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יחף היה דעומתו, המראיין, - ומסורק

 והחריף הנרגש בנאומו ■
 השישי ביום מודעי, יצחק של

 חברי־ ,עיתונאים נכחו שעבר,
סק וסתם הליברלית המיפלגה

 חברי־הכנסת נעדר? מי רנים.
 שהוזמנו פי על אף הליברלים.

 חבר־ אפילו נמצא לא כולם,
 שהטריח אחד ליברלי כנסת
 מלבד לנאום, להאזין עצמו

 של נאמנו גולדשטיין, פנחס
מודעי.

 זאת, לעומת הראשון, ביום ■
 ברחובות סקרניים תושבים חיכו

 מודעי בפי יש מה לשמוע
 שהגיעה עד חיכו, חיכו, המודח.
 לא מודעי — מאכזבת הודעה

דחו שנקרא מכיוון להגיע, יכול
 ראש־הממשלה. ללישכת פות
 דוח פורסם היום שבאותו נכון

 לא תירוץ שום אולם בייסקי,
הנאספים, של דעתם את הפיס

 כי הפירסומים, למרות ■
 של להתפטרותו הסיבות אחת

 לביטוח מהמוסד ברוך ניסים
 הלקויים ביחסיו נעוצה לאומי

 שלומו איש מנע, דויד סגנו עם
 קצב, משה הממונה השר של
 בין שתיווך מנע דווקא זה היה

 — וברוך קצב — השניים
 ברוך, ביניהם. להידברות והביא
 עוד מהתפטרותו, בו חזר כזכור,
 הודעת־ על הדיו יבשה בטרם

ההתפטרות.
 חדשות העיתון מערכת ■

 השר עם שעבר בשבוע נפגשה
 המערכת מחברי אחד לוי. דויד

 המעמד מגודל התרגש לא
 השר כבוד עם לראיון והופיע
 יותר קצת היה השר יחף! כשהוא

 ומסורק מהודר מעונב, פורמאלי:
כדרכו.

בבע־ עוסקים הכל בעוד ■

 מיזרח־ ילידת הצעירה, הגרמנית הפופ זמרת 1111 ך! ר111
 של בדיזנגוף טיילה בישראל, המופיעה גרמניה, |1\1\11 111 [

 זרוקים בגדים לבשה הזמרת חברתה. עם יחד לצהריים, שישי יום
 השיער בציבעי מיספרי־טלפון מכוסות לבנות, נעליים היו ולרגליה

 לכך גרמו הזמרת של והצבעים התילבושת צהוב״שחור״ורוד. שלה:
 על אותה הזמין זהותה, את ידע שלא זכריה, מחמוד כסית, שמלצר
 סלט חומוס, אכלה צימחונית, שהיא נינה, במקום. לבילוי חשבונו

כש ישראלית. בירה לשתות וביקשה אדום, כרוב וסלט חצילים,
פרצופים. לעברה עושה החלה אבנרי, רחל הצלמת את האגן ראתה
 השלישית הפעם שזו מכיוון
 שמודעי מעטים חודשים בתור

לרחובות. ברז״ ״עושה

 עצמו על שכפה הדיאטה יות
 לקה שפירא, אברהם הח״כ

חג־ ערב קיבה, בהרעלת זה
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 לך ואשתוק לי שתוק זייםי וזקיאליציה יושב־יאש
שעבר בשבוע התארח קופמן.

 יכול לא טימור, משה המראיין, בהרצליה. בערב־ראיונות
 שימעון ראש-הממשלה, של לקינטור להתייחס שלא היה

 ללכת צריך ■אתה קופמן: של בעניינו הכנסת, דוכן מעל פרס,
 חבר-כבודד שם ולהיות למינזר-השתקגים שנים לכמה

נח שהשיב קופמן. של הדם לחץ את העלתה ההתייחסות
 חברי״ על דווקא השתקנים, בממזר- מדובר כבר שאם רצות,

 יום־ לטילחמת האחראית בממשלה שכיהנו המערך,
 פרס צריך קופמן. רגז כך במיוחד, לשם. לגשת הכיפורים.

 המפורסם. השכן לטרון, במיבצד שקשור מה בכל לשתוק
 ירד לא הקהל רוב לטרון. בקרבות העקיפה מעורבותו עקב

 מיל־ של לפאשלה שהתייחסה ההתקפה, חריפות לעומק
 בתבוסה המנוח בן־גוריון דויד הואשם בה חמת-העצמאות.

