
בלס של ולא ששן,
 של (לשעבר) השעון •

 עדיין משמש פרס שימעון
 ולבדיחות. לשיחות לנושא
 רם עורך־הדיו סיפר השבוע
 משעשע: סיפור כספי

 עורך- עם ניהל בשעתו
 פירון ו״מייק״) מיכאל הדין

 מסויים. חוזה על משא״ומתן
 פירון: אמר מסויים בשלב

 עד החוזה את נגמור ״אם
 שעונים!" נחליף היום. 5 שעה
הסכים. כספי

 ,5.05 בשעה נחתם החוזה
 שני החליפו חגיגי ובסקס

שעוניהם. את הפרקליסים
כפסי רם
השעה? מה

 זה שקיבל, בשעון כספי הסתכל כאשר בבוקר, למחרת
 .לכי וביקש: לאשתו השעון את נתן הוא מדי. קל לו נראה

הערכה.״ וקבלי לחנות״שעונים
 לה ואמרו בחנות היתה היא האשה. טילפנה בבוקר 10ב״

דולר. 30 שווה שהשעון
 ד השעה .מה פירון. אליו טילפן מכן לאחר דקות כמה

שאל.
קצרות. כספי השיב בבית!" השעון את -השארתי

פירון. שאל ד בעיניך חן מצא לא הוא יש, -מה
 לו נאמר כי לפירון וגילה להתאפק, היה יכול לא כספי
 ששוויו שעון לפירון נתן שהוא בעוד דולר, 30 שווה שהשעון

דולר. אלף
 את וקניתי לחנות אתמול ״הלכתי בצחוק. פרץ פירון

 כדי אליך, בדרך שלי ״הנהג אמר. שמצאתי,״ זול הכי השעון
 היתה שזאת כספי הבין אז רק שעתך!" את לך להחזיר
מתיחה.

 קילו 45 ושוקלת מאמה, יותר
 מהעבודה, נהנית לורי בסך־הכל.

 שלה, לאגו מחניף שזה אומרת
 עד זמני, עיסוק בה רואה אבל

 לקוסמטיקה, הקורס את שתסיים
אלה. בימים לומדת היא שבו

הקרי של אשתו תמר, ■
 רענן הבינלאומי קטוריסט
 שני ועם עימו מתגוררת לוריא,
 במדינת מפוארת בווילה ילדיהם

 לעבודה זקוקה ואינה קונטיקוט,
 לה שיהיה כדי אבל פרנסה, לשם

 למדה היא בחיים יותר מעניין
ההשק נושא את באוניברסיטה

 והחלה דלא־ניידי, בנכסי עות
 חברת־הש־ מנהלת באחרונה

 עיסוק לה יש עכשיו קעות.
 כסף מרוויחה גם והיא בחיים,

 של בתה שהיא לתמר, טוב.
 לאה לטיפוח־החן המורה

דו אחיות: שתי יש סלטשר,
 בני לתעשיין הנשואה רית,

האק בוגרת היא מילשטיין,
 ועובדת ולמחול, למוסיקה דמיה

הנ ורדתי, בסטודיו, אמה עם
האירו מנהל לנג, למומי שואה

רופאה היא איילון, בקניון עים

מ בבית־חולים למחלות־פנים
 היא באחרונה בכפר־סבא. איר

שנ במשך בבוסטון, התמחתה
 זיהומיות, במחלות בטיפול תיים,

איידס. ביניהן
 בלישכת החברים צעיר ■

 הוא הדתית־לאומית המיפלגה
 חיפאי. אדריכל פתר, כדמה

 הודיע הראשונה בישובה כבר
 מעשן־סי־ סובל שהוא בתר

 בפרה תקנה רישום ויזם גריות,
 אסור הישיבות שבזמן טוקול,
 לאיסור התכוון האדריכל לעשן.

 להתפשר. נאלץ אבל מוחלט,
 זאת יעשו שהמעשנים הוחלט
 שם קטן במיטבחון החדר, בפינת

 ולא ולעשן, לעמוד יכולים הם
התוש בץ הנאמר. את להחמיץ

 הרב הזאת: בפינה הקבועים בים
 מנכ״ל לשעבר סלומון, משה
ד חבר-הכנסת הדתות: מישרד

הסוכ הנהלת חבר דנינון ויד
עי וראש מאיר, יצחק נות

ביבי. יגאל טבריה, ריית
 וי־ שמדליק השחקן ■

לע חייב שהוא החליט לוז׳ני

ר ו ■ ד | ה | | ^ | | |  להם וחילק מכריו בחוג השבוע הסתובב |
1^1 לרגל למסיבת-חתונה, והזמנות סיגארים 111/111/ ■11.

