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ביק בלילה 11 ב־ ג' ביום ■
 מהכתב הארץ במערכת שו

 מנחם את לתפוס שחורי אילן
 של רבריו על שיגיב כרי בגין

 טילפן שחורי שרון. אריאל
 של בתו לו ענתה ושם לביתו,

 כי על עליו כעסה ומאוד בגין
 מאוחרת. כל־כך בשעה טילפן

 הוא הטלפון. את לו טרקה היא
בגין ומנחם למחרת, שוב ניסה

 מתנת — הצינצנת ואילו ,63ה־
טובה. ידידה
 חיים מפיק־הטלוויזיה ■

 חודשים במשך חיכה מלובן
 עליה ובנה השנתית, לחופשתו

 כל תוכניות. של תילי־תילים
ל עליו כשהוטל התנפצו אלה

 למיר־ ממני התוכנית את החזיר
 שבועיים. בעוד הטלוויזיה קע

ניכרים חלקים על ויתר מלובן

 השותפים שאר גם אירע. לא חד
שהת מה את להסתיר הצליחו

חקיר — הקלעים מאחורי חולל
 שילטונות על־ידי אמיר של תו

 שהעלים בהאשמה מס־ההכנסה,
מיסים.

 יעקב איש-העסקים ■
 באחרונה .ארצה קופץ נימרודי

 נימרודי בלבד. ספורים לימים
כן על כ״תושב־חוץ". מוגדר
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 כמו זה ההיסטורית! האמת לעומת הסופר של האמת היא ״מה ענתה: המחזה, על תמליץ היא אם כהן אלה
 מחוסנת!" כבר אני הכל. את לספוג עלולים והם ריקה בטן על הם כי זה, את לראות אסור לנוער רעל!

כהן. לה החמיאה הערביה, בתפקיד במחזה המופיעה מימין) אזולאי(בתצלום, חנה בשחקנית כשפגשה
 הודיע הוא לטלפון. ענה בעצמו

 שחורי להגיב. רוצה לא שהוא לו
 אמר בגין אבל יותר, לקבל ניסה

 האם טריקים. לו לעשות שלא לו
 לא. ״בהחלט כועס? בגין נשמע

 ונפרדנו מאוד, נחמד היה הוא
גדולה." בחביבות

סבב זיורבין אליעזר ■
 כשצינצנת־ שעבר, בסוף־השבוע

 כולו — בידו הדורה פרחים
יום־הולדתו היה החג חג. אומר

במקו לעבודה וקפץ מחופשתו,
 מפיק־ ,משולם יוסי של מו

 רב ברעש שהתפטר התוכנית
שבועות. כמה לפני
 בית־הקפה ממבקרי רבים ■

 לעצמם לשער יכלו לא הבימה
 על סוף־השבוע בעיתוני שיקראו
המנה השותפים אחד של מעצרו

ה אמיר. מוטי הקפה, את לים
לאור חייך מלא־המידות שותף

מיו־ שום־דבר כאילו תיפקד חיו,

 מיכסת־ימים לעבור לו אסור
 פרשת בגלל בישראל. מסויימת

 שבועות שהה האיראני, הנשק
 וכעת בארץ, וקשים ממושכים

בחו״ל. לבלות ״נאלץ" הוא
 — בארץ הקודם בביקורו ■
 נימי טילפן — ימים כמה לפני
 שהוא סיפר הוא לעיתונאי. רודי

 והאריך בלונדון, מביתו מטלפן
 הריח העיתונאי בשיחה. במיוחד

 חזרה טילפן בלתי״מוגדר, משהו
 לו, ענה ומי בסביון, לבית־הלבן

ובעצמו? בכבודו נימרודי לא אם
בא שוהה נימרודי בעוד ■

 לאר־ ריבקה אשתו טסה רץ,
עו עם להיות כדי צות־הברית,

 השניים אשתו. וטלי בנה פר
 בת וחובקים בבוסטון, שוהים
 הצטרף לא עצמו נימרודי טריה.

 מכיוון וכלתו, בנו אשתו, אל
 עדיין האיראני הנשק שפרשת
והישר בארצות־הברית, בשיאה

 אינם בפרשה המעורבים אלים
שם. להסתובב אמורים

 המכוניות חברת נשיא ■
 שהסיבה גילה פורשה הגרמנית
 היתה לישראל לבואו האמיתית

 באחייניתה רפואי בטיפול הצורך
 ה־ בת הילדה שילה. אשתו, של

 קשה, מחלה עברה קורין, ,5
 רגליה, שתי את כרתו שבעטיה

מתאי פרוטזות לה מצאו לא אך
 בעולם. רפואי מרכז בשום מות

 מרצה אדיג׳ז, יצחק הפרופסור
המת כלכלי, לניהול בינלאומי

טי על המליץ באמריקה, גורר
 יצר ואף בישראל, שיקומי פול

 הגיעם אחרי שבוע ראשוני. קשר
מת כשהיא קורץ נראתה לארץ

 ימית מלון במיסדרונות רוצצת
 כשלרגליה כסא־גלגלים, על

מותאמות. פרוטזות
 ותיסכול חרדה של שעות ■
אבי איש־העסקים על עברו

לנדאו אלי של הגן
 משאית עמדה ,17.30ו- 14.30 השעות בין השבת, ביום •
פוע במה לנדאו. אלי עיריית״הרצליה, ראש של ביתו ליד
 שונות, בצורות ועתיקות עמודי־אבן אבני״ריחיים, פרקו לים
החצר. תוך אל

 ניסה השכונה, מתושבות צלמת למראה שהופתע לנדאו.
למשאית. להתקרב העז דקות במה אחרי ורק להסתתר,
 ובצורה חוקי באופן העתיקות את ״קניתי אמר: למחרת
 שכרתי המשאית את גם ואישורים. קבלות לי יש מסודרת.

