
*ד* 1 ך<־1-.־׳דן ; < * 1< < >ז׳* ד71י

 לצביקה ניפנף סטאלונה סילבסטר(״רמבר)
. קזשניד אבי התחיל איך1 - לשלום פיק

 ההיתקלויות אחת לאחר ■
 מאיר עורך־הדץ כין היומיות

 יזרא־ גיתית את המייצג זיו,
 אב־ חנה השופטת ובין לוב,
המ בית״המישפט נשיאת נור.

 זה שנשמע לפיצוץ אחראי אגי
 לא הללו וקולות־הנפץ עתה,
 את להפחיד כדי מטעמי באו

 חייכו, השופטים בית־המישפט.׳׳
טובה. ברוח נמשך והמישפט

 הקנס עדיין עליהם כתוב היה
ה ישנים. בשקלים המכסימלי

 כל על להטיל לכן החליט שופט
 חדש שקל של קנס הנאשמים

לער החליטה הפרקליטות אחד.

 הללו, הזעומים הקנסות על ער
 את העלה המחוזי ובית־המישפט

 שקל. 500 של לשיעור הקנסות
 רחל התובעת של בקשתה לפי

שיבר.
 עורר־דיז אמיר, ציץ ■

 השנים שש במשך שעבד פלילי,
 צבי עורר־דין עם האחרונות
ב לעבודת־סולו עובר לידסקי,

הסי משלו. במישרד הבא, חודש
 לא כוכבים ״שני אמיר: לפי בה,

צ לנו היה ביחד. להיות יכולים
 הוא )31( אמיר ביחד." מדי פוף

 בחברתן בעבר שנראה רווק,
וביני יפות־זוהרות, של הצמודה

 סמדר ארדיטי, יהודית הן
 בלאו, ונורית קלצ׳ינסקי,

האחרו בשנים דוגמניות. כולן
 כיוון, שינה הוא אומר, הוא נות,

 בעבודה מירצו רוב את משקיע
הפר חייו את חושף אינו וכבר
טיים.
 ובן־זוגה אילנית הזמרת ■
לעש השבוע יצאו טמיר אלי

 בקוסטודדל-סול ימי־נופש רה
 אילנית: לפי התוכנית, בספרד.
 נאכל הים, ליד קטן בית ״שכרנו

המ בנוף נסתכל וסלטים, דגים
שאו ספרים, הרבה ונקרא שגע

 ניקח שלא מה איתנו. ניקח תם
 שנינו כי וגפרורים, סיגריות זה

הפ אולי לעשן. להפסיק רוצים
הספר הסיגריות כי נצליח, עם

נשא הילדים נוראות. הן דיות
בהם." תטפל ואמי בבית, רים

מי ואשתו טיק צביקה ■
 להם נודע כאשר התרגשו ריות

 נכנס, סטלונה שסילבסטר
ל שומרי־ראשו, שבעה בחברת
הז הופיע שבו האילתי מועדון

 ״תרשו לקהל: אמר צביקה מר.
וה אורודהכבוד,״ את להציג לי

 אתרי־ לחפש לארץ שבא כוכב,
 מחיאוודהב- לקול קם הסרטה,

 ורמבו לשיר, התחיל פיק פיים.
מחא־כפיים ואפילו נהנה, נראה

 קול- בחוץ לפתע נשמע חוזי,
 על קם דו מאיר התפוצצות.

 בית־המישפט אל ופנה רגליו
להצ רוצה ״אני גדולה: ברצינות

״שלא אמר, לפרוטוקול,' היר

 בפני הובאו הימים באחד ■
 בנתניה זסט יהודה השופט

 אנשים נגר ישנים תיקים כמה
 מאחר למילואים. התייצבו שלא

ישנים, בטפסים היה שהמדובר

דבר, העיתון בכתב בוושינגטון השוההדנקנר אממן
 מייד והתייצב קצר לביקור־מולדת בא

 המקוריים התכשיטים מאחורי נראה הוא בתמונה כסית. בקפה
בארץ. לשהות באה היא שגם גור. אילנה הפסלת של זרועה שעל
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 בימאי- של אשתו גרי, השביעי. בחודש הריונה, את שהבליטה
 הבכור, בנה את אחדים חודשים לפני ילדה אשר כהן, אבי הסרטים

 מקקים יש האם אלוני, ניטים של החדשה להצגתו בחזרות עסוקה
חברת״תיירות. לבעל נשואה הראשון, הריונה שזהו רכבי, בישראל.
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 השיר אחרי אבל הקצב. לפי
 ואמר למירית, קרא הוא הראשון

 צריך הוא אבל מצטער, שהוא לה
 הנמצאת אשתו עם להתקשר

לצביקה ניפנף קם, הוא בפריס.

 היא האם
מסערת?

 איר־ הפולנית האתלטית •
אלו שהיתה שווינסקה, נה
ושיאנית־עו־ אולימפית פה

שווינסקה אירנה
קצרצר רומאן

הש בארץ. עתה שוהה לם,
 שנות שבאמצע סיפרה בוע
 גילעדי, באלפס פגשה 70ה״

בטל מחלקת״הטפורט מנהל
 שסיקר הישראלית, וויזיה

באתל אליפות-העולם את
 בין התפתח לדבריה, טיקה.

טוע קצרצר. רומאן השניים
 גיל״ אמר אחר־נד אירנה: נת

מבוערת. שהיא לכולם עדי

 חלד, חוזר', ״אני לו ואותת ביד
 י וגם גדול, כוכב חזר. ובאמת
מאוד. מנומס
 ישראלית איכזב סטלונה ■
 היא ונשואה. עשירה נאה, אחת,
לע ניסתה באילת, שם, היתה
להי ואפילו לשחקן עיניים שות
 בתיקווה הלך. לא זה אליו. צמד

 מ־ לאחד נצמדה היא נואשת
 ״אני אמרה שלו, שומרי־הראש

 בחדר איתו אותי שתפגיש רוצה
 ממנה להיפטר כדי במלון.' שלו
 לחדר, תעלי ״טוב, השומר אמר

הוא...' ואחר־כך אבוא, אני קודם
ויתרה. והיא עבד, זה

קי גרמה ניסים הזמר ■
 * תוכנית להגיש עצמו על בל

̂  ששמה א', ברשת ברדיו, שבועית
 מוסיקה — מעורב־ים־תיכוני

 כל חברים, אירוח אוהב, שהוא
ה בתוכנית בראשו. שיעלה מה

 ניצל הוא שעבר בשבוע ראשונה
 שימעון עם הטובים קשריו את

 במיפל־ ותיק פעיל גרמה, סרס.
ב פרס עם שוחח גת־העבודה,

בשי השיחה את ושידר טלפון,
חי. דור

תחי על האמיתי הסיפור ■
 יהודה האמרגן בין הקשר לת

 דטנר נתז הצמד לבין טלית
 סופר לא עוד קושניר ואבי
 מתברר, כך הכל, מקום. בשום
 טלית, של התוססת אשתו בזכות

 את לראות הלכו השניים בתיה.
 היו כולם הבימתי השלאגר

הת ושניהם מנעמי, חוץ בניי
קושניר, אבי של מכישרונו להבו

 לבחור לב ״שים בתיה. בעיקר י
 ״הרגשנו ליהודה. אמרה הזה,״
 סיפר ההצגה,״ כל במשך אותו
הנסיעה לפני אחדים ימים טלית
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