
ח1 ר ד'7א

,ביתד

יארלה!
 ביתר״ירושלים שאוהדי חושבים אידיוטים רק
 אחדים יש מחנה־יהודה. בשוק בסטות בעלי כולם
 למשל, קחו, למהדרין. סוציאליסטים אפילו שהם

 הוא ואופירה. יצחק של הבן נבון, ארז את
 אתם אם או לעשות. מה אין ביתר. על שרוף
 את לו הזכירו שי, שמיל את נסו — רוצים
 שמיל אצל נוצצות. ועיניו — ירושלים בית״ר

 בדבר. תלויה שקצת אהבה זו ארז) אצל (לא
 קירות על לראות צריכים הייתם טיבעי באופן
 מהפועל לנדאו גיל או טורק של תמונות ביתו

 נרכש מזרחי, דפי שחתנו, מאז אך תל־אביב,
 אף נרכשו ואהדתו ליבו ירושלים, בית״ר על־ידי

הם.
 יוסי עוד ויש מיזרחי, יוסי יש ירושלים לביתר

 נרכש והשני בקבוצה, ותיק שוער האחד מיזרחי.
 אולי שניהם, שנה. לפני (דומני) יהוד מהפועל

 בעונה מישחקיהם מהלך תוך נפצעו השם, בגלל
 להגן וחזר וטיפולים, ניתוח עבר א׳ יוסי שעברה.

 רק נסע שמיל, של זה ב', יוסי ואילו השער, על
 ניתוח שם לעבור בגרמניה, לקלן שעבר בשבוע
לספור מיוחד בבית־חולים רצועות־הברך, איחוי
טאים.
 הידיים את לו להחזיק ב', עם בשבת נסע ומי

 למה שמיל! — ניחשתם הבקבוק? את לו ולהגיש
 ירושלים, בית׳׳ר אוהד הוא כי ראשית, שמיל?

 דלית, יוסי, של אשתו ושנית, אמרתי. כבר
 (חצי ושירי )4( ליחיא בבנות, לטפל צריכה
 לפני ספורות שעות נולדה שירי אגב, שנה).

 שעברה, העונה של האליפות את ביתר שהפסידה
 שבו מישחק תל־אביב, הפועל עם במישחקה

 זוכים היו אילו רצועות־הברן־. לאביה נקרעו
שמיל. מנחש ״אלופה״, לה קוראים היו באליפות,

והגיש ידיים היום כל שהחזיק חותן עושה מה
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 קישקוש
אשתי!״ של

 מנמל־ הוצא מחו״ל, שהגיע ישראלי, שאמרגן פורסם שעבר בשבוע
 שעבר מבלי המטוס, לכבש שהגיעה מזכירתו, של במכונית התעופה

 נעצרה, היא הדרכון, את להחתים כדי חזרה כשהמזכירה ביקורת־דרכונים.
 יקר טייפ העביר גם שהוא התברר שבמהלכה לחקירה, נקרא והאמרגן
 למכונית.
ררינג. דרינג,

 בבקשה. פלד, מיקי את
,.מדבר.״

 נעצרת? באמת האם בנמל־התעופה? קרה מה
 אליה צילצלתי אשתי. של קישקוש בגלל קרה הכול שטויות! ״איזה

 חום לי שיש לה סיפרתי החסידי. הפסטיבל בגלל נסעתי לשם מאמריקה.
 שריג, לזאב פנתה היא הפתעה. לי להכין זה רצתה שהיא מה כל גבוה.

ה מכבש במכונית אותי לקחת היתר וקיבלה האירועים, על הממונה
מטוס."

 היתר לקבל כדי להופעות כרטיסים נותנים שונים שאמרגנים נכון זה
מכבש־המטוס? עצמם ואת אורחיהם את לקחת

 הפעם כף. נכנסים שהאחרים יודע אני כרטיס. שום נתתי לא ״אני
 פירסם מהם ואחד בנמל. האחראים בין פנימי לסיכסיר קורבן נפלתי
 פרוטקציה." קיבלתי כאילו

לף? היו חשמליים דברים איזה
סוחט־מיצים. של מכשיר לו יש השני שמהצד חשמלי. פותחן לי ״היה

