
אנשים
שת  התלוננה המתה הא

 של שמכשיר־הקשר
לה מפריע השוטר

אווי, טיסיו סןד י■
 בירושלים, יחידת־הסיור מפקד
במכשיר־הקשר השבוע שמע

 מיקרה-מוות על הודעה שלו
 מיד חש הוא קטמון. בשכונת
שכן קיבל פניו ואת למקום,

— שלה התערוכה בפתיחת האמניתקימחי אדית
 המורכבות עבודות הציגה שבה

 השבוע. שנפתחה — אחרים וממתקים שוקולדים העוטפים מזהבים
 דונסקי, קארין בדוגמנית פגשה דוגמנית, בעבר שהיתה אדית,

 של מעגיליה התפעלה קארין בעבר. לעבוד נהגה שעימה
 המוצגות מעבודותיה התפעלה ואחר״כך קימחי, אדית

לציור. שהתמטרה לפני בשירה גם עסקה אדית בתערוכה•

1
1

נסב׳ דודיו
 מתי הזמר״מלחין של אשתו
 החמישי בחודש נמצאת כספי

 נשואים ומתי דורין להריונה.
 גילתה והיא שנים, שבע מזה

 אחרי שבוע בהריון שהיא
 דורין נדרס. האהוב שכלבם

 בתל־אביב, למסיבה באה
 כאשתו אותה הציגו וכאשר

״עכ :אמרה כספי, מתי של
 כי לי, איכפת לא כבר שיו

 כל איתי נמצא ממני חלק
 היא כספי דורין הזמן."

 מופיעה והיא שחקנית,
ילדים. בהצגת בעלה עם

 באחת כי לו שסיפר מבוהל,
ערי ישישה מתגוררת הדירות

 ללא במיטתה השוכבת רית,
 לדירה נכנס אדרי רוח־חיים.

כ שוכבת, הישישה את וראה
 הניח הוא הליכה. מקל שלצידה

 פקחה מיד וזו ליבה על ידו
 ״אולי לו: ואמרה עיניה את

 את בבקשה לסגור מוכן אתה
מפ אתה 1 שלך מכשיר־הקשר

לישון!״ לי ריע
 גאון, יהורם הזמר ■1

הסת ברמת־השרון, המתגורר
ב טלפון ללא עכשיו עד דר

 האחרונים בשבועות אך ביתו,
 מכשיר. סוף־סוף לו התקינו

 מצלצל, שהמכשיר פעם ״בכל
 ממש זה כולנו. אליו רצים

 יהורם. מספר בבית,״ אטרקציה
ב הנמצאת אשתו, אורנה,

 :אמרה להריונה, השביעי חודש
 הוא בבית שלנו ״הטלפוניסט

 את המרים משה־דויד, הבן
 ימה אחד לכל ומדווח הטלפון

נמ ואיפה אבא עכשיו עושה
אמא.״ צאת

קפ נכון רותי הזמרת ■1
 בלבד, אחד ליום ארצה צה

 לוס־אנג׳לס. מושבה, ממקום
 תערוכה פתיחת היא הסיבה

 במוסי־ נכון, מרים אמה, של
 את המנהל אביה, לטבע. און

 ב־ ואוקיאניה אסיה מחלקת
פתי דברי נשא מישרד־החוץ,

נכון. יצחק מוש חה.
 מיכה הטלוויזיה כתב• ■1

 מעל לאחרונה נעלם לימור
 נמצא הוא : הסיבה המירקע.

 צי־ מאוניות אחת על ים, בלב
עלי כתבה לעשות כדי הסוחר,

 יישאר הכתבה תום עם הן.
 עם פגישה קבע שם בלונדון,

 ייצאו והשניים מתנה, אשתו,
קצרה. לחופשה
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