, אלד
התק בכנסת בעבודתי לויים
 אף ופעם לשם, להגיע שיתי

 קלקיליה, ליד מכוניתי נתקעה
בינ לבדי. בלילה ונשארתי

שאלון־מורה מקווה אני תיים

התפעלות, מרוב הלשון, את הוציאהסודה יהודית
 היא יהודית בתצוגת-אופנה. כשנכחה

 בימים הקולנוע. מסכי על הרבה נראית שאינה סרטים שחקנית
 הילדים בהצגת תיאטרון כשחקנית כוחה לנסות החליטה אלה

 על־ידי לראשונה נתגלתה יהודית ונדי. בתפקיד פן״, ״פיטר החדשה
 סצנת־עירום לה היתה שם וילד״, ימים ״שלושה בסירטו זוהר אורי

בעלה. עם ביפו מתגוררת היא כיום מהומה. עוררה שנים שלפני

 לבית־ה- מיהר היום, לאותו
 באולם היה כאשר רק מישפט.

 במדים לבוש אינו כי נזכר
 הוא מעורכי־דין. הנדרשים

 וביקש לשופט בהתנצלות פנה
ל לקנות לצאת שהות, ממנו
 ועניבה, לבנה חולצה עצמו
 לו התיר ביודהמישפט אולם

שהר אף שהוא, כפי להופיע
בנוח. שלא עצמו גיש
 בליל שראה אחרי 8!

הטל סרט את האחרון שבת
 טען זודא, אמיל על וויזיה

 ״זו :סלע אורי העיתונאי
ל שנותנים איך שערוריה,
 הצבא, את להשמיץ שמאלנים
ש כאילו והמימסד, הגנרלים

במדינה!״ השתנה לא כלום
 הפירסומאי של מזלו 81
 דירה שעבר הוא טמיר דויד
החד הדירה כחודשיים. לפני

 רחוב באותו אמנם נמצאת שה
במר אך הקודמת, דירתו כמו
 למסיבה ממנה. בתים כמה חק

ידידו, לכבוד השבוע שערך

 להגיע נוח שיהיה למקום יגיע
לגרעין.״ אצטרף ואז אליו,

 עומדת יפואית בגלריה 81
 מיב־ מפרי תערוכה להיפתח

 הוותיקה הזמרת של חולה
ה הזמרת, דמארי. שושנה

הח שנים, ארבע כבר מציירת
 את לראשונה להציג ליטה

 חובבי קהל לפני תמונותיה
 בימים נמצאת שושנה זימרתה.

 הופעות בסיבוב באירופה, אלה
 כר״ יונתן של להקתו עם

מון.
 לכבוד מייוחדת מדליה 81

 על- לשוק תוצא האירוויזיון
למדל הממלכתית החברה ידי

נינ ניסים אותה תיכנו יות.
ה תהיה האחד צידה על יו.

 וקול הגיעה, הזמיר ״עת כתובת
 ומצידה בארצנו״, נשמע התור
 ציפור של ציור יהיה השני
 בימת־הפס־ של רקע על ונבל,
טיבל.
בטל- קשה שעבדה מי 8

2165 הזר! העולם


