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אביגל ושושנה הכלב. את שדקר
הטל ■שעשועון הקלטת ■1

 ב־ נעשית אותה שחק וויזיה
 ואין תקלות, ללא דרך־כלל
 עד הצילומים את מפסיקים

ש מהתוכניות באחת תומה.
 ההגדרה הופיעה צולמו, כבר

ש המתחרה קולות״. ״קניית
 לאיש־הצוות, לרמוז ביקש
 ״מה ספונטנית: במהירות אמר

 עבור עשה חלפון שיעקכ
 פלאטז־שרון.״ שמול ח״כ

 את עצר קול יצחק הבמאי
סוב שזה הודיע המצלמות,

ה את להתחיל והורה יודיצה,
שמ הצופים מההתחלה. קטע

שע חשוד שחלפון ״מה : עו
פלאטו־שרון.״ עבור שה

 כרגנר יופל הצייר 81
 השישי ביום לירושלים נסע

ותי ידידים לבקר כדי שעבר
 לבית קודם נכנס כאשר קים.

 בק־ את עימו נשא האנזנים,
 וסל עליו, האהוב■ בוק־הוויסקי

לידי־ לחלק כדי מתנות, מלא

לתק לאחרונה הביאה רבות,
 דירתה בקירבת נוספת. רית
 בתל- ביל״ו ברחוב אדווה, של

 שאינו תוקפני צעיר גר אביב,
 הלילות באחד חיות. אוהב
 זוג של לדידה הצעיר חדר

 קטן. כלב להם שהיה זקנים,
 הכלב נביחות כי טען הצעיר

 למוות אותו ודקר לו, מפריעות
 שנקראו השוטרים במיטרייה.

סמ להם שאין טענו למקום
 הצעיר. לדירת להיכנס כות

 בעניין לטפל החליטה אדווה
 קצין- ידיד, בעזרת בעצמה.
ב צילצלה בדימום, צנחנים

 וכאשר הצעיר, של דירתו דלת
 אותו תקפה הדלת את פתח זה

נא מכות לו הרביצה אדווה,
משי כמה לו והוציאה מנות
 כאזהרה!״ לו ישמש ״זה ניו.

לו. הודיעה

 המומחית־לתיקשו־ גם 81
 שושנה יפת-התואר, דת

ה האשה כי הוכיחה אכיגל,

המשאית נהג של פ!1כג עדין במקום בעטה
 מ־ תימניה של בעלה אפל,

 נעמי בשם כרם־התימנים,
 לייצר התחיל כבר גרא חזי.

רולטה. בצורת כלי־קודש
 בהן בנימין השופט 81
 עורך-הדץ את השבוע כינה

 ״רמפול״, בשם רום משה
 מוצלחת נגדית חקירה בגלל

 קילוגרמים ששה בעניין שערך
סמים. של

בי שחקן־הכדורגל 81  א
 לכמה לישראל שהגיע כהן,
בנב בארץ לשחק כדי ימים,
 מ־ קבוצה נגד הלאומית חרת

בליבר השאיר מערב־גרמניה,
 ועבודתו, מגוריו מקום פול,
 דורית. הצעירה אשתו את
שם. השתעממה לא היא אך

 עניין גילה לא כאשר בסביץ. חני בשם צעירה נערה בחברת למסיבה הגיעבן־אמוץ דן
 24 מצא הוא ידידתו. של צמותיה את ולספור להשתעשע החליט במסיבה,

השניים. עזבו הספירה אחרי מייד ידידיו. עם דן התלוצץ סופר,״ לי קוראים בחינם ״לא בשערה. צמות

 ירושלים העיר אורח היה נשיא״המדינה,נבון יצחק
 של אזרחות־כבוד לו הוענקה שבו ביום

 המיזרחית בעיר גם נבון ביקר בירושלים סיורו במיסגרת העיר.
 אחד כבד. גשם לרדת התחיל הסיור באמצע ערבים. עם ונפגש

 שכח אולם מיטריה, פרש נבון, את שליווה מפקידי־חעירייח
הסיור. תום עם יבש נשמר עצמו הוא ורק הנשיא, מעל בה לסוכך

