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 שישה — והניסיון הרגש סמך
 השניים את ביניהם שירים,

 במיוחד: אוהב פרס ששימעון
 ובללייקה. אחרייך שבי ללכת

 לא היא השניה: לבקשה ובאשר
 אלא בלבד, כפסנתרן הסתפקה

 שלה, הנגנים שלושת עם הגיעה
מתופף. ובכללם

היא מיכאלי ריבקה ■
 הקריקטוריסט של טובה ידירה
 בתו כאשר אבל סרקש, זאב

 סרקש דורית הזמרת זאב, של
 רצתה ודורית, שוקי מהצמד
 למסיבת־ מיכאלי את להזמין
 לא אביה, לכבוד שערכה הפתעה
 מיספר־ את להשיג הצליחה
 היא ריבקה. של בביתה הטלפון
 והבחור ,14 למודיעין צילצלה

 חסוי, שהמיספר אמר לה שענה
 ריב־ של שכן הוא במיקרה אבל
 אליה להעביר מתנדב והוא קה
 לכן אישי. באופן ההזמנה את

בתור כאשר השדרנית הופתעה

 השירים את להשמיע מרבים
 האהבה יריד שלה, הצועניים
 שירים שהם הנאמן, והכינור
 מאוד. וקליטים יפים סוערים,

 החל שהקהל פלא אין לכן
 ההופעות: בזמן באחרונה לצעוק
 הצועניים!״ השירים את ״רוצים

 מביכות הללו הצעקות־בקשות
 מתאים שלא מכיוון ארזי, את

 ליווי עם אלה שירים לבצע
 זאת, ומלבד (פלייבק) מוקלט

הבי על להעלותם מתכננת היא
 ״בהופעה נפרדת. בתוכנית מה

״סיפ עליי, התעצבנו ממש אחת
 לא ״צעקו,זה השבוע, ירדנה רה

 הייתי זה!׳ בשביל באגו פייר,
 אביא אעשה, מה נבוכה, מאוד
מאמא?״ פתק
 לנג־ קרוליין השחקנית ■

 בת משהות השבוע חזרה טורד
 ההחלטה ביוהנסבורג. חודשיים

 ומהירה. ספונטנית היתה לנסוע
לארץ חזרה היא לכן קודם שבוע

 (״אני כרטיס־טיסה קנתה היא
 עכשיו׳׳). עד החוב את משלמת

 מצאה והיא דירה, לה מצא ידיד
סוכנת־אמנים. לעצמה

 זמרת, גם שהיא לנגפורד, ■
 במשהו כוחה את לנסות החליטה

 הסוג מן בררנית — לגביה חדש
 ״סטאנד־אפ־ באנגלית הנקרא

 שלה, חוש־ההומור עם קומיק".
לעצ לכתוב בעיה לה היתה לא
 היא בחינה ואחרי החומר, את מה

 ,במועדון־ להופעות התקבלה
 השחורה, השמש בשם לילה

 קרוליין: בלבד. ללבנים המיועד
 שחורים־ של בנושא נגעתי ״לא

 סקסית שימלה לבשתי לבנים.
 תמיד זה מין. על בעיקר ודיברתי

 בקהל. צחוקים הרבה היו בטוח.
 מסוג הופעות למצוא מקווה אני
 לפני באנגלית, בארץ, גם זה

תיירים.״
 יאיר, טלי הרקדנית ■
סיני, אריק הזמר של אשתו

 נימ־ יעקב המפורסם, וחותנה (משמאל) עופר נעלה עם בעליזות רוקדת נראתה 1ך1ך11111 1ךןך*
ו  הכלה של הטובה חברתה טלי, שילנסקי. דב חבר-הכנסת של בנו בחתונת רודי, 11 1 #1 ■1 ס

 לימודי־המישפטים להמשך בעלה התקבל שם לארצות־הברית, בעלה עם שעות כמה מקץ נסעה דלילה,
בהריון. כעת היא טלי בארצות״הברית. ממושכת שהייה לקראת ענייניהם את לארגן נסעו השניים שלו.