בן־גוריון. של נעריו עם נמנה כזכור, ופרס, המיבצר. על בקרב

|11|11ה 1*1111 ¥  רוצה גוף חטובת תל־אביבית צעירה |
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 רונלד שקופות. וגופיות תחתוניות ומציגה המערכת בפאב מופיעה
לה. והחמיא במקום נכח - הדרום־אפריקאי האופנאי - ששון

 של קטילתה בשל בלתי־נעימים,
 בושם הדה מבקרת־הטלוויזיה

 חרות מוועידות דיווחיו את
 בושם של ביקורתה והעבודה.
 לבחירת גם השאר בין התייחסה

 ולמיקום. לעיתוי המרואיינים,
 כי רביב, הבהיר למתעניינים

 רק הוא — בסמכותו אינם אלה
המבצע.

מדי ״ראש אביבי, אלי ■
לאחרו לעבור נאלץ אכזיב״, נת
 פגיעה בשל בעינו, ניתוח נה

בקר שפגע מה בקרנית־העין.
 על השומר — אביבי על־פי נית,

 הוא הניתוח אף על גבוה, מורל
 חוץ, תוצרת בינוני, בגודל פצצה

נדי חיטובים מגלת בלונדית,
מסתו עדיין אגב, הפצצה, רים.
 — משתזפת לרוב — בבת

שלו. הטריטוריאלי בתחום
 במדינתו אחרים אורחים ■

 עליזה אחותו הם אביבי של
 הוריה הרצוג, אברהם ובעלה,

 שגופתה המנוחה, מירי של
 בעבר שעסק האב, בסיני. נמצאה
 שנה. חצי לפני לצייר חזר בציור,
 הם הרצוג של ציוריו עיקר

 גדרה, המושבה של רישומים
המישפחה. של מגוריה מקום
ב לאחרונה שנתקל מי ■

מגמ ושמעו דטנר נתן שחקן
 שוגה אינו ברומנית, מעט גם

 מהמאפיה נדבק דטנר בדמיונות.
 אלה בימים המעלה הרומנית,

 בתיאטרון מסיבילה הספר את
הה בבימאי המדובר באר־שבע.

 מעצבת צ׳רנסקו, דינו צגה,
 פינקוס־ לידיה התילבושות,

 הניג רוברט והשחקנים גני,
קמבוט. ורוזינה

שתיקה, שנות עשר אחרי ■
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 בפרס הזוכה היא סוזנה .1988ב־ בישראל העשירית הפעם זו שתיערך לנבל הבינלאומית בתחרות שופטת
ואשתו. גרא עודד האופנאי בחברת בתמונה .1959ב־ בישראל שנערכה הראשונה בתחרות הראשון

 מהם גילה לא שפירא הפסח.
 שגרמו — מאכלים! — החטאים

הבלתי־נעים. לעונש לו
 חג כנראה הוא פסח ■

 ליהודים. רק לא מישפחתי
 מוחמד של רעייתו נגואה,
 המצרי הכוח מיופה בסידני,
 שם למצריים, נסעה בישראל,

 במשך מישפחתה עם תשהה
בארץ. נשאר הבעל החג. חופשת

פורת, שאורי לאחר ■

 הצליח השידור, רשות מנכ״ל
 מועמדו, את למנות סוף־סוף

 הטלוויזיה, כמנהל יבין, חיים
 מהעיסוק להתפנות יכול הוא

 והאיגודים הוועדים עם היומיומי
 לטובת התפנה אכן הוא למיניהם.

 מתקיים שם שבצרפת, קאן
טלווי בסירטי השנתי המיסחר

ימים. עשרה שם ישהה פורת זיה.
 דן הטלוויזיה כתב על ■

ימים לאחרונה עברו רביב

 ששי הזמר אלה בימים עובד
 בשנים חדש. תקליט על קשת

 על־פני הופיע אומנם הוא אלה
 לא אך ובמופעי״בידור, המירקע
 בקרוב שייצא התקליט הקליט.
 מאוד הוא מלחשים, כך לשוק,
ואינטימי. אישי
 קצת היתה טייכר מלי ■

 קצת שחקנית, קצת דוגמנית,
 למשוררת! הפכה כעת שוטרת.

רותקה היא בגב בעיה בגלל איך?
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