
לאוצר! לודנזילה
 פדי עד המתמשכת בישיבה

 במו- הליבדלים שקיימו גיחוך
 היה שבוע, לפני צאי־השבת

 יצחק דרמאתי. רגע לפתע
 שחבריו מכך מאוכזב מודעי,

 מאחוריו התייצבו לא למיפלגה
וה שקיווה, כפי חד״משמעית

 נוספים פיתרונות אף ציעו
 הדוברים את קטע למשבר,

 צפיתי אני תראו, ״טוב, ואמר:
 כולכם שלא צפיתי זה. את

 שלכם. מהסיבות בי, תתמכו
 לפטר פרס לשימעון אתן לא

 בישיבת-הממשלה מחר אותי.
אתפטר!" -

 נשמעה מתפטר!" אני גם ״אז
 ״אני תיכון, דן חבר־הכנסת היה הצועק בחדר. קריאה
הכנסת!" של מוועדת־הכספים מתפטר

 את הבין לא אך הסולידריות, מגילוי התרגש אולי מודעי
 מדוע קופץ! אתה מה .אתה, הדברים: שמאחורי ההיגיון

תיכון. את שיסע הקשרד מה שתתפטר!
 תיכון, דן שעם האשה לבניין הגיעה מכן לאחר דקות כמה

 ההתרחשות את בהומור לה טשסיפרו הססגונית. לודמילה
 ״מה לא. כלל צחקה. לא היא החטיבה, בישיבת האחרונה
לחלו הסכימה היא להתפטר!" רוצה ״הוא תמהה, פיתאום!"

מטו אלגנטית, לבושה לודמילה, מודעי. של עמדתו עם טין
 את ופתחה קדימה בתקיפות צעדה למישעי, ומאופרת פחת

 אחר-כך קורה. מה לדאות כדי חדר-הישיבות, של הדלת
 של מצידו חברות של גילוי סתם היה זה אולי ■אה, גרגעה:

דן!"
 יישאר אם היא ״הבעיה העיקרית: לסוגיה הגיעה ואז

 ,לי בבדיחות: והוסיפה פסקה, המיפלגה!" בידי תיק-האוצר
לי!" איכפת מה שנה. חצי במשך התיק את לשמור איכפת לא

לודמילה
לשמור׳ לי איכפת ..לא

 היתה לא המסורה ש״המזכירה״
 דוברת אבניאלי, ענת אלא

 אבניאלי, תל־אביב. אוניברסיטת
 כשהת־ לאחרונה שהתפרסמה

אק היותה על בטלוויזיה ראיינה
 הגיעה רווקה, אך נאה דמאית

 להתאשפז. כדי לבית־החולים
 במכשיר־הטל־ הבחינה בינתיים׳

 מושבעת, דוברת כל וכמו פון,
 וכך לחלוטין, עליו השתלטה
התחקיר את להפתיע הצליחה

להו הפרופסור את ולהכין נית
המירקע. על פעתו
ש יחסי־הציבור במיסגרת ■
 בטבריה, חדש בית־מלון עורך

 אורחי־המלון תחרות־דיג. אירגנו
 שפת־הכינרת על ישבו הנלהבים

 הפלא־ ,והעלו חכות כשבידיהם
 בחכותיהם. דגים מייד ופלא,
וה הצבעים הגדלים, בכל דגים

אדי בכמויות — והעיקר סוגים,
 ידעו לא העליזים המתחרים רות.

 להנאתם להם שחו לא שהדגים
 הם שכזה. גבוה בריכוז במים

 על־ידי פני־המים אל שולחו
ה במשך ששהה איש־צפרדע,

 ונזהר המים לפני מתחת תחרות
 של בחכותיהם לעלות שלא

 מצוא לעת הדייגים האורחים.
 הרבה, בהתלהבותם לב, שמו לא
 הדגים נע. ולא זע לא שללם כי