 לה: ואמר דלת־ביתה על דפק זר
 הודעה לי ויש ,14מ־ ״אני

בשבילף׳׳
 החליטה ארזי ירתה ■
 הופעותיה, את מאוד לדלל
 עד הבימה, מן לפרוש כמעט

ברדיו הסיבה: חדשה. להודעה

 השתתפה שם מדרום־אפריקה,
 של החדש בסרט־המתיחות

 עבו־ כאן חיפשה ברקן, יהודה
 היא מזר״ חוץ מצאה. ולא דה

 קיץ, שם חורף, כאן — חשבה
 יילך שם אולי עבודה, אין כאן
ספונטנית החלטה תוך יותר. לה

 בת בבתה בטיפול בהוריה נעזרה
 לקחו ההורים לי. השבועיים,

 שוהים והם מעבודתם, חופשה
 עד מהבוקר והנכדה הבת עם

 תוך חזרה אגב, טלי, הערב.
 למישקלה הלידה אחרי שבוע

קילוגרם. 50 המקורי:
מ ברקת אלה הסופרת ■
 בימתי מופע אלה בימים עלה
 קר היא שבו חדשה, דרך בשם
א אשה (מהספר משיריה ראת
המוסי הצד את בחרוזים). חת
הצ הזמר תורם הערב של קלי
 בהופעה תורג׳מן. תיאל עיר

ל בכניסה ישבה שעבר בשבוע
 בבית־ציוני־אמריקה אולם
 שולחן ליד ברקת, של ידידה
 ספריה חמשת סדורים היו שעליו

 עבר מודעי יצחק אלה. של
 את שאל בספרים, הסתכל שם,

 והר ברקתי׳׳ אלה ״את הידידה:
א שלה, ספרים קרא שהוא סיף
 פוריה. כל-כך שהיא ידע לא בל

 כאן יש אבל לא, נענד-״אני הוא
להיכ מוזמן ואתה שלה, מופע
 אבל רב, ״ברצון ענה: מודעי נס.׳׳
 של במסיבה להיות חייב אני

ה בקומה איגוד״המפרסמים,
תחתונה.'

 חושפת אגב, ברקת, אלה ■
 וטראומות חוויות הבימה על

נאנ כיצד מספרת היא אישיות.
 שני על־ידי 19 בת בהיותה סה

ב ניסיודהתאבדות על גברים,
 לעשות החלטתה ועל 28 גיל

היא לכן. קודם אחת שנה הפלה,

ד !1ע1ע ר ע י ק ה
 נבחרי- על בסיפורי־גבורה וגדוש מלא מיזנון־הכנסת •

מתנות. לקבל תוקף בכל שסירבו האומה,
ר סיפר פרס, שימעון של שעון־היד לעומת אי  כהן־ מ
ב דו בי  יום־ מילחמת אחרי מייד שעון־קיר: על סיפור א
 מטירת״הכרמל. צעיר זוג החיפאי הח״כ אל פנה הכיפורים
 שפרצה בזמן חדשה לדירה לעבור התכוננו בני-הזוג

 שלו, שרות״המילואים את הבעל שסיים אחרי המילחמה.
 הבעל המבוקשת. הדירה עבור יותר גבוה מחיר לשלם נדרש

 במילואים לשרת שנאלץ בכך אשם הוא מה שכן התקומם,
הדירה! עבור קודם־לכן לשלם ממנו ונמנע

 מטירת־הכרמל, המישפחה לטובת התערב כהן־אבידוב
 בנסיבות התחשבות כדי תוך נקבע מחיר״הדירה ואכן

הרוכשים. של המיוחדות
 שעון־ שם! מצא ומה לביתו, כהן־אבידוב הגיע אחד ערב

 הח'כ תפס בטירת״הכרמל. מהמישפחה מתנה - יפהפה קיר
 לטירת-הכרמל. ורץ ארוז, עדיין שהיה השעון, את מהליכוד

 שהארכיטקט מבולבלות, והסביר המישפחה דלת על הידפק
 התיכנון את תואם שהשעון סבור אינו דירתו את שתיכנן

עושים! מה המקורי.
 בגלל .אבל כהן־אבידוב, אמר לי,״ מכם מתנה הוא -השעון

אצלכם!" אותו תלו האובייקטיביות, הבעיות
 לקבלת- נותני-המתנה את הזמין כהן־אבידוב היה. וכך
 פרס שנתן מהכבוד רב כבוד שם להם נתן ואף בביתו, שבת

ד האחרונים. בחודשים בלס, לדוי

ה ל י ל | ד |  לשפיר, נישאה דווידסון, לשעבר 1ה1ך1<|1|
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 אלא במזון רק לא משופעת היתה החגיגה בגן־אורנים. בטקס רחל,
 שמגר, מאיר השופטים נכחו נודעים. ובעורכי״דין בשופטים גם

 פילפל איתמר אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה לוין, דב בן־פורת, מרים
לבחירת״שופטים. בוועדה מכהן שילנסקי - הסיבה ואחרים.

