
 לא ״זה השיב. אחזור,״ ומייד
 ״אני גאולה, אמרה לו," יעזור
 ואצא לראש־הממשלה אלך
שבאתי." כמו משם
הת שריפה של חריף ריח ■
 בבנייו־הכנסת. במהירות פשט

 ב־ הגיבו בו שהיו חברי־הכנסת
מ איש אופיינית. קהות־חושים

בני משהו לעשות טרח לא הם
 שר־החקלאות סגן מלבד דון,

 שהזדרז כץ־עוז, אברהם
 בקולו ותמה סדרנים להזעיק

 ואכן, המוזר. הריח על הרם
 בתקלה לטפל מיהרו הסדרנים
 במערכת־ ושהיתה לריח, שגרמה
הבניין. של החשמל

מידי )61(אביד מידה ■
 לגיס־ יוצאת אחרונות עות

 הכסף סכום את תקבל היא לאות.
 מטעם פנסיונר לכל המגיע

מת היא אין אבל מקום־עבודתו,
הח אברר בבית. לשבת כוונת
 דם עורר־הצהרון, את תימה

המב הסכם, על יודקובסקי,
 לטור־הרכילות לחזור לה טיח

 זה אבל מיוחד. חוזה לפי שלה
 עד חודשים. שלושה בעוד יקרה

לכתי זמנה את תקדיש היא אז
 שבו חצי־אוטוביוגראפי, ספר בת

 ראשי־ עם פגישותיה על תספר
אח וחשובים שגרירים מדינות,

רים.
עי ראש ניצן, מאיר ■
 • בש־ שימש ראשון־לציון, ריית
ושו כבאי בתפקיד שעבר בוע
 דובר בחברת לסיור יצא הוא טר.

 ראשון־לציון בחולות העירייה.
 התקרבו שריפה, מרחוק ראו הם

 עומדים ערבים שני וראו למקום,
 תיקים של בערימה ומסתכלים

 השניים באש. העולים וניירות
 אמרו לשריפה, קשר כל הכחישו

 ניצן להסתכל. עמדו סתם שהם
 השלכת על־ידי האש את כיבה
 לתחנת־ השניים את ולקח חול

 שהם התברר בחקירה המישטרה.
 דפי־ הוא הבעירה וחומר אשמים,

גדול. מיפעל של חשבונות
וילוד■ שמדליק השחקן ■

תשדירי־ לשישה הצטלם ני

 שמר אומר על־כך המוסד. מית
 מיב־ מכמה נבהל ״מישהו ליק:
 ומביקורת השידורים נגד תבים

 בושם הדה של בעיתונים
שנב אלה לדעתי, אחדים. ועוד
 שאינם פחדנים, אנשים הם הלו

 ואינם אחריות לקחת יודעים
 הם הרי רוצים. הם מה יודעים

ההקר לפני התשדירים את ראו
 היה טעם איזה זאת, מלבד נה!

 ולבזבז אחת, במכה שישה לצלם
 יותר טוב היה לא האם כסף?

 ולחכות אחד, תשדיר לעשות
לתגובה?״

 דולר 6000 של הלוואה ■
 הנפש, ציפור גורל את הצילה
 מסע על המישפחה לכל הצגה

 על־פי נפשה, תוך אל ילדה של
 מיכל המשוררת של סיפרה

 רחל השחקניות סנונית.
 ודניאלה ורד מיכל שיין,

 המפיקות, גם שהן מיבאלי,
אח בחיפושיהן כסף. בלי נותרו

המ אל הגיעו הן משקיעים רי
 של בעלה גלעדי. אביב פיק

 גלעדי, לכלאו. חנה השחקנית
 של האמנותי בערכה המאמין
 להן להלוות הסכים ההצגה,

דולר. 6000
 נתנו הירקון מרחב שוטרי ■
 לחבר כבוד האחרון הרביעי ביום

 מיריה שנפצע פקד שלהם,
 בנק של האלים בשוד בחזהו

המתאו הפקד, בתל״אביב. יהב
 חזר לא עדיין ניתוח, אחרי שש

 בחברת הגיע, הוא אבל לעבודה,
 בבית־ חנוכה למסיבת אשתו,

המר מפקד ביד־אליהו. השוטר
 מגיני־ העניק ביבי, אריה חב,

 בטקס מאנשיו לכמה מישטרה
ה של בשמו קרא כאשר קצר.
השוט אותו כיבדו הפצוע, פקד
 סוערות. במחיאות־כפיים רים

במ ודבקות אומץ הוכיח ״הוא
 הפקד אשת ביבי. אמר טרה,״

ענק. זר־פרחים קיבלה
 במוצאי־ מהמישטרה: עוד ■
 מיש־ קצין חגג שבוע לפני שבת
 טקס את החקירות מאגף טרה

ב באולם בנו של ברית־המילה
את החנו הבולשת אנשי ים.בת

ך11 ל11ח  של אשתו החשובה, הבלונדית השחקנית ד1ך1\
הנמ ריקליס, משולם המיליונר״היורד 11 11 11\ 1 11 ^

ה לכל לשלוח נוהגת מתקדמים, בחודשי-הריון צאת תשו ידידי
 תשורה אוהביה קיבלו שעברה בשנה החדשה. השנה לכבוד רות

 שאליו במחזיק-מפתחות, זבו השנה ואילו שלהם לחדר־האמבשיה
 שתיהן קידי, הבכורה, ובתה זאדורה זו: תמונה צמודה היתה

