
 בלי יכול לא קדציינסקי *נדרי
גברים בלי ימלה זמר וחנה ׳דקה

 רובם ,6 בכלא ויושבים נעצרו
הב בלבנון. לשרת סירוב בשל
שחיי נאמר ולגפן נדחתה, קשה
 זכאים אינם בכלא, היושבים לים,

לאר החליט גפן בידורי. למופע
 יש לאנשי כמחווה מופע גן

 בשדות לקיימו רצה הוא גבול.
 בעתלית. הכלא את שמקיפים

הת לא זה שטכנית מכיוון אך
 שיתקיים המופע, הועתק אפשר,
 לפארק שימחת־תורה, בערב
בצפון. אכזיב

ה לח״ב חדש־ישן עוזר ■
בי צ׳ארלי בחר׳ש, פנתרים

 ובשותפו בחברו המדובר טון.
 את שנטש כהן, מני הפוליטי,
 אחרי הפרלמנטרית העבודה

 שב משהוא עתה בתשובה. שחזר
 גם כהן חוזר חילוניים, לחיים

הח״ב. לצד בכנסת, לעבודתו
 במהירות שהובהל אחרי ■

 כשחש איכילוב, לבית״החולים
 על הרופאים הנחיתו בליבו,
 קלצ׳ינס־ אנדרי חרות, עסקן

 עליו נאסר הוראות. שורת קי
 וודקה, לשתות חמור באיסור

 מיני מגע ולקיים סיגריות לעשן
שהת קלצ׳ינסקי, חודש. במשך
 במצודת קולני ריב אחרי מוטט
 במרכז, היורש בחירת ערב זאב,

 שיצא לפני לרופאיו. ויתר לא
 אי־ התפשר הוא מבית־החולים

 עשר שאעשן הסכימו ״הם תם.
 שלא הבטחתי ביום, סיגריות

שבו במשך מיני מגע אקיים
יכולתי איך כפולני, אך עיים.

 את אחר־כו שראה המשאית, נהג
 והודה התנצל שעולל, מה

 המבוהל רימון אך באשמתו.
 לפני יומיים קרה זה ״אם אמר:

 זה את מקבל אני יום־הכיפור,
משמיים.״ כרמז
 גבר, בלי להסתדר ״ביכולתי ■

 מוכרחה הייתי לא ובשביל,סכס׳
 זו פמיניסטית הצהרה הרב.״ את

 זמר, חנה דבר, עורכת השמיעה
 נעמת. לביטאון חושפני בראיון

 היתה לא מעולם היא לדבריה,
 שמרגיש טיפוס ״אינני בחופשה.

מש היא בביתה בחופשה.״ צורך
ה המינימום את לעשות תדלת

 אלא כלים, מדיחה ״איני אפשרי,
 סכין ולו לי, ואין ליברירה אין אם
 הגרושה זמר, בבית.״ אחד נקי

 ברוב ש״אשה, גורסת פעמיים,
 שקאר־ לדעת חייבת המיקרים,

 חיים עם טוב הולכת לא יירה
 חילוקי־ למרות מישפחתיים."

 גולדה עם לה שהיו הריעות
 נושאי־שיחה מצאו הן י מאיר,

 על שיחות ״ניהלנו משותפים.
 לה שיש גרושה אשה של מצבה

 עם מסתדר זה וכיצד ילדים,
 על ויכוח לנו היה קאריירה.

 להדחת ביותר הטובה השיטה
 במים בהדחה צידדה היא כלים.

 במים ואני סבון, עם עומדים
זורמים.״

ש תצוגת־אופנה בעת ■
 לדוגמנית נודע בחו״ל, נערכה

 שסבתה אם, סיגלית הצעירה,
נפטרה. ווסלפיש סטפה

 ויצחק פרס(מימין) שימעון עושים וכמוהו הבימה(למעלה) תיאטרון לבימת מטפסגוו מרדכי
מסע־ את רישמית לפתוח כדי במקום התכנסה המערך צמרת (למטה). רביו

