
ע רצו בבית־החולים שמו  לחובש״ ״בלדה את ל
מדימונה״ ל,,סימונה האזינו פרס שימש! ואצל

מסתו אינשטיין אריק ■
 סיגריה כשבפיו האחרון בזמן בב

 שחגג אריק, פלאסטיק. עשויה
 יום־ את זה חודש בתחילת
 כבד מעשן היה ,48ה־ הולדתו
 הגיע עכשיו רבות. שנים במשך

 לבריאות. מזיק שזה למסקנה
 לעשן להפסיק מתכנן לא הוא

ק זה אומר, הוא מוחלט. באופן
 להוריד שואף הוא אבל מדי, שה
 סיגריות 10 ער 8ל־ הכמות את

 לו עוזר הפלאסטיק ומקל ביום.
בכר
 לפני הופיע גאו* יהורם ■

 האונקולוגית במחלקה שבועיים
 בילינסון. בבית־חולים לילדים

 והוריהם. החולים הילדים בפני
ה במיסדרון התקיימה ההופעה
 של האקורדיון בליווי מחלקה,

 ומערכת־הגברה קרים אורי
נא לבית־החולים בכניסה טובה.

 על רבות פעמים לענות גאון לץ
עו אתה ״מה הסקרנית השאלה

בהתלה התקבל הוא כאן?״ שה
 איזה הקהל את שאל כאשר בות.
 כהדרן, לשמוע רוצים הם שיר
 קריאות לשמוע המום הזמר היה
ל בלדה ״את ילדים: כמה• של

 השיר את שר לא גאון חובש!־
ב בחר ובמקומו הזה. העצוב
 עוררה במקום הופעתו טנגו.

א האחיות. בקרב גס התרגשות
 לשים ״כדי חתימה. ביקשה חת

 התקליטים כל עם יחד אותה
 דמותו בהשפעת ואחרת. שלך,״

 מסידרת־ ההיפוכונדר יורם של
 קרובים, קרובים הטלוויזיה

״שיה כדורים. לו לתת הציעה
 ידידה יזמה ההופעה את יה״.

 אלנד גילה יהורם. של טובה
זו. במחלקה ותיקה פעילה גור,
 אלה בימים להכיר קשה ■

 מהגשש לוי שייקה את
 החליט הוא חודש לפני החיוור.
וה והכרס השומן לו שנמאסו

עו אינו כבר בגד ששום עובדה
 רוצה הוא שנים מזה עליו. לה

 הפעם מצליח. אינו אבל לרזות,
 שרשם טיבעוני. לרופא פנה הוא
 של למדי חריפה דיאטה לו

 מרק כחושה לבנה גבינה ירקות,
 אורז קצת תבלינים, בלי ירקות
חמ ותה־צמחים. תירס או מלא,
 קשים היו הראשונים הימים שת

 ומרק־רגל גרילים רק (״ראיתי
הוא אחר־כך אבל העיניים"). מול

ומ קילו, 15 הוריד לוי התרגל.
 נוספים. משמונה להיפטר תכנן

 עליו ״נוזלים" הבגדים בהופעה,
 מן לו נופלת הגדולה והטבעת
 אברהם המפיק האצבע.

ואו מתפעל, דשא (״פשנל״)
 כמו עכשיו נראה ששייקה מר

התרנגו של הישנות בתמונות
 זה שאם אומר ופדלי לים,

 פולי, הוא. מעט עוד ככה, יימשך
 לפני הגשש״. של ״השמן יהיה

 חבילה שייקח הכין הדיאטה
 עלו שלא בגדים, של גדולה
 הוא עכשיו לוויצ״ו. לתת עליו,
 ותלה האלה, הבגדים את הוציא
בארון. בחזרה אותם
 של ברית־המילה לחגיגת ■