מתים. היו
 את לגנוב שהצליח מי ■

בי יגאל היה מהדגים ההצגה
 ביבי טבריה. ראש־עיריית בי,

 בסירת־ התחרות באמצע הגיע
סר במחיאות־כפיים וזכה מירוץ,

 שהיא כנר, טובים. קילוגרמים
 זאת עשתה לא רזונת, כך גם

איב פשוט היא מטעמי־דיאטה.
 בעלה דן את תיאבונה. את דה
 אחרי להשמיץ, מוכנה היא אין

 בטענה אודותיהם, הפירסומים
ילדיה. אבי שהוא

 תוכנית- של התחקירנית ■
 הופתעה חדש ערב הטלוויזיה

 הפרופסור אל צילצלה היא קצת.
להו להזמינו כדי רביד, מוטי

 שבהן שעות אחרי בתוכנית. פיע
במשי הצליחה תפוס, הקו היה

 היתה אותה שהפתיע מה מתה.
המזכי שגילתה הבקיאות מידת

ה על מאיר בבית־החולים רה
והעיתו נוהלי־העבודה תוכנית,

 ניחשה המזכירה בכלל. נאות
הפרו את מזמנים הקשר באיזה
 הצפויות, השאלות מה פסור,
 את הביעה התחקירנית ועוד.

 וזה הפרופסור, באוזני הפתעתה
 לא שהתחקירנית מה הגיב. לא

הוא הזה היום עצם עד יודעת
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 שידעו המארגנות כסופה). בפאה סיני(מימין, טלי הרקדנית אירגנה
יומולדת. עוגת בהפתעה לה הביאו דולב, של הולדה תאריך על

ד ו | ד ל ך ך בצילומי גרושים כמה להרוויח ברקן, יהודה השחקן־בימאי אביה, על-ידי נשלחה ך
| 1^ 111 ו |  עומר דבורה הסופרת של בנם עומר, רון הופיעו עימה יחד לחולצות״טריקו. פירסומת /

 יהודה. של בן עוד ברקן, ורועי גילעדי; מוטי של בנותיו ודורין, ליאת עומר; שמואל הבימה מנהל ובעלה,
שקלים. תחת חולצות רק קיבלו כשכר״עבודה אבל והזיעו, הצטלמו פוזות, הרבה עשו הילדים

שמר ונעמי משד! תיים
השרת! איפה

 הזמרת של בריטיים מעריצים
 הודיעו כאן, הופעתה על קראו
 וביקשו במיוחד, יגיעו שהם

 20 לפני כרטיסים. להם לשריין
 להופעה צמח אותה הביא שנה
 רמת־ איצטדיון את ומילא אחת,

 שתבוא אחריה מחזר הוא מאז גן.
 עכשיו רק אבל מספר, הוא שוב,

ב שהצעירה מושקורי, הצליח.
 מיצי בראש להיט־ענק אחרונה

אי ארצות בכל עדי־הפיזמונים
 שיר־ אהבה, רק — רופה

 סידרת־הטלוויזיה מתוך הנושא
 היתה — מיסטראל של בתו

 עכשיו ורק השנים, כל עסוקה
ה והקלטות. מהופעות התפנתה
 עדיין אגב, הישראלית, טלוויזיה

 לצלם בבקשה לאמרגן פנתה לא
הזמרת. של הופעתה את

צוקרמז .פינחסהכנר ■
 לרסיטל לארץ השבוע הגיע
ש השניה, אשתו עם יחד אחד,
 כוכבת- — מזמן לא נשא אותה

 טיוזדיי ההוליוודית הקולנוע
 אוהב אינו אגב, צוקרמן, וולד.

 תשומת- המקדישים עיתונאים
 היפהפיה. הבלונדית לאשתו לב

ל תשומת־הלב בכל רוצה הוא
עצמו.
מהט הסובלים זמרים יש ■
 נאלצים ולכן טלפוניות, רדות

 את קרובות לעיתים להחליף
 במיש־ שלהם. מיספרי־הטלפון
 הבנה מגלים רד־התיקשורת

 תוך מוחלף והמיספד זו, לבעיה
 מיספר- של בשיא קצר. זמן

 החלפת של ביותר הרב הפעמים
 ירדנה מחזיקים מיספרי־טלפון

עט וגלי בשן יגאל ארזי,
למ לא החליטה אגב, עטרי, רי.
 בתל־ המתגוררת לאמה, סור

 מכיוון החדש, מיספרה את אביב,
 עם מתקשרים רבים שמעריצים

 או כעיתונאים מתחזים האם,
כל במוסדות בכירים כפקידים

 למסור האם את ומשכנעים שהם,
ה־ גלי. של מיספר־הטלפון את

 את עתה אומרת האם פיתרון:
 ה־ את יודעת היא אין האמת:

