
 המודיע ברלין, גבי הזמר ■
 שלו הגיטארה עם רביעי יום מדי

 תל־ברוך, בחוף בחזץ במקום
 יום־ את שעבר בשבוע חגג

 והמבלים חבריו עם הולדתו
 האוהבים המקום, של הקבועים

 אחת אל יחד. איתו לשיר
 צמוד היה קיבל שהוא המתנות

 ״מזל נכתב: שבו משעשע, פתק
 תל־ברוך. של מהזונות טוב

 רביעי, בימי פקקים יש בגללך
 אוהבות אנחנו דבר, אין אבל

 שלך המוסיקה עם לעבוד
ברקע•״

 הצווארון לאסירי בכלא נמצא
 כל מינסוטה. במדינת הלבן

 והרב יהודים, הם בכלא האסירים
 שבוע. כל אותו מבקר המקומי

 והוא עירעור, שהגיש סיפר פרי
 בזמן מישפטו לחידוש מצפה

 להשתחרר מקווה הוא הקרוב.
בארץ. ולבקר
ומצ שהתפנו האנשים בין ■

 (״דוק״) זאב את לבקר זמן או
 א־ בבית־החולים מאירוביץ
 טיי־ אהרון היה סף־החפא,

 כיועצו ששימש האיש, טלמן.
וש־ שריר אברהם של הבכיר
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 רב־פקד נתניה, מישטרת במפקד הבחין מלאכש את שסיים אחרי מ״מנן.
אלי ניגש קרמר נמשנחחים. שמדים כשהם נבקנדמנ־בתפקיד. שדה, דויד

 של מידו המצלמה את חטף התרגז, שדה מקחב. אנתם נצילם הם .
 בערך צינד 1ל הנרסים איך שראה קרמר, לרסיסים. אנחה וניפץ הצלם

אח מצלמה הוציא למכוניתו, חזר במינחד, התרגש לא שקל, 4000 של
מהשוטר. מרחק־ביטחנן תופס כשהוא שדה, את לצלם נהמשיך רת

'1הכינ את לה הדביק המנוח איש־כסית שמשה ־ק1ך
המתחולל השקט לשינוי סמל היא ״מ״קל־, הגברי |/ 1-1 /

המ את עתה המנהלת צביה, אחותו, מוישרה. של מנתו מאז בכסית
נקבה. ממין במקנס הראשונה כמלצריח היפה מ״קל את מעסיקה קום,

 על האשמות בעיקבות הושעה
 לסיום עדיין ממתין מיני, שוחד

 טייטלמן שלו. השיפוטי ההליך
 המיפלגה חברי הם ומאירוביץ
 מזה ידידים והם הליברלית,

ראשון־לציון. בעירם, שנים
 ניצה אשת־החברה ■

 המנתח של גרושתו שולמן,
 שולמן, יהושסט הפלסטי
 עורכת היא שהקיץ החליטה

 אמצעי־ה־ בכל לאירופה טיול
יצ מישראל הקיימים. תחבורה

 ספינת־הפאר של סיפונה על אה
 יהושע הישראלי המליונר של

 בני־מישפח־ בחברת רהנווסר,
 כשהגיעה אחרים. וידידים תו

והמשי ממארחיה נפרדה ליוון,
 לאחר־מכן לבלגיה. בטיסה כה

שלו בעלת פאר לרכבת עלתה
 בה הכרטיס שמחיר קרונות, שה
 והמשיכה טיסה, כמחיר הוא

 רכב שכרה בגרמניה לגרמניה.
 אחרי באיזור. קצר טיול וערכה
 חזרה בגרמניה שבוע של שהות
 שאת אומרים ידידיה ארצה.
באופנוע. תעשה היא הבא הטיול
 טובה הוותיקה הזמרת ■

 אלה בימים המעלה פורת,
 ,8פיאן אדית משירי מופע

 רם־מעלה אורח לבוא ממתינה
 מונ־ איב — במופעה לצפות
השו הנודע, הזמר־שחקן טאן.

הצרפ לכס־הנשיאות להגיע אף
 עקרונית חיובית תשובה נתן תי,

 בני־המישפחה פורת. למישפחת
היכ ביניהם שקיימת סיפרו אף

 היא אגב, פורת, קודמת. רות
 מנכ״ל פורת, אורי של גיסתו

רשות־השידור.
 נוהגת היהודית המגבית ■

 אישי- לארצות־הברית להזמין
 ואנשי־עט ישראליים ציבור

 נושאים על הרצאות של לסידרה
 שהיתה סיימן, בם שונים.

