
ה סאתבלונים אל םשמי דני י ש נ א
ת איל! תו רי ם ב די פ ס מ

ל הי צ ־ לי ם1 בג א  ה

צין ירצה ל ר להיוות דו ש
 חמסין, הסרט מפיק 8!

ל חברו הוא ליפשין, יעקב
 דוכי חרות, פעיל של שכונה

לחי המחלקה מנכ״ל ברגמן,
 הזמין ליפשין בסוכנות. נוך

 בירושלים, הסרט לבכורת אותו
 חברו עם להקרנה בא וברגמן
 מיכאל חרות ח״כ לתנועה

מה מאוד שהתרשם קליינר,
ל הסרט שהגבלת וטען, סרט
טיפשית. היא ויותר 18 בני
 מישרד־הקליטה, דוברת 8!

 בעימות השתתפה שירן, יילןי
 המיס־ נושא על נעמ׳ת של

 סיפרה היא העדתיות. לגות
 פעם פעמיים. מקופחת שהיא
 עדות־המיז־ כבת ופעם כאשה

 הציעה תמ״י, חברת ויקי, רח.
נעמ״ת, למזכירת הערב בסוף

 מכה שאני או אותה׳ ומעודדת
 המסלול,׳׳ לכיוון בישבנה אותה

אמרה.

נש רוזנכלום פנינה 8!
בכ תופיע לבוש באיזה אלה
 בעתיד. תיבחר היא אם נסת,
 גבר שאדם, זה שחשוב ״מה

 חזות על לשמור יכול אשה, או
 עצמו.״ שישפץ בתנאי צעירה,
 ״משופצים״ שני יש לדעתה,
 יושב־ראש הוא הגבר בכנסת.
 וה- מבידור, מנחם הכנסת,

ש דורץ, שרה ח״כ אשה
 הליברלית, מהמיפלגה שניהם

פני הצטרפה שאליה המיפלגה
לאחרונה. נה

 נשאל דולצין אריה 8!
כך על שר. להיות ירצה אם

 חגג ״שייח־מוניס״, מיסעדת מבעליפילוגון אריה
למקום, שותפיו עם יוצא־דופן אירוע

 הקרובים ואורחיהם השלושה (משמאל). של ואלבש (באמצע) שיקה
 השמים לכיפת מתחת הנמצאת המיסעדה, סגירת את חגגו

 המוכר פלוגה, הבא. הקיץ עד החורף, לחודשי בשייח־מוניס,
 הנסיגה אחרי שהתפנו אל״שייח׳, שארם מתושבי הם ואלבס כפלוגי
 ב״ארקיע״, טייס שיקה, של ביתו חצר את שהפכו הם משם.

 שתו הם במסיבת״הסיום האחרון. בקיץ לרבים עליה״לרגל למוקד
קראוס. שמואליק ניצח השתיה מלאכת על כאשר לשוכרה,

ב להקים לוכלסקי, מאשה
 שתתמודד נשים תנועת יחד

 דח- לובלסקי לכנסת. בבחירות
הצעתה. את בנימוס תה
ל חזר שלישי ביום 8!

הי חודשי שלושה אחרי ארץ,
 מיכאל המערך ח״כ עדרות,

סי איש כר״זוהר. (״מיקי״)
 הנסיעה מטרת מה ידע לא עתו

 שהוא היו והשמועות הפרטית,
ל או חדש, ספר לכתוב נסע

על חדש לסרט תסריט הכין
אי איש בעבר• שכתב ספר פי
 בר־זוהר שהה איפה יודע נו

 האחרונים החודשים בשלושת
 חודש בסוף הארץ את עזב מאז

הת לחזרתו סמוך ורק יולי,
 שלישי ביום ישוב שהוא ברר

השבוע.
דוג צגטנר, חניתה 81
 גם היא בוטיק, ובעלת מנית
 יופי. ולמלכות לדוגמנות מורה
 לצעירה תייעץ מה נשאלה היא

 המסלול על לעלות החוששת
 שאני ״או הראשונה. בפעם

אותה מחבקת אותה, מנשקת

כש :מכסיקאני בסיפור השיב
 לנגן רוצה מי במסיבה שואלים

 על יעלה לא הכלים, אחד על
במו חסר־השכלה של דעתו
 זאת, לעומת להתנדב. סיקה

 מי הנוכחים את ישאלו אם
יצבי כולם שר, להיות רוצה
*• עו.״

 אלוף- של כניסתו אחרי 81
 לתפקידו ישי כן־ דון מישנה
 הציע במדים, גלי־צודל כמפקד
המיק שרגלי בתחנה מישהו

לכ לבן בסיד ייצבעו רופונים
המפקד. בוא בוד
ש מתבדחים, בתחנה 8!

 של החדשה התוכניות מנהלת
שמועמדו פאר, התחנד״עדגה

 לא בן־ישי, על נכפתה תה
יפ כאשר התחנה, את תעזוב

 לשם, אותה שהביא האיש רוש
מספ איתן. (״רפול״) רפאל

למר רואה שהיא עליה, רים
 אחרי הקרוב וידידה חקים,
ה הוא רפול ש וח (״מוישה מ
 את לרשת המועמד לוי, צי״)

הנוכחי. הרמטכ״ל
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