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 שלא מכיוון פגועים, גישים
 ש־ 20 לציון לבית־הנשיא הוזמנו

 תת־א־ דובר־צה״ל, לניצחון. נים
 שר־ה־ ויועץ לסיד, אפרים לוף

 הבר, איתן לתיקשורת, ביטחון
 לתקן כיצד אלה בימים שוקלים

הכללית. ההרגשה את
 עצמון שמואל השחקן ■
 בחברת בתל־אביב מסתובב נראה

הק סטור. ידי הפולני השחקן
בה בארץ המופיע סטור, בין שר
 עצמון, לבין ועונשו, החטא צגה
 עצמון של רצונו בעיקבות נולד

 ה־ למחזה הזכויות את לרכוש
 המחזה, כי לו נאמר קונטרבס.

 הוא פולין, בימות מעל שהוצג
ל ניתן לא ולכן מאוד, פוליטי

 רכש בינתיים הטקסט. את תרגם
כו ומשהגיע הזכויות, את עצמון

 ארצה, הפולני הקונטרבס כב
בתל״אביב. לבילוי עצמון הזמינו
 ואשתו צפיר טוביה ■
 בהצגת נוכחים להיות רצו יעל

 הנח״ל, להקת של הבכורה
 יואב. בנם, הוא מחבריה שאחד

ה את לעצמם שיריינו כבר הם
שמפ הודיע שיואב אלא ערב,
 להורים מרשה אינה הלהקה קדת

 לערער, ניסו הצפירים לבוא.
 שניה: הודעה כשבפיו חזר ויואב
 אבל לבוא, יכולים לא ״אתם

 מיוחדת הצגה הבטיחה המפקדת
לזקנים."

לזמר־ נולדה נוגה, בת, ■
 ולאשתו ברנזון אמנון מפיק

ו זמרת שהיא אופיר, רונית
לפ רק נישאו השניים שחקנית.

 שהוא אמנון, אחדים. חודשים ני
ה מנישואיו ובת בנים לשני אב

בני אלה בימים עסוק ראשונים,
 ב־ חדש מופע של אמנותי הול

 לולי- ,החמישים שנות סיגנון
הע להיט על לחזור ומקווה פופ,

חביבי. עובר הכל שלו, בר
 בבית־ה־ הילדים מחלקת ■

מסוד בתל־אביב הדסה חולים
 מסיבות לאירגון הקשור בכל רת

 ה־ בזכות ובימי־הולדת, בחגים
 לפני טימן. יוסי שחקן־ליצן

 חשמל, הפסקת בשעת שנה, חצי
שבדי האקווריום על טימן נפל
 עמוק. חתך נחתכה וידו רתו

 ותרגילי־ ממושן־ אישפוז ניתוח,
 כ־ היד. את הצילו פיסיותרפיה

 את לאמץ החליט אות־תודה
במסי להופיע מחלקת־הילדים,

 שם שיופיעו קולגות ולארגן בות
הם. גם

ב ישראלית, גרושה ■
 למיש־ בת שלה, 30ה־ שנות סוף
חוד במשך שהתה עשירה, פחה

 פורר בטי על־שם במכון שיים
מ גמילה לשם בפאלם־ספרינג,

דו 140 ליום: המחיר אלכוהול.
 השחקן־ את שם פגשה היא לר.

ש צ׳יים, ציבי הידוע קומיקאי
 התמכרות בגלל שם שהוא סיפר .

 ראש כאבי "לכדורים־נגד־כאבים,
 ידעו שעות כמה תוך אבל וגב,

 התמכר הוא — האמת את כולם
 צ׳ייס קשים. ולסמים לאלכוהול

 מה עשה ולא פעולה, שיתף לא
 רחי־ לעשות(ספונז׳ה, שהתבקש
יומ כעבור וכדומה). צת־כלים

 שנשבר צעק בחדר־האוכל, יים,
 מה לכולם אומר הוא שתמיר לו.

