
בסודה עניבה שטבל הח״ב מתאפק. לא ,וימרוד
טופז של להצעת־הנישואיו שנענתה והצעירה

 המכון מנהל רגב, אבנר ■
 הזמין בבית־ברל, הערבי־יהודי

 ומשה וייצמן עזר השרים את
 השבוע. בתחילת לדיון ארנס

 והופיע. להזמנה נענה אכן ארנס
 בתפקיד ארנס של קודמו וייצמן,

הער הסקטור על המופקד השר
 על להופיע וכל מכל סירב בי.

 הסביר הוא ארנם. עם אחת בימה
 לא לדיון, לראשונה כשהוזמן כי

 עימות להיות אמור שזה לו נאמר
 כשהתב־ אחר־כך, רק ארנס. עם

לסרב. החליט התוכנית, לו ררה
 וייצמן, של מקומו את ■
 למלא התנדב המערך, כנציג

 גור גור. מרדכי ההשר־לשעבר
 במהלך פרטי. כאדם במקום נכח

רשות־הדיבור. את ביקש הדיון

 גור של ועוזרו הדיון יוזם — רגב
 לבקשת נענה — לאחרונה עד

מעבידו־לשעבר.
 ניכד יעקב איש־העסקים ■
קי 10באחרונה-כ־ השיל רודי

 היד ועוד ממישקלו, לוגרמים
 של במימדיו הפיחות נטויה.

מח חס־וחלילה, חל, לא נימרודי
 בו שזכה העולמי הפירסום מת

בעק אלא איראן, לפרשת בקשר
 על שגזר קפדנית דיאטה בות

 ב־ הולך עופר, בנו, גם עצמו.
 חטובה גיזרה ומפגין עיקבותיו

דיאטה. בעיקבות יותר
חב כי מספרת השמועה ■
 של החוץ־והביטחון בוועדת רים

צ שר־החינוך אל פנו הכנסת י
את ישכנע שזה כדי נבון, חק
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 חלה ליד הולצברג הצטלם המסורתית, עוגת־יום־ההולדת על נוסף

 הסביר הנרגש הולצברג לחם. של משאריות הקלועה דקורטיבית,
לחלה. ההסבר וזהו לחם, להשליך מסוגל הוא אין שכניצול־השואה,
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 כשראשו בתל־אביב השבוע צולםווקן נויסטונו
 ניילון של בעטיפה פעמיים: מכוסה

 שהוא התפקיד לצורך הסיבה: מיוחדת. צורה בעל ובכובע״גרב
שערו. את תדיר צובע הוא בארץ, המצולם בסרט עתה מגלם

 נימרודי, יעקב הקרוב, חברו
 ועדת־ לפני השני ביום להופיע
 העוסקת הוועדה, של המישנה
 פנים, כל על הפניה, באיראן.

 שהופיעו אחרי מיותרת. היתה
ועמי־ קמחי דויד הזה בפורום

 ה־ נערך (מיל׳), אלוף־מישנה
 דבר, לכל צבאי כמיבצע מיבצע

 ב־ והמסיבה מוחלטת, בסודיות
 היוותה שכאלה חיים סיגנון

 לכלת*השימ־ מוחלטת הפתעה
חה.

 טופז דודו של בהצגתו ■
 מודל ״אני הבימה: על אומר הוא
 מתחתן. לא דפוק, הראש ׳,46

 אני פחדן, שאני תגידו שלא כדי
 יש עכשיו. כאן, להתחתן מוכן

להתחתן שמוכנה בקהל מישהי

 הבינלאומי בקונגרס מישחק״ברידג בעת צולם מישרד־האוצר, מנכ״ל שהיה מי דדוך ךןךוןךן
1 | | 11 1.1 | באליפות זכה ואף שנה, 20 כבד ברידג׳ משחק הוא כי סיפר ברוך . לברידג |

י קשרים." שיוצר חברתי מישחק שקט, מוח תרגיל זה מכור. לא אני בידור. הוא בשבילי ״הברידג׳ ירושלים. -

 נימרודי היה יכול לא ניר, רם
להתאפק.