 העובר, שאבי אחרי זאת עשתה
 ש־ במילחמת נפל בצהל, קצין

 סיפרתי ״לא ברקת: שת־הימים.
 ההפלה. על להוריו היום עד

 הם אלה, שורות יקראו הם כאשר
יידעו.'

ה זה — דולר אלף 800 ■
 יבואן־ה־ שהשקיעו האדיר סכום

 ושותפו זיתוני שלום מכוניות
 לעבר קבלן שהוא ציון, הרצל

 מועדון־לילה בהקמת דות־עפר,
 רק ואן. נאמבר בנתניה, מפואר
טורבי עם מיזוג־האוויר, יחידת

 שניות, תוך עשן השואבת נה
 דוגמה דולר. אלף 50 להם עלתה

 ענקית, מנורה נוספת: להוצאה
 באולם התיקרה, מן המשתלשלת

 לפתיחה דולר). אלף 28(הכניסה
 חסותו את נתז השבוע החגיגית

שנ אלרואי. יואל ראש־העיר
 את שהבטיחו מידיריהם, יים

 איציה דרום פיקוד אלוף בואם:
 מישמר־הגבול ומפקד מרדכי
שחר. טנחס
 הבעלים אמרי, איציק ■

 דן, קולנוע של )26( הצעיר
 ומועדון־התיאטרון, פינגוויין

 הפורצים, שעבר. בשבוע נשדד
 השוד את תיכננו הנראה שככל
 את שעזב עד וארבו מראש

 שברו ברמת־גן, שלו דירת־הגג
 האקוסטית. התיקרה ואת רעפים

 13 בשווי תכשיטים לקחו הם
 ומצלמות וידיאו דולר, אלף

להצ שדאגו הפורצים, יקרות.
 כל את הפכו בכפפות, טייד

 מה כל וקרעו השחיתו הבית,
 את שיחזיר עד היה. אפשר שרק

 מתגורר תקין, למצב דירתו
בבית־מלון. איציק
 והקאס־ המועדונים זמר ■
בימים עובר עידן אלי טות

 בת בתו קשה: תקופה אלה
 מום עם נולדה שירן, השבועיים

 חדרי־ שני בין חור — בלב קשה
 זורם דם בגודלו. חריג הלב,

 לנשום מתקשה היא לריאותיה,
 הרופאים חייה. על ונאבקת
 ואומרים אותה, לנתח מפחדים

 להחלים סיכוייה מיקרה, שבכל
 שרויה אסתי, אשתו, קלושים.
 לפני התגרשו בני־הזוג בדיכאון.
 שלוש במשך כן, לפני שנתיים.

 להיכנס אסתי הצליחה לא שנים,
ניש הם וחצי שנה לפני להריון.

 הבדיקות לפי שניה. בפעם או
בסדר״. היה ״הכל הלידה לפני
 יצחק ראש־הממשלה •

 ה־ בטקס לכדור, ניגש שמיר
 השבוע שהתקיים ביתריאדה,

 את לבעוט עליו היה בירושלים.
 מלמי• אורי בעיטת־הפתיחה.

 עושים כיצד אותו הדריך ליאן
 די־ לשמוע רצה שמיר אך זאת,

 לאיש־ פנה הוא נוספת. עה
 ושאל: שתיל יצחק בית״ר
 שתיל: לבעוט?' עליי ״לאן

 ״חזק שמיר: הצלמים.' ״לנוכח
 טוב ״מספיק שתיל: חלש?" או

לצלם!' שיצליחו
ב התנהל מילולי דו־קרב •

 במיזנון- מלא, ובפה טובה רוח
 דובר ברון, יוסי בין הכנסת,

 חנן לבין בכנסת, סיעת־חרות
א קריסטל חד־הלשון. קריסטל

 בדירה שגר ״למי לברק: מר
 הדירה? על זכויות יש שכורה,

 השטחים לתושבי גם כך לא!
 כרכה שסיעתו ברון, הכבושים״.'

להתנחלו בתקציבים הדיון את
 קיבוצי של במצבם לדיון יות

 לא ״זה בשירה. לו ענה התק׳ם,
 קיבוץ לראות נעים כל״כך

סגור.״׳
—דד, ונעמי בדר, דסנד,—
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