 בשבוע שייערך בסיגאר), (מחזיקה אשר רחל עם טקס־נישואיו
 אהבה לפתע״פיתאום שהולידה שנים, 17 של היכרות אחרי הקרוב,
 השחור הפנתר של הסוערים בחייו לחול העומד אחר שינוי בוערת.
 של הדובר תפקיד את למלא יתחיל אחדים שבועות בעוד לשעבר:
 הזה המיפנה בארץ. יוצאי״עיראק של מיבצרם רמת־גן, עיריית

לוחם. כפנתר בציבור לדימויו לא־מעטים בחששות מלווה בחייו
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1  דידי לה שלח בקפה המנהלים" מ״שולחן כסית. בקפה 40ה־ יוס״הולדתה את השבוע ■11\ 1 / 1
 עדיין / הטריקס ולמרות / פיקס, עדיין הנראית / איקס, לגיל בהגיעה .לרותי, מיוחדת: ברכה מנוסי

 רות כתבה עימה שיחד אברמסון, זיווית הפסיכולוגית היתה בחגיגה המשתתפים בין קיקס." לנו מעניקה
 עטורת כלת־השימחה, שבא). שלמה הסופר על״ידי מחובקת סקס(למשה, רק לא זה מין הספר את לויאב

 עם ארוכות והתנשקה בדמעות פרצה כי עד גילויי״החיבה, מרוב נרגשת כה היתה צהובים, נרקיסים זר
 את וגמרו בלינצעס בתוך קטנים נרות הדליקו שירי״מולדת, כולם שרו בסוף ביניהם. ובעלה מברכיה, כל

העיתון. של פרטי גיליון למענה הנפיקו במחנה במערכת החיילים כסית. שלפני הספסל על החגיגה

 ובריאותו. גופו למען משהו שות
 התחיל והוא ברע, חש מזמן לא

 הוא כיום, בנושא. להתעניין
 כמו הוא שהגוף מבץ הוא אומר,
 כדי בה, לטפל שצריך מכונה
 הוא עכשיו טוב. תתפקד שהיא

 משימורים, המתנזר צימחוני,
 לו היתה וקפה. תה צבעי־מאכל,

 בארים של כסוקר אחת: בעיה רק
 סר הרבה לטעום רגיל היה הוא
 מסתפק הוא עכשיו יין. של גים

מא ומבקש בלבד, אחת בכוסית
 שלו ה״טועמים״ שיהיו חרים
דיעה. ויחוו
 בררן־חקייז לוי, יואב ■

 החליט ידוע, כל־כך לא רחובותי
 להופעות להצעות לחכות שתחת

 לעצמו יפתח הוא מאמרגנים,
 שעבר בשבוע מישרד־אמרגנות.

 שמונה עם הפתיחה את חגג הוא
 והמון פיתות 150 בקבוקי־ויסקי,

 הזמרים שם היו וחמוצים. טחינה
 צנעני, ומרגלית גולן ציון

ו שימשון האחים־האמרגנים
תי קירט, ויהודה ראובני ד
 של ואחיו מאמן־כדורגל שהוא

באו קירט. שלמה הכדורגלן
ש לוי יואב סיפר הזדמנות תה
 תוכנית־בידור עתה ..,כץ הוא

 קירט, יהודה עם יחד ׳•ג, לשני
 מופיע לאימון אימון שדין

כבדרן.
■ תן נעמי ברק, דפנה -

לשעבר אלמתי
 בשבוע שהזדמן מי כל •

 לא למיזנון־הכנסת שעבר
ב להבחין שלא היה יכול

 ב- המדובר חדשה. נוכחות
 הנחבא״אל-הכ- חבר״הכנסת

 -הח"כ בתואר שזכה מי לים,
 בכנסת־, ביותר האלמוני
שלום. אפריים

מכו בתואר שהופיע מאז
 של בתוכנית־הבידור זה בד

נזדק בליל־שבת, הטלוויזיה
 על חיוך עלה קומתו, פה

 משתתף התל והוא שפתותיו
 המיזנון בחיי פעיל באורח

מסויים חיוךלו שהחמיא למי בכנסת.
 בנזיפה: העיר למסיבה בסיבה הטיבעית הופעתו על בשגגה

 בממניר אלא למסיבה, בסיבה היה לא -זה
 פאר, כשמגי החל הח״כ״המושבניק של בחייו השינוי

 שלום של שמו את הזה בהעולם שקרא נזכר התוכנית, מנחה
 של המדומה כקרובו - לחלוטין בלתי-ידוע חבר-כנסת אז -

 המיש• הקירבה שלום. אברהם לשעבר, ראש״השב״כ
 בזיכרונו נחרת שלום של שמו אך כהלצה, הסתברה פחתית

 הפופולארית לתוכגית־הראיונות לזמנו החליט והוא פאר, של
 לא אלמוניותו, בשל במפורש להופיע שלום משהתבקש שלו.

ההזדמנות. על מייד וקפץ היסס
 הקלעים מאחורי פאר אותו הזהיר ההקלטה. משהסתיימה

 להימצא עלול - בכנסת ביותר האלמוני הח־כ - שתארו
 בחייו. מהפכני שינוי לחול ועלול השידור, אחרי בסכנה

משפתיו. החיוך מש לא ומאז חייך, שלום

258125 הזה העולם