פתוח״ ק צ עם פקיד ״שלחתי

 במטוס.״ ששלחתי בתיק־צד היה זה כל .45ב־ ווקמן דולר. 26 עלה זה
מכס? בסוף שילמת

 את יודע לא בכלל אני שילם. והוא פתוח, צ׳ק עם פקיד ״שלחתי
 עד ואפטר־שייב, גרביים שהבאתי. הסוודר את לזה הוסיפו כבר הם הסכום.
חולה." עוד אני עכשיו

דה־תמירוב יל ג
 מזה בחברה העובד תמיר, גייל אל־על. של הבכיר הדייל של לביתו שעבר בשבוע שפרץ הגנב

 בבראזיל. תיכנן שהוא הקרובה החופשה את לג׳יל הרס הוא חודר. הוא לאן בדיוק כנראה, ידע, שנה, 22
 משלוש העשויה אורגינלית קארטייה טבעת חום; בז' בצבע שלושת־ריבעי באורף פרוות־רקון שללו:

 שרשראות וכמובן מזהב, רולקס שעון קארטייה; של חתימה מתנוססת כשבאמצעית טבעות־זהב,
וצמידים.

 לפגוש אפשר ז׳יל ואת הטיסה. בזמן לשמוע אפשר צרפתית, הדובר ג׳יל, של המוקלט קולו את
בעולם. רבים אכסקלוסיביים במקומות

רה־תמירוב. ג׳יל הבארון נקרא הוא שבהם מקומות יש שלו. השיטות יש לג׳יל לשם? חודרים איד

ודלית שי שמואל מיזרחי, יוסי
בקבוק עם חותן

 בעיות! אין בערב? אותו כשמגרשים הבקבוק, את
 שני שושיק את אישית מכיר שהוא בתנאי
 בהצגה בקלן מופיעים השניים לביא. ואריק
 לפלביים לרדת! רוצה אני העולם, את עיצרו
 אמצע עד בקופה כרטיסים אין גרמנים וסתם
 לאוהדי אך מראש, כנר נמכרו כולם ינואר, חודש
 של ההתלהבות את רה־לוקס. הזמנה גירדו ביתר
 שם זוכים הם לתאר, קשה ואריק משושיק הקהל

שב מלאות והביקורות סוערות, נמחיאות־כפיים
מישחקם. על חים

 צריכים השניים שבו קטע יש המחזה באמצע
 שרו: הם ערב באותו גם ואכן, ברוסית. שיר לשיר
 שי שמואל — ארבע שלוש שתיים ״אחת

 הקהל למהדרין. רוסי במיבטא זאת וכל בהצגה,"
רוסית! איזה בהתלהבות. כפיים מחא

שמיל את הכוכבים לקחו ההצגה אחרי

 המקום לבעל מקרוני. בשם איטלקית למיסעדה
 תפנו ואל ישראלי, רוני קוראים האיטלקי

 בעברית, רק עונה הפסנתרנית באיטלקית.. אליו
 מחיאות־ שעורר ואורח לובה, לה כשקוראים

 קליין, ראלף* היה כשנכנס, סוערות, כפיים
 אלה כל אך גרמניה. של הכדורסל נבחרת מאמן

 הסועדים התלהבות לעומת וכאפס, כאין הם
 פה חסר אם בקיצור, ואריק. שושיק כשנכנסו

 ותמצאו לגרמניה סעו — באחרונה טאלנט קצת
קלן! ברחובות אותו

 לא עוד שם, עדיין ב׳ לכאןליוסי חזר שמיל
 ישראלים ספורטאים וכמו הטיפול. את גמר

 זוכה הוא בית־חולים, לאותו המגיעים אחרים,
 הדואגת בעיר, הישראלית מהשכונה יומי לביקור

 מאווירת משהו יחסרו ולא ישעמם, לא שלחברה
והמישפחה. הבית

תמיר וגייל סריטה
ותכשיטים! פרוות בלי אפשר איך

 ויאמר מסיבה באמצע בדיוק לטלפון לו לקרוא גם שידאג המתאים, לאדם מתאימה במריחה קשור זה
דה״תמירוב." ג׳יל את לטלפון מבקשת סוראייה ״הנסיכה למשל
ותכשיטים? פרווה בלי בחברה יופיע כזאת קלאסה בעל שאדם מצפים אתם איך
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