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 מובילים ובחברי־כנסת נשרים פגש אופייני אמרקאי בקצב
 בעיתונאים שיטרית, ומאיר קצב משה וביניהם חרות, במיפלגתו,

 רות של בביתם מסיבת״המימונה את גם בעלי־השפעה. ובשאר
 הסתודד(בתמונה) השאר בין לעסקים. ניצל ביבנה שיטרית ומאיר

ארנס. משה השר של יד־ימינו שהיא היפה, ביננשטוק אילנה עם

 ומקבלת כפול, מחיר לבקש
אותו.
 האמ־ של המסווג המדריך ■
 בימים יצא ובמה, בידור נים

 זאת חודשיים. של באיחור אלה,
ה את לעדכן המאמצים בגלל

 של ומיספרי־הטלפון כתובות
 לשנות נוהג שחלקם האמנים,
 במשך קרובות. לעיתים כתובת

ה היה האחרונות השנים תשע
 אבל בשוק, בלעדי הזה מדריך
 מישרד מתחרה: לו צפוי השנה

 פירסו־ סער בשם הוצאודלאור
 לאור להוציא מתכוון מאים

 דומה, מדריך הקרובים בחודשים
האמנים. שנתון שייקרא

 שהה הילל משה הזמר ■
 בארצוודהברית, האחרונה בשנה

 שונים. במועדונים הופיע שם
 להצטרף רצתה שרית, אשתו,

הצלי אבל הבנים, שני עם אליו
 עצמה, עבור רק ויזה להשיג חה
 חודש לפני הילדים. עבור לא

 לארץ יגיע שהוא משה לה הודיע
 ושרית, וליום־העצמאות, לפסח

 למארגנים זאת הודיעה ביוומתה,
 לוח־הופ־ לבעל וערכה שתים,

 הילל השיג בינתיים לחגים. עות
ועכ באמריקה, רישיון־עבודה

להצט יכולה המישפחה כל שיו
 שהיא אומרת שרית אליו. רף

 החופש בתקופת ניסיון תעשה
באמרי טוב לה יהיה ואם הגדול,

 שנה־ שם ישארו הם — קה
שנתיים.

ש השירותרוס, במופע ■
יש אמנם החמישי, ביום התקיים

 הראשונה, מהשורה זמרים תתפו
 מנהל יגנוב ההצגה את אולם

 הטלוויזיה, של מחלקת־הבידור
 יזמר העבה בקולו גינת. רפי
ויו תשואות, שיקצור אחד, שיר
 יודעים יודעי״דבר הדרן. סיף

 צפה שכן מראש, הוכן שההדרן
גינת. של להצלחתו שצפה מי

 מנכ׳׳ל זכאי, יחזקאל ■
טי החיננית ורעייתו מקורות,

 מיהם להיווכח היו יכולים בה
 היה שלהם. האמיתיים החברים

 באותו אירים. בתם, בנישואי זה
 מישחק־כדורסל, התקיים הערב

 מי להעריך היו יכולים והשניים
 ב־ לצפות העדיף חבריהם מבין

 זאת בכל ומי בטלוויזיה, מישחק
 השרה בשימחתם. לשמוח הגיע

 אר־ שושנה חובבת־הכדורסל
חב הפגינה בלי־אלמוזלינו

 במושב בבית־העם והופיעה רות
 סגן־ החתונה. נערכה שם אורה,
מצא כץ־עוז אברהם השר

 עם הופיע הוא מקורי: פיתרון
 המישחק, בתום קבוצת־חברים

כ האחרונים האורחים בין והיה
 מקומם נפקד לעומתם, שימחה.

ב שהופיעו מוזמנים, כמה של
 מישפחת של הקודמות שמחות

זכאי.
 ״כצל׳ה", המכונה כץ־עוז, ■
שבירוש־ לבית־האדום הגיע

דירה להשיג איך
 לנג- קרולייו לשחקנית •

 חמורה. בעיה היתה פורז*
 שכורה דירה חיפשה היא

 פעם בכל אבל בתל־אביב,
 שמצא משהו מוצאת שהתה

סיר בעלת־הבית בעיניה, חן
 הדירה, את לה להשכיר בה

 ״אני כך: בערן אומרת והיתה
קרא במוך, דיירת רוצה לא
 לגג- ד בעיתונים עליייך תי

 פירסום שלפני אומרת פורד
סי ועל עליה הסיפורים  א

מצ דווקא היא בעיתון, דיין
 ״פיתאום בקלות. דירות אה

אמ רע," שם לי שיצא גיליתי
 בחורה אני לי. מגיע לא באמת ״וזה בכאב, חודש לפני רה

ונימוסית!" הגונה אחראית, שקטה,
 סיפרה דירה למצא חוסר־אפשרות של הזאת הבעיה על

סי שהיא לפני אחדים ימים קרוליין א  לחזור החליטו דיין ו
 ברמת- שלו הדירה - דירה לה יש כבר עכשיו השני. אל אחד

 שום קרה לא כאילו ״ביחד קרוליין, אומרת ביחד," ״אנחנו גן.
דבר.'
 ממנו! חטפה שהיא למכות ביניהם, לבעיות בקשר ומה

אשמים!" שני יש דבר ״בכל קרוליין:

 לבגפורד קרדלי־ין
לגור איפה יש

ער בקללה והגיבה התעצבנה,
 לא־אופייני מאוד עסיסית, בית

 המאוד־מנומסת־תמיד. לדונסקי
 נעלב, החוצה יצא החנות בעל

 תופיע לא שהיא הודיעה קארין
סול נערכה בסוף אבל בתצוגה,

ביק אליו, ניגשה הדוגמנית חה:
 הרגישות את הסבירה סליחה, שה

 חיבוק עם וחתמה לאבק שלה
נרגע. אבו־סלים ונשיקה.