 הישראלים לקביעת אחראית
 עזבה להרצות, מוזמנים שיהיו

 תפסה מקומה ואת תפקידה, את
 של קרובה ידידה לסר, פאלי

 לסר שמונתה מאז דיין. יעל
 יעל הוזמנה החדש, לתפקידה

 להרצות כדי רבות פעמים דיין
ה לאנשי ארצות־הברית ברחבי

 שיאון, דב בעלה מגבית.
 לגימלאות, שנה לפני שיצא
 של הרבות מנסיעותיה סובל

 לא- קינאה המעוררות אשתו,
מעטה.

 זל־ שרד! אם־הפצועים ■
 ביום פסטיבל ערכה צרמן
 שלה. החדשה המיסעדה פתיחת

 ונהנו סבאו חגגו, אנשים 3000
 בשעה שהחל זה, המוני באירוע

 חצות. לקראת והסתיים בערב 6
שגריר־ אשת היו אורחי־הכבוד

ופצו בסידני, נגואה מצריים,
 של ממחלקת־השיקום צה״ל עי

או לקחה שזלצרמן תל־השומר,
 המיסעדה את חסותה. תחת תם

 בהן, יהודה ינהל שבבעלותה
 בלבנון שנתיים לפני שנפצע

 החוגגים בין במשאית־הספארי.
והזמ קול איציק המפיק נראו
 ויהודה משה חיים רים

 החיילת במיוחד בלטה פוליקר.
 האנס על־ידי בראשה שנודתה
 שום בדרום־הארץ. האלמוני

ו בה, ניכרים לא סימני״פגיעה
 הדוגמניות כאחת נראתה היא

בשטח. שהסתובבו
ר בתגובות שזכה אחרי ■
 לה־ שהעניק הראיון על בות

 איתן רפי החליט שלם־הזה,
 תוכניות קצרצרה. חופשה ליטול
התיי איתן לחוד: ומציאות לחוד

 כימיקלים בחברת במישרדו, צב
לחופ השני ביום כבר לישראל,

שתו.
ל יכולים ראשי־המערך ■

 חיים הקרובים: בימים הירגע
הראשיים המגיבים מן קופמן,

לחו״ל. השבוע נוסע הליכוד, של
 ב• קופמן של יורשו גם ■

 עדי סגן־שר־האוצר, מישרת
 באותם לחו״ל נעלם אמוראי,

בדיוק. הימים
 כוכב — חנוך שלום ■
 אינו ישראלי בקנה־מידה גדול

 תוכנית־טל־ למפיקי מתראיין.
 אליו שפנו פופולארית, וויזיה

 — בשמו נאמר לארחו, בבקשה
 שבל — חלילה ישיר, באורה לא

 כוכבותו הוד אל לטלפן ינסו
מנוחתו. את יטרידו שמא הביתה,

 החיים עלובי על דעתו את ■
 ״זוהי לכיא: אריק הזמר סיכם

בצרפתית.״ יידישית מלודראמה
 שמוליק הזמר־מלחין ■

 בעיק־ אולי ליצור, חזר קראום
 משה ידידו, מות על ההלם בות

 ב־ שלקה קראום, איש־כסית.
ח כתב יצירתית, תקופת־יובש

 והשמיעם חדשים שירים מישה
להת גרמו שם בכסיוז, השבוע
רגשות.
 אודליאב דד,ד בדק, רסנה

₪ דון ונעמי
 שהוציא הקלטת אגב, ■
 ברלין גבי — באחרונה ברלין

 להפתעתו נמכרה חיה, בהופעה
ארבעה תוך עותקים, 5000ב־

נקנו קלטות 3000 חודשים. \
איש־הביטוח על־ידי בבת־אחת **

 שחילק מדנם, שוקי הרפואי
שלו. לקליינטים כמתנה אותן |

 סיפר כנר דן המנחה ■
 בהגדלת מעוניין שהוא לידידים

 אילו מאושר ושהיה מישפחתו,
לצערו, אך בנות. עשר לו היו

 בשני מסתפקת דפנה אשתו
 כנר להם. יש שכבר הילדים

 היתה שאשתו בהומור הוסיף
המישפחה, להגדלת מסכימה

 את ללדת יכול הוא היה אילו
הילדים.

י נסיע לפני מעטים ימים ■ י
השנ לתצוגות לניו־יורק תה

ה הספיקה עטקס, של תיות
 לשלוח בן־עמי תמי דוגמנית

 המרצה פרי, לאולמי מיכתב
 עבירות־סמים. על עונש־מאסר

 את במיכתב לו מסרה בן־עמי
 שבו המלון של מספר־הטלפון

יו עבודתה. לצורך תשהה היא
טיל־ למלון שהגיעה אחרי מיים

שהוא לה וסיפר פרי, אליה פן
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