 20ב״ נדחתה הערב שפתיחת אחרי גם בן־מאיר. דב תל-אביב, עיריית לראשות מועמדם של הבחירות
 נמיר, אורה ח״ב בו השיחה בן״מאיר, למקום כשבא מחציתו. כדי עד אלא האולם, התמלא לא דקות,

 משך בן־מאיר האולםז״ את למלא מצליח לא אתה אם לנצח, רוצה אתה ״איך האירוע: את שהינחתה
 לצד החלה. נאומים של ארוכה ומסכת הבימה שעל הכיסאות לשורות הוזמנו המכובדים ענה. ולא בכתפיו

 רבות רשם הוא גם בהווה. תיקשורת לענייני ויועץ לשעבר, עיתונאי ישב מילה, כל שרשמו העיתונאים
היריב. אומר מה לשמוע להט, (״צ'יצ") שלמה ראש״העיריה על־ידי שנשלח רימון, רוני זה היה בפינקסו.

 יועצו פורת, אורי •
 של תיהשורת לענייני

 מצב על ראש־הממשלה,
 ״הוא בגין: מנחם של בריאותו

 כפועל או כאתלט אוכל אינו
אוכל.״ אבל בניין,
 משה שר־הגיטחון, •

 התקפות על ארנס, (״מישה״)
 שרון, אריאל תיק, ללא השר
 לכל״אחד קורה ״זה נגדו:

 במקומו, שבא מי על שמסתכל
 זאת עושה היה שהוא לו ונדמה

טוב.״ יותר
 הפורש, הרמטכ״ל •

 על איתן, (״רפול״) רפאל
 ללב״י: תרומה סרבני שיכנוע

 לתרום, המסרב לקצין ״קוראים
 עד בעיניים לו מסתכלים

תורם.״ והוא הראש, מאחורי

 יריבו ליקותיאלי, סיפר הספר,
 בנה — הנגפי צחי הפוליטי

 כהן גאולה התחיה, ח״כ של
 המי- ללימודי שהתקבל —

 ל־ התקבל לדבריו, שפטים.
 הר־ שעל למישפטים, פאקולטה

 הספר. בזכות רבה במידה הצופים
 בבריחות־הדעת: יקותיאלי אמר
 יוצא כשהספר שקורה מה ״זה

 על לפקח יכול ואינך משליטתך
הקונים.״

ג יהונתן הסאטיריקן ■
 ב־ הווי־ובידור מענף ביקש פן,

 דויד ולזמר לו שיאפשרו צה״ל,
ש־ חיילים לפני להופיע ברוזה

 לא אידיוט רק וודקה? על לוותר
וודקה!" שותה

ל יועצו רימון, צבי ■
 שר־התיי־ של תיקשורת ענייני

 עיניו. למראה האמין לא רות,
 נסע הוא יום־הכיפורים ערב

 בצפון לסידורים החדש, בריכבו
 הרכב את החנה הוא תל-אביב.

 בעודו גדולה. משאית מאחרי
 המשאית החלה ריכבו את נועל

 בכל צפר רימון אחורנית. לנסוע
 נעצרה. לא המשאית אך כוחו,
 את ריסקה במכוניתו, פגעה היא

 וכמעט שלה הקידמי החלק
הקידמית. לזכוכית עד הגיעה

 קשורה מאוד שהיתה סיגלית
 ומיהרה בבכי־מר פרצה לסבתה,

מותירה כשהיא לארץ, לשוב

 את בחו״ל, המסלול על לבדה
 בן־עמי. תמי הדוגמנית

ישראל, פסטיבל מנהל ■

 לארץ שב מוסינזון, אביטל
הת כשבכיסו'שתי מאדינבורו,

 לתוכנית מרשימות חייבויות
 האחת בארץ. הבאה הפסטיבל

 הבריטי, הלאומי מהתיאטרון
 'מילאנו. דה מהסקאלה השניה

אוס הצעירה השחקנית ■
 את שתחליף וישינסקי, נת

 סקפן בתעלולי ברנר סמדר
 מישפחה. קרוב לצד לככב תזכה

 בהצגה אביה את שמגלם מי
 הקאמרי בתיאטרון המועלת

השחקן במציאות, בעלה הוא
וישינסקי. שלמה
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