 לבין עיתונאי ראיון בין ■
 מקדיש בפרשת־איראן, פגישות

 שטח להכשרת נימרודי עצמו
העכ חלומו שברשותו. חקלאי

 חוות־סוסים, שם לבנות הוא שווי
 בגני־ שהיתה הסוסים חוות תחת

 ושאינה לביתו, הסמוכה יהודה,
 מפקח נימרודי כיום. פועלת
 תוך בשטח, הנעשה על אישית

 בנו לו שקנה בג׳יפ נהיגה כדי
 ניפד תיאר שנים לפני במתנה.

כ זו חווה הזה בהעולס רודי
ולאחיו. לו שייכת

 ששמו איש־ציבור עוד ■
 ממיש־ הפחית בפרשות השתרבב

 זהו בעניין. רכילות ועורר קלו
 שגיד ,אמוראי עדי סגן־השר

 באחרונה. ומצטמקת הולכת רתו
 כתוצאה רזה לא אמוראי גם

 הכותרות לו שגרמו מדיכאון,
 מדיאטה כתוצאה אלא בעניינו,
ממש. רצחנית

 לזיכרו ערב מציינים כיצד ■
 מדד גירעון אלוף־מישנה של

 ליועץ המישנה שהיה מי ניימי,
 לענייני־טרור, ראש־הממשלה

 בליל פיתאומי? באופן שנפטר
 הקרובים חבריו התאספו שבת
לזיכרו. בהתלהבות ושרו
שלום אפריים ח״כ ■

 מודאג נשמע מיסגרת) (ראה
 החדשה, מהצעת־החוק למדי

 חברי״כנסת על לאסור האמורה
 בכנסת נוספת מהכנסה ליהנות
 בדרום, מושב חבר שלום, הבאה.
 היו לכנסת, נכנס שכאשר סיפר

 הפרדס את ופרדס. לול ברשותו
 הלול את ואילו לאחיו, מסר

 ממנו לבקש ניתן עוד מה צימצם.
 — חבר־כנסת היותו תמורת

, אלמוני? כל־כר ועוד
 מנחת. התמוגגה רז דליה ■
 שב־ בפרדס לארוחה הוזמנה היא

 למקום, משהגיעה נס־ציונה.
 ממכריה: 200 למצוא הופתעה

 התיכון דרך העממי, מבית־הספר
 כקצינת־ כיהנה שם לצבא, ועד

לכבוד לחגיגה כיאה חן־ראשית.