 נמצאים אבי של והוריו הוריה
מישפחתי. בביקור עתה אצלה
 ירושלמית למיסעדה 81
עי ראש שעבר בשבוע הגיע
ב להט. שלמה תל־אביב, ריית
בשחקן פגש שם אוכל עודו

 נוימן. דני בית״ר־ירושלים
 ״דני, :לו ואמר להט אליו פנה
 בני- לקבוצת עובר אתה מתי

 ״זה הגיב. לא דני יהודה?״
ל להט הבטיח בך,״ רק תלוי

הירושלמי. שחקן

 רישומים היו המתנות בין דיו.
ה מן וקטלוגים מפרי-יצירתו,

 הכל שלו, האחרונה תערוכה
 אחד. לכל אישית הקדשה עם

 הגיע מאוחרת בשעת־לילה
 פגש שם לבית־האמניס. שוב
 ממנ- מרציאנו, סעדיה את

 אמר השחורים. הפנתרים מיגי
לת רוצה ״אני ברגנר: לו

 אלפים 10 שלכם לתנועה רום
הו הוא ועשה. אמר לירות.״

 בכך מזומן כסף מכיסו ציא
 כאשר אולם לירות, 7000 של

 לירות, 3000 לו חסרים כי ראה
 במקום הידידות מאחת ביקש

הי ללא זה. סכום לו להלוות
 הסכום על צ׳ק זו הוציאה סום

המבוקש.
 של האחרונה הבדיחה 8!

מס יפה, אורי על, אל־ טייס
 תאונת־ אירעה כאשר כי פרת

 די־סי־סו, למטוס ההתרסקות
המ לכל המטוס יצרני שלחו
 :שהודיעו מיברקים, דינות

 הדי־ מטוסי כל את ״קרקעו
 חדשה!״ להודעה עד סי־סו,

 המיב- את קיבלו הפולנים גם
 מטוס אף להם שאין וגילו רק,

 שני קירקעו הם לכן זה. מדגם
.4די־סי־ ואחד 3די־סי־ מטוסי
 אשת־ של אהבת־החיות 81

ש אדווה, נעמי הבוהמה
לצרות אותה הכניסה כבר

כש להתגונן. יודעת מודרנית
 נהג- חסם במכוניתה, נהגה

 על בתגובה דרכה. את משאית
 מפתחות את שושנה נטלה כך

 עליה התנפל הנהג המשאית.
 המפתחות את להוציא ורצה

 התגוננה שושנה בכוח. מידיה
 כאשר הסתיים והקרב בעוז,
 אותו והוציאה באשכיו בעטה
פעולה. מכלל זמנית
 לאחרונה ביקרו כאשר 81

שי יגאל במאי־הסלוויזיה
 הרצליה, אולפני ומנכ״ל לדן,

 בדרום־אפריקה, קול, יצחק
 במפיק־הטלוויזיה שם פגשו

 הוא זו. בארץ ביותר הגדול
והת לפניהם עצמו את הציג
 יגאל קום. הוא שמו כי ברר

 ופרץ להתאפק, היה יכול לא
הסו את שאל קול בצחוק.

 כינוי איזה לקום אין אם בבים,
 ביטויים להם יזכיר שלא אחר,
״ב לו: השיבו מהארץ. גסים

 לו לקרוא יכולים אתם וודאי,
היחי קודכס." האחר בשמו

 הצחוק מן ונמנע שהתאפק די
קול. היה הפרוע

 גרא אלי התבשיטן 8!
 קיבל מכסף, כלי־קודש המייצר

הוז הוא מאד. מעניינת הצעה
 עיר־ההימד ללאס־וגאס, מן

 להציג כדי האמריקאית, רים
 ההזמנה מיצירותיו. תערוכה

דויד שם, המקומי מהרב באה
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 מהומות להיות שעומדות ידיעות סמך על אחרים זרים טלוויזיה צוותי עם יחד בירושלים, המזרחית
נעליהם. את לזה זה מצחצחים כשהם השתעשעו והצלמים דבר ארע לא מתוח״ ״שקט מילבד אולם בעיר.
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