 לא אני אצלי. נגמרה התמימות תקופת הפרטי. מכספי
הפרטיים." לצרכיי העיריה ברכוש משתמש

 מאיזו קנה, ממי דבר. לומר מובן היה לא העתיקות על
 ענייני ״זה השיב: זה כל על עלו. כמה האבנים. תקופה

הפרטי."

 במהדורת־החד־ כשצפה דיין,
 ובה בטלוויזיה, ששודרה שות
 סופת־הטורנדו נזקי את הראו

שבקנ אדמונטון בעיר שפגעה
 אדלר־ רות הציירת, אשתו דה.

 עת באותה שהו שלי ובתם דיין,
 עימם ליצור ניסה ודיין בעיר,
 בוקר לפנות הצליח. ולא קשר

 לו וסיפרה אשתו איתו התקשרה
 בתם עם שהתה הסופה שבעת

 מראש, שהוכן ציבורי, במיקלט
 עם להתקשר ממנה שמנע דבר

בישראל. ביתה
 האופ־ שערכה במסיבה ■
המל של בתו היימן, בילי נאית

 איש־ גם נכח היימן, נחום חין
 במוצאו, אנגלי ממושקף, עסקים

 זה איש היימן. מורים בשם
אנ קבוצת־משקיעים מייצג
 בבית־ כספים שהשקיעה גלית,

אנ אך היימן. בילי של האופנה
וש במסיבה, שנכחו רבים, שים
 הביוגרפיה את מכירים אינם

 היו היפה, האופנאית של האישית
בע הוא היימן שמורים בטוחים

 פנו ואף כילי, של הנוכחי לה
 איש־העסקים זה. בתואר אליו

 בהסברת עסוקים היו והאופנאית
 שזהות העובדה ואת קשריהם,

לחלוטין. מקרית היא השמות
המשוח־ אשתי ההצגה ■

 את לייצר לו שתאפשר חדשה,
 הצרפתי האופנה בית של הבושם

 הוא כך על נוסף בלאנסייגה.
 הזר להיות זכה שהוא התבשר
לקוסמ מפעל הבונה הראשון

 מההצלחה לנוח כדי בסין. טיקה
 בחווילתו נופש הוא המבשמת,

שבקיסריה.
החלי הנהלת־הטלוויזיה ■

 שעשועון־ שידור את לבטל טה
 חברת על־ידי שהופק הזיווגים,

ק בארץ. גלובוס־גולן צי  אי
 על זעם בארץ, החברה נציג קול,

 שאנשי־ מפני בעיקר ההחלטה,
 המידע כל את קיבלו הטלוויזיה

 קול התוכנית. מהות לגבי הררוש
 מיכתב־התנצלות לשלוח נאלץ

 לטוס אמורים שהיו לזוכים,
 הוא ובו חודש, בעוד לאמריקה

 מצטער אני רב, ״שלום כותב:
 שאנשי־הטלוויזיה לכם לכתוב

השע את לשדר שלא החליטו
 שהטלוויזיה היא הסיבה שועון.

 שהיא עליה שיגידו רוצה לא
 שה־ ובעיקר שידוכים, מארגנת

 אחד. במלון יחד יבלו זוגות
 שיש הטלוויזיה זוהי בקיצור,

קול." איציק בברכה חבל! לנו,
 ומלכת־המים הדוגמנית ■

 באחרונה נעדרה נגר יהודית
כבל־ הן בתל־אביב, מחיי־הלילה
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עניבה!" בלי - להצגת־בכורה ובמיוחד לתיאטרון, בא שאני בחיי נה

 דני האמרגן של בהפקתו ררת,
 הצגות אחרי מהבימה ירדה סלץ,

 30 של משוער והפסד מעטות
 כך על כשנשאל דולאר. אלף
 אמנים של שהייבוא פלץ טען

 בריווחיות קשות פוגע מחו״ל
 פלץ אך המקומיים. האמרגנים

 המופיע בנאי שחיים טוען
 סכס־אפיל, חסר הראשי, בתפקיד

מת והוא לתפקיד, מתאים ואינו
יותר. מתאים שחקן למצוא כוון

 ז׳אק הצרפתי המיליונר ■
 בו- ״ז׳אק המכונה קונקייה,

 הזיכיון את שנה לפני רכש גרט",
 של הבשמים לייצור העולמי

 לפידום. טד אופנאי־העילית
עיסקה על חתם אלה בימים

הר ידידיה כמארגנת. והן יינית
 התקשרו לשלומה, שדאגו בים,
 ברכה. סם בעלה, ביתה. עם

 בבית־חולים נמצאת שהיא סיפר
 אותה, כששאלו ניתוח. לצורך
 לא למה לביתה, שובה אחרי

 ענתה על־כך, לאיש הודיעה
 שיראו מעדיפה שהיא הדוגמנית

במיטבה. אותה
 הסבוכה מערכת־היחסים ■

 לאשתו־לשעבר, דיין אפי בין
בת זכתה לנגפורד, קרוליין

 החושפניים הראיונות אחרי אוצה
 לעיתונות. השניים' שהעניקו

 להתפייס, החליטו ולנגפורד דיין
 שם במלון, מתגוררים הם וכעת
סרטו. צילומי לצורך אסי שוהה
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