 ארז לו, שיגידו רוצה ולא לעשות
 זמרות שתי והסתלק. מיזוודה

 ושאיתן שם, ששהו מפורסמות
סטי־ היו הישראלית, התיידדה

ק וסמים (אלכוהול ניקב בי *
ל (התמכרותוינט וטמי שים)

כאבי־גב). נגד כדורים
מאל התנקה שגופה אחרי ■

ל ישראלית אותה עברה כוהול,
 בשי־ אחר, יוקרתי במכון טיפול
 — שלה נוספת בבעיה קאגו,

 קשר יצרה שם כפייתית. אכילה
 ג׳וני הזמר של אחותו עם קרוב

סו 45ה־ בת האשה ג׳רן. קאש,
 גובהה מאנורקסיה־נברוזה. בלת
ו קילו, 40 מישקלה מטר, 1.75
פ כמו ״שמנה שהיא טוענת היא
לא־ השבוע חזרה הגרושה רה״.

יערי־ פרשת של בחקירתה שהצטיין הפקדחדד מישל
 ידידיו לו ערבו כאשר השבוע, הופתע גרנות,

 ה־ מן שהשתחרר חדד, בתל-אביב. בהמיסבאה מביבת-הפתעה
 אשתו עם למסיבה בא פרטי, מישרד־חקירות והפותח מישטרה

 רמאללה ילידת כמוהו, יוונית־קתולית ערביה שהיא נדיה(למעלה),
 עורכת־ היתה המסיבה של החיה הרוח בארצות״הברית. שגדלה

 הנלהבת הרקדנית אד באמצע), (משמאל, בן־מנחם שרה הדין
 בתאילנד, הגרה וזהב יהלומים סוחרת אושרת, שרה היתה ביותר
האור בין השמאלית). (משמאל, חדד של טובה ידידה היא ושגם
 חווה את לשחק העומדת הבלונדית דיין(למטה), רחל בלטה חים
 בסרט ישמש חדד הפרשה. על מופק להיות העומד בסרט יערי

חורי. מכרם הערבי השחקן יגלם עצמו אותו ואילו טכני, כיועץ

״מזע נוסעיו: באוזני הבא הפסוק
 בשב״ב. שם, עושים שהם מה זע
 לכסח בושה להם היתה לא אם

 לחשוב פחד יהודי־צ׳רקסי, ככה
 על כשיתלבשו יעשו הם מה

המיזרח!" מעדות בחור

 ב־ ידועים שחקני־הוליווד ■
ב מתגאים ואף שלהם, קפריזות

השו באקל לירן השחקנית הן.
דר טיבעונית, שהיא בארץ, הה
 פרח־ של זרעים לה שיביאו שה

 לר־ אותה המשמשים הכורכום,
הז טיבעוניות. תרופות קיחת
 אך מבוקשה, את למלא דרזו

 רק להשיג ניתן שבארץ מסתבר
הכו כורכום. של כתושים זרעים

 שמארחיה ונראה נכנעה, לא כבת
מ מבוקשה את להזמין ייאלצו
חדל.

 הוליוודים שחקנים גם ■
קט כאנשים לעיתים מתגלים

ה הוא כזה ומתנשאים. נוניים
 סול, דוויד האמריקאי שחקן
 מסידרת־הטלווי־ בארץ המוכר

 במסיבה והאץ. סטארסקי זיה
 הילטון במלון רבת־משתתפים

להצט הכוכב ניאות בתל־אביב
 אך שנכחו. המי־ומי בחברת לם

 נלהב נער סתם ממנו כשביקש
 הכוכב סירב בחברתו, להצטלם
שד למרות לבקשתו, להיענות

 ביחידות הצטלם לכן קודם קה
אחרים. עם

הדוגמניות בין המילחמה ■
ברעמי לתמי מור בינצ׳י
הוז פינצ׳י חדשה. תאוצה צוברת

 בתצוגת־אופנה. להשתתף מנה
המש בין תמי שגם לה כשנודע
 אולטימטום הציבה היא תתפות,

 או תמי ״או למארגנת־התצוגה:
 נכנעה לא התצוגה מארגנת אני!״

״תמיד משמעית: חד לה והודיעה

 נרגעה לא עדיין פינצ׳י ■
 בן־עמי, תמי עם התצוגה מעניין

הפ במילחמתה. המשיכה וכבר
 חברתה עם לדו־קרב נכנסה עם

 חני הדוגמנית ביותר, הטובה
 תחילת לפני רבו השתיים ברי.