 נזל הרב המיספר אף על ■
 עם לחגוג שבאו נכי־צה׳׳ל,
שימ ביום הולצברג שימחה

 ביניהם — תמונה) (ראה חהו
 כועז כגון מפורסמים נכים

 נעדרו — לילי ואשתו טביב
 סידרת בגלל מהמוזמנים, חלק

 בטבריה. מקבלים שהם טיפולים
 של בידו פעם מדי אחז הולצברג

 שסעד הקהל לפני והציגו נכה,
 השולחנות סביב בנחת ליבו

הערוכים.
 נפגש לנדאו עוזי הח״כ ■

 של בטקס פת גירעון השר עם
 המומלץ העסק בית מיבצע

ושוח עמדו השניים בתל־אביב.
 ושפר מעד לידם כשמישהו חו,

ה לנדאו. על הישר מיץ, מכוסו
 ואמר: לח״כ, כוסו את הושיט שר

לנ לניקוי!׳׳ טוב זה סודה, ״קח
 את בה טבל בסודה, השתמש דאו

 שלא מקווה ״אני ואמר: עניבתו
בחזרה!" הסודה את ממני תבקש

 פת הסב אירוע באותו ■
 כך דום הח״כ עם אחד לשולחן
 זילברמן, משה ועם מאיר

 השר באר־שבע. עיריית ראש
ש ״שמעתי לראש־העיריה: פנה

שהש החובות כל על התגברת
 התערב נאווי.״ אליהו לך איר

 שולחן משאיר <הוא בן־מאיר:
 בראשות כרמל.״ לבנץ נקי

 בחודש להתבצע עומדת העיריה
 בעיות בגלל אולם רוטציה, הבא

 היה לא מיפלגת־העבודה בתוך
 זילברמן יעביר למי כה עד ברור

 בן־מאיר, העירוני. השרביט את
פנים־מיפלגתי. סוד פלט כנראה,

 היו ראשי־עיריות שלושה' ■
 אילוף־ה־ בהצגה אורחי־הכבוד

 בבאר־שבע. שהועלתה סוררת
 יצחק כפר־סבא ראש־עיריית

ב התארחו ורדה ואשתו ולד
 ההצגה של הבכורה ביום דיוק
 משה מבאר־שבע, עמיתיהם אצל

 כללו המארחים זילברמן. ושרה
 האירוח, בתוכנית ההצגה את

 השלישי, ראש־העיריה ואילו
לבי הגיע מדימונה, הללי אלי
 הוא אף והוזמן בעיר, מפתיע קור

 מאחורי לו, התקיים כך לבכורה.
בינעירוני. מיפגש הקלעים,

 היא התגובה בדרך־כלל איתי?״
ש בשבוע אבל חיוכים. שתיקה,

ירוש בתיאטרון בהצגה עבר,
צעי כאשר הבדרן הופתע לים,

 קריאתו. לשמע לבימה עלתה רה
 החליט שלה אומץ־הלב עבור
במת לה להעניק במקום בו דודו

 דיגיטאלי, סייקו שעון־יד נה
 * מטכ־ לאחד לתת התכוון שאותו

שלו. נאי־הבימה
 רוויטל קריינית־הרדיו ■

 לקופת־ בתור עמדה עמית
 גדולה. כולבו בחנות האשראי

 ארבעה לפני שילדה עמית,
 יובל הבכור, בנה את חודשים

 יובל את הקופה אל בדרך פגשה
 שהפר חביבי, עובר מהכל דור

 השניים חודש. לפני לבן אב
̂  הק־ הקופאית הבנים. על דיברו
 אמרה יובל,׳׳ לו ״קוראים שיבה.

 הקופאית: התערבה ואז רוויטל,
סתב ״זה רוויטל: מי?" ״על־שם

 הקופאית בעיניי!״ שמצא־חן שם
 ח את לרשום מי על־שם ״לא,

חשבונית?"
 ג׳ק׳ הירושלמי הזמר ■

 0״* ע: יחד שהשתתף מייקר״
האחרת; בתוכנית דנה אשתו

 וש בטלוויזיה, פרד או זוג של
 לאו הפך הראשון, בפרס זכה

 ה צילום אחרי יומיים מאושר
 ** הנראו שככל התינוק, תוכנית.

 בליח נולד רוני, לו יקראו
 היו מיטת אל ומסובכת. קשה
 אחו רופאים. כמה הוזעקו לדת
 רנד מוכר. מאוד לה נראה מהם

 היתז בצה״ל, סרן שהיא
 ומהכאב מהזריקות מטושטשת

 או לשאול רגע מצאה אבל
 ש? אח הוא אם רופא־הנשים

 וכש׳ הפנטומימאי, רוזן, חנוך
 אולי — הציעה בחיוב, נענתה
פנטומי תרגילי כמה לי תעשה

מה?
̂  של 24ה־ בת בתה לורי, ■

צנטנר, חניתה הדוגמנית
לדוגמ היא גם באחרונה הפכה

 שהיא אומרים מבוקשת. נית
 העיניים אותן אמא: של שטאנץ

 האסוף השחור והשיער הכחולות
רזה רק היא הגובה. אותו לאחור,
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