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 אמבטיה תוך אל נזרק לוי יואב הרקדן כפיים• על אותה נשא הרקדנים אחד פאשר מאד שמחה
 בתל־אביב, מלון מבעלי כסף אין חינם הלהקה קיבלה המשקה את בשמפניה. מלאה

לא טכנית תקלה בגלל המלון. של השחייה סביב-בריכת מסיבה הלהקה לחברי הבטיחו אשר
בשמפניה. אותה ומילאו אמבטיה השיגו וכפיצוי במים הבריכה את למלא המלון בעלי יכלו

 אחרי בגין.״ יצחק של ״נאומו
 התנצל טעותו, על לו שהעירו

 ראש־הממשלה אשת לפני יבין
, עליזה ן י  באירוע, שנכחה מ
 אנשים כאשר בחסותה. שנערך
 ראשם, גירדו בקהל אחדים

 להתגרד, לא ״נא יבין: העיר
מיל אותי.״ להטעות יכול זה
 באותו נאספו לירות ורבע יון

ערב.
הש מפורסמת שדכנית 81
 שנערך ראיונות בערב תתפה

 היא חולון. של קלאב בקאנטרי
 דגציג, איתן למראיין סיפרה

 חירות, בוועידת ביקרה שכאשר
 אותה ושאלו רבים אליה פנו

 ללאה שידוך תימצא מתי
 ראש־הממשלה. של בתו כגין,

ראש־ ״אם השדכנית: השיבה

 למיש־ להיכנס יואיל הממשלה
חתן.״ לבתו אשדך רדי,

 גלי של האדום הטלפון 8
 ממישטרת בתודה זכה צה״ל

 לאתר הצליחה המישטרה חולון.
 משאית דקות עשרים תוך

התוכ לשידורי הודות גנובה,
 החיל הזעיר המתח סיפור נית.

 השבוע טילפן מאזין כאשר
 עמוסת שמשאית סיפר לתחנה,

 ומקלט- אוויר מזגן מקררים, 14
 היום, לאור נגנבה טלוויזיה,

 כדי מתוכה, יצא הנהג כאשר
מלקוחו לאחד מקרר להעביר

התוכ מגיש רימון, צבי תיו.
 למאזיניו מייד שידר נית,

 חולון למישטרת שיעזרו בקשה
 תוך ואכן, המכונית. את לאתר

מאזינים בעזרת דקות, עשרים

המש נמצאה פעולה, משתפי
 ומקלט־הטל- המזגן ללא אית,

 פרס יהודה סגן־ניצב וויזיה.
 לו והודה רימון לצבי טילפן

שיתוף-הפעולה. על
 המישטרה־ חיפשה כאשר 81

 הגיוס סרבנית את הצבאית
 שעבר, בשבוע בנש, ציפי

 נמצאת, שהיא בדעתה עלה לא
 במחנה ממש, שעה באותה

 באותו בארץ. אי־שם צבאי
 על־ידי ציפי רואיינה ערב

 בך־זכאי. מלידה העיתונאית
 כי טלילה לה סיפרה כאשר

 בערב יותר מאוחר מופיעה היא
 האדם בשם רדיו בתוכנית
הצב הבסיסים באחד השלישי,

להצטרף ציפי ביקשה איים,

 לא המחנה מחיילי איש אליה.
המבו הנערה כי לעצמו, שיער
 המישטרה־הצבאית על-ידי קשת

במחיצתם. מבלה
 בעיר ״חיים בשם בכתבה 81

 נפלה )2180 הזה (העולםגוועת״
התמו אחת תחת מצערת. טעות

 עמל־ שהעיתונאית ניכתב, נות
 דוגמנית היתד. ארגמן יה

 האמורה בתמונה אחד. לערב
 מעולם והיא ארגמן מופיעה לא
 לא אפילו דוגמנית, היתד. לא

אחד. לערב
ל קרתה תאונת־מישחק 8!

 סער. מדברה הטלוויזיה שדרן
 ניסה כאשר טניס, מישחק בעת

 ניתקל בורה, כדור לתפוס
סער במיגרש. שניצב בעמוד

 רגליו, באצבעות שטף־דם קיבל
 באחד לצלוע. לו שגרם דבר
ב הלך כאשר השבוע, מימי

 הערה גבו מאחרי שמע רחוב,
 כמה ״הביטו :עוברת־אורח מפי
 ואנחנו המסך מעל יפים הם

 מסתתר מה יודעים לא אפילו
כאלה.״ יפות פנים מאחרי
 יצהלו נשאל כאשר 81

 ואיש־הרדיו, הסופר בן־נר,
 לפני מסיבת־פרידה יערוך אם

 :השיב לארצות־הברית, נסיעתו
 פעמיים לנסוע עמדתי ״בעבר
 מסיבות־פרידה. שתי לי ונערכו
 לי ונגרמה נסעתי לא לבסוף'

 לוקח אינני הפעם אי־נעימות.
 על מוותר ואני סיכונים, שום

מסיבת־הפרידה.״

 בת בתו את הרים הצבר,בוקוביץ קינמ
 כאשר החודשים, תשעת

 שחקן בקרוב להפין עשוי מיקי לצידו• שלי, אשתו,
 באליפות ביותר הטוב כשחקן שנתגלה אחרי מיקצועי,
אותו. רוצות באירופה, הצמרת קבוצות כל אירופה.

העובדת, ההתיישבות את המייצג השחקן•ואי נועז
 קם הוא בוקר כל טנהלל. מושבניק הינו

 גבת״יגור בקבוצת שיחק בעבר שלו. הפרות את וחולב בחמש
 תל־ בהפועל לשחק עבר התפרקה, זו שקבוצה אחרי אן

בתו. של סנדלה את רכס לשדה״התעופה בהגיעו מייד אביב.

רמת״יש־ משכונת
 יורשו הוא ראל,

 של הרכז גם הוא תל״אביב. במכבי ברודי טל של
 את חיבק וינגייט״, ״מידרשת בוגר מוטי, הקבוצה.

אביו, פני את לקבל כדי אמו הביאה שאותו בנו,

2182 הזה העולם
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