 רוטש־ קיקי של בנו ליאור,
חבי עובר הכל מלהקת טיין

 שלומית הזמרת הגיעה בי.
 בן דניאל, כשבנה אהרון
ק בסר־הכל, השבועות שלושת

 לי היה ״לא חזה. על בסל שור
 אותו..." לקחתי אז ללבוש, מה

אמרה.
פרם ושימעון סוניה ■

 לארוחת־ שעבר בשבוע הזמינו
עו את בירושלים בדירתם ערב

 תת״אלוף את ואשתו, ברעם זי
 יצחק את קהלני, אביגדור

 אופירה כי לבד. שהגיע נבון,
 כדורגלן את בטוב, הרגישה לא

 בן־טובים אהוד בני-יהודה
 גרמה, ניטים הזמר את ואשתו,

 במיפלגת־ ותיק פעיל שהוא
מנ ואת שוש, ואשתו העבודה,

 שהוציאה החברה ארצי, הד הלי
 גרמה, של האחרון תקליטו את

 סחר. ושמואל טונים מיקי
 עותק לפרס במתנה נתן גרמה

ק המיזרח החדש, מתקליטו
 שתי לו שיש ואמר לליבי, רוב

 לראשות־ יחזור שפרס תיקוות:
ב יימכר ושהתקליט הממשלה

 עוזי הגיב עותקים. אלף סב
 ראש־ממ־ יהיה פרס ״אם ברעם:
 כל את לקנות מתחייב אני שלה,

 אלף." 20ל״ החסרים התקליטים
 הנוכחים שלפו הארוחה בתום

לתק המצורף המילים, דף את
 ביניהם השירים, את ושרו ליט,

מדי סימונה היפה, בבוכרה
 כאשר בן־עזרא. וזכריה מונה
 המקום, את עזב גרמה ניסים
 אמר: ופרס ניסים, השר הגיע

בא." וניסים הולך ״ניסים

 קיבל השת ששי הזמר ■
 מבירכיו. באחת חזקה מכה

 אבל מאוד, כאב התנפח, המקום
 עדיין מעולם כי שאומר קשת,

להו המשיך הופעה, ביטל לא
 לבסוף הכאבים. למרות פיע,

ש רופא, שהוא ידיד־שכן, איבחן
שקשת ופסק בווריד, דלקת זוהי

 קרח לשים במנוחה, לשכב חייב
אנטי ולקחת הפגוע המקום על

מר כבר הוא עכשיו ביוטיקה.
טוב. יותר גיש

 הגיש דותן דודו הבדרן ■
 האמרגן נגד מישפטית תביעה
ב ״פגיעה בגלל יורמן, סולו

המיקצועית". ובאמינות מוניטין

בעיתו לקרוא ״הופתעתי דותן:
 בהרצליה במלון שאירוע נים

 להגיע שאיחרתי מפני התבטל
 לא מעולם נכון. לא זה בשעה.
מש והאמרגן להופעה, איחרתי

ל כתירוץ הזאת בטענה תמש
 שלא היא האמת האירוע. ביטול
פגע זה כרטיסים. די נמכרו

ען ן ו ן ןןן ך ו ן  בהונאה. המואשם בלס, דויד ביש״המזל איש־ההון כאשר דבש, השבוע ליקק לא ח1ך
| ש | | | /  במתנה. שעון־זהב פרס לשימעון נתן שהוא אבדון שאול העיתונאי באוזני טען 11 1^1 |
 כן לפני באירופה. מדינות בשלוש דיפלומטי בסיור שהיה מפני במקום, כן על להגיב נאלץ היה לא פרס

קצפת. עם מעדן־שוקולד מילקי, מלקק כשהוא בנהריה, שטראוס במיפעל״הגלידה ביקור בעת פרס הצטלם

 וליוותה גילעד־שמטרלינג, ריבקה הישישה, אמה את השבוע שיכלה
 נשיא״המדינה הפתיעו בהלוויה (באמצע). האחרונה בדרכה אותה

שתי כי מסתבר בהופעתם. הרצוג) אורה עם אבן(משמאל, ואבא (מימין) הרצוג חיים

 סב של נכדות - יפת אלה של קרובות הן אמב״ש, לבית ואורה סוזי ואבן, הרצוג של הנשים
 האדום בבית מיפעל־הלבנים בעל כך אחר במוצא, היקב בעל היה שטיינברג, הסב, אחד.

בירושלים. היהודיים עורכי־הדין מראשוני עורך״דין, היה יפת אלה של אביה במקום.
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