האגדי. קלאוס שנטה שעושה לפרווה הדומה אדומה בפרווה עטורות

 אדום מגן־דויד של פירסום
 גירדתם? הטלוויזיה(״כבר עבור
 תיזכו אולי אחד, עוד גרדו יפה,

 שודרו מהשישה הגדול״!) בפרס
 דובר נגנזו. והשאר שניים, רק

 דיין, משה הפירסומאי מד״א,
 ש־ גילה שיווקי שמחקר טען

 היסטרי קצת נראה ווילוז׳ני
תר־ את תואם ואינו בתשדירים,

רוט ברחוב בחניון מכוניותיהם
 כאשר למסיבה. ונכנסו שילד
 גילו בלילה, 11 בסביבות יצאו,

 ונגנבו נפרצו, מהמכוניות שכמה
 הם וטייפים. מקלטי־רדיו מהן

 בחור השומר, את לחקור התחילו
 יודע אינו שהוא אמר הוא צעיר.
 הוא כאשר קרה בטח זה כי דבר,
קפה. כוס לשתות הלך

| יד11 י | ף ■1¥ח ה  א״ב, מאוד, הוותיקה חנות־השפרים רכישת לרגל צנועה חגיגה השבוע ערד \
111 /1-11 #1|# סד ברשת 72ה- החנות זוהי בתל-אביב. אלנבי ברחוב ^ לפני ערי של אביו שיי

מין) ובבגדאד. בביירות גם חנויות בשעתו לה ושהיו שנה, 62 מי  נישה מילחמת-הלבגון בימי כי שיפר ערי(
 הוא סשימצקי(משמאל) אביגדור הצייר בי התגלה זו בהזדמנות הביירותית. בחנות הצלחה, ללא לבקר,

מין), אשר המו״ל גם היה האורחים בין למטה: בתצלום ערי. של בן-דודו מי תן( קניוק. יורם עם ששוחח בי

ב המתקשרים פאציינטים ■
 רופא־שי־ של למירפאה טלפון

לש מופתעים תל־אביבי, ניים
 מוכר בקול מוקלטת הודעה מוע

 של הפתיחה שעות לגבי מאוד,
 לשדרך שייר הקול המירפאה.

 יורם הטלוויזיה של הספורט
 ידידו לבקשת שנענה ארבל,
 והקליט ברקן, אלכם הרופא,
ההודעה. את עבורו
הז הקליטה שנים במשך ■
 תקליטיה את אילנית מרת

 השבוע ארצי. הד חברת בהפקת
 על וחתמה חברות, החליפה היא

 עם שנים לחמש חוזה־הקלטות
לדיב הסיבה, סי־בי־אס. חברת

 הצעה מהם ״קיבלתי הזמרת: רי
 — ובכלל חם, בית יותר, טובה
שנים.״ כמה אחרי להתרענן טוב

 ג׳באן הערבי השחקן ■
 סידרת־הטל־ מכוכבי עבאס,

(ה הגדולה המיסעדה וויזיה
להתנזר. החליט ,החתיך) מלצר

 לשתות שנהג אחרי מאלכוהול,
 הגיע הוא ליום. ערק בקבוק

 אחרי חודשיים, לפני זו להחלטה
לדי לו גורם שהמשקה שהבין
 מבעיות לברוח ותחת כאון,

 לעצמו יוצר הוא שתיה, בעזרת
 בזמן שעבר, בשבוע חדשה. בעיה

 מיקרה לו אירע הסידרה, צילומי
 הביא הניצבים אחד לא־נעים:

לכו אותו והזמין ויסקי, בקבוק
 רענן טלעד, אולפני מנהל סית.

 בו. וגער שותה אותו ראה דינור,
שו אינו כבר שהוא הסביר ג׳סאן

 מטעמי־ רק הסכים ולכוסית תה,
ש לדינור סיפר גם הוא נימוס.

 שותה הוא הערק, תחת עכשיו,
 הדיכאונות, ביום. חלב ליטר שני

חלפו. אגב,
 בולן אמירה השחקנית ■

 בית־הספר למנהלת התגעגעה
 למדה שבו בלונדון, למישחק

 קשר איתה ויצרה שנה, 11 לפני
 אותה הזמינה המנהלת טלפוני.

מקבת, של בהפקה להשתתף

כפ להקת־תיאטרון במיסגרת
 היתה וחצי חודש במשך רית.
 בהצגה, המכשפות אחת פולן

 עבור כסף קיבלה שלא למרות
 בחוויה. הסתפקה היא העבודה.

שיל היא כרטיס־הטיסה את גם
 זה באנגלית ״לשחק מכיסה. מה

אומ היא השתלמות,״ לימודים,
רת.

 על השיחות של בעיצומן ■
הת במיזנון־הכנסת, השב״ב דוח

 שימחה חברי־הכנסת בודדו
 וירשובבקי ומרדכי דיניץ
 אחר. בעולם כשקועים ונראו
 הכנר הדליק כיצד תיאר דיניץ

 נרות־ ברלמן יצחק המפורסם
 הקודם. בלילה 23.00ב־ חנוכה

 מאוחר?״ כל-כך ״נרות־חנוכה,
 שזה שסבר וירשובסקי, התפלא
 הדלקת־הנרות. לרעיון בניגוד
פעם!״ אף מאשר מאוחר ״מוטב

י■ מ; ונעמי בדק ■דפנה
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