להת דואגת מצידה וגלי מיספר,
יום־יום. עימה קשר
 שמר נעמי בין הקשר ■

משע בצורה נתר משה וחיים
 ב־ אותו זיהתה לא היא שעת:

ה בהיכל אגף־האמנים מיסדרון
 של המופעים באחד תרבות,

וש שנה, לפני פסטיבל־הילדים
 היכן יודע הוא אם אותו אלה

 הם לשם מפה במקום. השרת
 קצת היה לשמר לדבר, התחילו

הבטח יצאה ומהעניין לא־נעים,
הש חדש. שיר לזמר לכתוב תה

 חיים כאשר השניים נפגשו בוע
 נעמי עדולם. מערת את הקליט
 של הנכון ההיגוי על פיקחה
 שר למשל, חיים, השיר. מילות

 ל״מן תיקנה והיא ״מהמצוקה״,
המצוקה״.

 מקבל אותי שמדליק ״מי ■
ה הכריז במתנה,״ מדליק שעון
 באולפן־ההק־ בהט אבי שבוע
 שירים מקליט הוא שבו לטות,

 הראשון אריך־הנגן עבור חדשים
 כבדרן, יותר הידוע בהט, שלו.

 כתב הוא זמר. גם להיות החליט
 מתאים בשם אישי שיר לעצמו

להס לי ״מתאים האומר: .לי,
 בלי להיות / ברחובות תובב

ם / חובות.  שקט לי מתאי
ב להתל חופשי/ וסחר נפשי
ש- לשלם / בנות מי ת/  מזונו
ם פחה מתאי ם/  שיש לי להקי

אלוקים.״

המשמ יקרים, שעונים ■
 הביא אותם כמצתים, גם שים
 לקובי נתן הוא מלונדון, בהט

ש המוסיקלי המעבד אישרת,
 ולערזי תבורי לשימי לו,

 קולות־ה־ את ששרו חיטמן,
ל שהגיע בשן, וליגאל רקע

 ושאל ההקלטה, תום עם אולפן
 לשירי" לי גם קראת לא ״למה
 שנתיים לפני לקה 40ה־ בן בהט

מ והיה בהתמוטטות־עצבים,
הפ במחלקה שנה במשן־ אושפז

 ושנה בתל־השומר, סיכיאטרית
 שעבר אחרי גהה. בכית-חולים

 במכות־חש־ בכדורים, טיפולים
 ובשיחות כללית) (בהרדמה מל
קב רפואית ״ועדה רופאים, עם
 הוא לחלוטין,״ בריא שאני עה

אומר.
■ מ; נעמי

בידורון
 ננה היווניה הזמרת ■

 בסוף לארץ שתגיע מושקודי,
הו הופעות, שלוש ושתיתן יולי

 צמח, שמואל לאמרגן דיעה
 מבקשת שהיא אותה, המביא
 מזון של לאספקה לה לדאוג

 וירקות, פירות שפע טיבעוני:
 שותה היא ושקדים. אגוזים דבש,
 היא ולכן בלבד, טיבע■ מיץ

 בלנררים לשני לדאוג מבקשת
 והשני במלון, בחדרה אחד —

הקלעים. מאחורי
 15 לקבל הופתע צמח ■
— מלונדון טלפוניות פניות

 מתוכנן חלק זה היה לא ערות.
 להגיע, איחר פשוט ביבי בהצגה.

 בדרך להשיטו צורך היה ולכן
האירוע. למקום המהירה

 שימ- ראש-הממשלה ■
הקו ליושב־ראש פרס עון

 שהיה מי קופמן, חיים אליציה,
 של כהונתו בימי שר־האוצר סגן

 ללכת צריד ״אתה ארידור: יורם
 שנים, לכמה השתקנים למינזר
חבר־כבוה״ שם ולהיות

י■ כרי! רסנה
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