אס הזמרת של הופעתה ■
 בתוכנית־הטל־ וישינסקי נת

 זמרי על בפארודיה ממני, וויזיה
 לא לה הביאה הקדם־אירוויזיון,

 גם אלא עבר, מכל מחמאות רק
 מבוקשת היא מעשית: תועלת

 מאשר יותר הרבה להופעות עתה
מעזה אפילו היא התוכנית. לפני

פת פייגין רות הציירת ■
בג החמישי ביום תערוכה חה

 הפרצופים בין תל־אביבית. לריה
 אירועים הפוקדים המוכרים,

 חברת־הכנסת בלטה זד״ מסוג
 הקרובה חברתה דורון, שרה

הצו דורון, כלת־השימחה. של
 מקל־ על והנשענת עדיין, לעת

 ברגלה, משבר כתוצאה הליכה
 בגלי־ ראיון על ויתרה כי סיפרה
 זומנה היא חברתה. למען צה״ל

 באותו הצבאית בתחנה להתראיין
 ורגלה לחץ־הזמן ומפאת הערב,

תו לא כי הבינה הבלתי־בריאה,
ותי החתונות שתי על לרקוד כל

 היא מהן. אחת על לוותר אלץ
 ויתור — הראיון על ויתרה

 פוליטיקאית לגבי בלתי־שיגרתי
ותיקה.
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 דיסנצ׳יק עידו ״מעריב', עורך היו נוצץ אירוע לאותו המוזמנים בין יעקובי. של אמו מות על ״השבעה"
 זה, של לצידו זה הושבו השניים מוזס. ארנון(״נוני") אחרונות" ״ידיעות ומנכ״ל הבהירה) בחליפה (למטה,

שינאה. בעבר שררה שביניהם מתחרים, עיתונים בשני מדובר אין כאילו בחיוכים, המייגע הערב את בילו

 קול־ גבר הערב, באותו לסין
אפלבאום. של הבס

 תמן מליאון .ביקשתי ■
 שאני החגיגי בערב שישתתף

 ביחד, תנועת לכבוד מארגן
 את לתרום החליט הוא ואילו
 הנמצא דניאל במלח כולו הערב

 בן״ סם התפעל כך בבעלותו.'
 התנועה, יושב־ראש שטרית,

 שנערך החגיגי הערב במהלך
 שר־החוץ בנוכחות הרביעי ביום

 יעקובי, גד השרים פרס, שימעח
קורסו, חיים שריר, אברהם

 חברי־ ארבלי־אלמחלינו, שושנה
 שימחה שטרית, מאיר הכנסת
 אבו-חצירא אהרון דיניץ,

לרוב. ויפות ויפים
 האשה מיהי תמהו רבים ■

 לצי־ שישבה מסולסלת־השיער,
בנא הידוע שריר, אברהם של דו

 מי רק ריבקה. לרעייתו מנותו
 היתה נרגעו. — להתקרב שהעזו

 שסיל־ עצמה, שריר ריבקה זאת
 היה רב ובקושי שיערה את סלה

להכירה. אפשר
 האירוע, של אורח-הכבוד ■

ש מכיוון התאחר פרס, שימעח
 במישדר הערב באותו התארח
 אל משעלה בטלוויזיה. מוקד
 והסר הסועדים את לברך הבימה
 בשבחה דברים ואמר טעה עדות,

 .ביחד״, ולא .יחד', תנועת של
 הנוכחים לאמר. צריך שהיה כפי

 עד פעמים, כמה אותו תיקנו
 והוא בעיניו חן מצא שהעניץ

 אני לפחות .כך לטעות: הוסיף
 שאתם ובטוח מקהלת שומע

מקשיבים...׳
חן■■ ד/עמי בדר, דפנד,—

חג החבורה אחרים. וידידים רדי
 עד ארץ״ישראל שירי ושרה גה

 ב־ הלילה. של הקטנות השעות
והת צעירות כמה ניצבו קירבתם

 גלויה, בסקרנות בחוגגים בוננו
משהסתיי בהתלחשויות. מלווה

מוקד בשעת־בוקר השמחה, מה
 במכונית־ה־ נבלע וכצל׳ה מת,

 בווילונות המצויירת שלו, שרד
 קפצה אביזרי־יוקרה, ובשאר

.א בהתלהבות: הצעירות אחת
 שהוא לכן אמרתי לכן! מרתי
 מישהו חבר״כנסת־משהו, איזה

חשוב!״
 התכונן נימרודי יעקב ■

 אשתו ריבקה עם לחו״ל לנסוע
 אירע האחרון ברגע בתו. וסמדר

 קרובת״ — במישפחתם אסון
 ממחלת״הסרטן. נפטרה מישפחה
 נשאר, ונימרודי בוטלה הנסיעה

בארץ. שעה, לפי
 מיש־ לשימחה. — מאסון ■
 לטקס מתכוננת נימרודי פחת

 עם (״מדי״)סמדר של נישואיה
 בבית״ ייערך הטקס חיפאי. צעיר
 מיש״ מתגוררת שם בסביון, הלבן
שוק וכעת ארעית, נימרודי פחת
רשימת־המוזמנים. על דים

 בריאה אבל סמויה תחרות ■
ל בן־אמוץ דן בין התקיימה

ש בעת אפלבאום בועז בין
 ומו־ מקס בהצגה חזו השניים

 גדול בקול התמוגגו הם ריץ.
 והקהל שבהצגה, מהבדיחות

 פחות לא השניים אחרי עקב
 הבימה. על הנעשה אחרי מאשר

בבית־ הנוכחים קבעו זאת, בכל