 גבוהים, לטונים והגיעו תצוגה
 וכעת המקום, את עזבה פ׳ינצ׳י

זו. עם זו מדברות הן אין

 דז; נעמי בדק, דפנד,
אזדליאב■ זוהר

 אבל קילו, 47 מינוס כשהיא רץ,
 שמישקלה מכיוון שמנה, עדיין

 135 היה הטיפול תחילת עם
קילו.
לשע אליעזרוב, יצחק ■

מת השגרירים, להקת איש בר
עבו מצא בארצות־הברית, גורר

 בכל לחברת־אמרגנות כיועץ דה
ישרא אמנים להבאת הקשור

 בקטעים ומופיע לאמריקה, ליים
וב הגג על כנר המחזמר מתוך

 רוסיים ריקודים של מחרוזות
רו בלרינה עם בצמד וחסידיים

 שהגיעה גאלינח, בשם סיה
 ה־ להקת עם באמריקה להופעות
 באמצע וערקה באלט, בולשוי

סיבוב־ההופעות.
 בן ),26( צארוס ארז ■

 מכרם־ה- המיסעדנים למישפחת
 המיש־ העסק את מנהל תימנים,

 וה־ החומוס הכנת בין אבל פחתי,
לכתי גם זמן מוצא הוא סלטים

 הוא מזמן לא ושירים. מחזות בת
 ידידו את שלו במיסעדה אירח

 הידוע, הבלשן קור, אבשלוס
 וקיבל שכתב, קטעים לו הראה
 להוציא חייב ״אתה בנוסח עידוד

 זאת, מתכנן צארום לאור." זה את
 לעצמו מצא הוא בינתיים אבל

לכתי חברה וייסד נוסף, עיסוק
 בחגיגות היתוליות דרשות בת

 ארז אחרים. ואירועים בר־מיצווה
 בני־המיש־ ואת הילד את מראיין

בחרו היתולי קטע וחורז פחה,
 עבור גובה שהוא הכסף, את זים.

 שאינו צארום, מעביר עבודתו,
 נוספת, להכנסה במיוחד נזקק
בשכונה. נזקקים זקנים לכמה
החול במדינה רבים אין ■
שלי חברי של זכותם על קים
ב לזכות החיוור הגשש שית

 התקנון מה? אלא ישראל. פרס
מו התקנון, פי על על־כך. חולק
לקבו ולא ליחידים, הפרס ענק
 הרים שלא מי יש זאת, בכל צות.

 יגבר דבר של בסופו ואולי ידיים,
התקנון. על ההגיון
 נמנה, אינו שליטא בני ■

 יצחק של מחנהו על כידוע,
ה הליברלית במיפלגתו מודעי

 הופתע לכן והמפולגת. משוסעת
מיכל מאת שיחת־טלפון לקבל

 היא בישראל. ויצו כיושבת־ראש
 לוויצו לסייע משליטא ביקשה

 על וקבלה הכספית, במצוקתה
 הכנסת של שוועדת״הכספים כן

 ואירגון לנעמת העדפה נותנת
חרות. נשי

 באחרונה הפגין שליטא ■
 כישרון־ גם אלא טוב־לב, רק לא

 עם יחד זאת עשה הוא שירה.
 בעת (מערך) נחמיאס אהרון

 מטר אחרי שוטרים. של כינוס
 בו, זכו שהשניים התשבוחות

 צמד להקים שהציע מי הציע
 האחדות ״צמד שייקרא קבוע,

הלאומית".
מרדכי, יצחק האלוף ■

 קפץ מפרשת־השב״ב, המפורסם
 24ל־ לפאריס שעבר בשבוע
 הק־ על־ידי הוזמן הוא שעות.

 חשבונה, ועל שם, הילה־היהודית
 קרן לטובת הרצאה לשאת

 עלה הוא הצנחנים. מישפחות
 לישראל בדרך הראשון למטוס

 נשאר ולא ההרצאה, בתום מייד
בעיר־האורות. לבלות כדי

 עיזאת של זיכויו אחרי ■
העליון, בבית־המישפט נאבסו

י ד י ל י □ | | ן1ק  ידידה היא אחרונות, בידיעות בעלת־הטור ך
11 1 1■ |#1 שר־ שהיה מי צדוק, חיים של ותיקה 1111

ה נפגשו מיפלגת־העבודה, של בכינוס שעבר, בשבוע המישפטים.
 צדוק כעיתונאית, קשת במיפלגה, מעמדו בתוקף בא צדוק שניים.

העיתונאים. בין קשת, ליד וישב הצירים בין מקומו את נטש

259713 הזה ־עולם


