
 מיכה וחבר־הכנסת שריר
 מאוד מקורבים שהיו רייסר,
לבעלה.

 איקה הפופולארי השחקן ■
 במיכתבי־הערצה זוכה זוהר
 שם לא בסרט הופעתו מאז רבים,

 כתובים רבים .מיכתבים זין.
 אחרים רומאנטיים. ברמזים

 בהצעות הבאים ויש לו, מייעצים
 הפתיע אחד מיכתב אך שונות.

 בשם 17 בת נערה ביותר. אותו
 מיכתב לו כתבה מחררה אילנה
 ספר־שירים למעטפה וצירפה

 בעיון שקרא השחקן, עטה. פרי
מהר ביותר התרשם הכתוב, את

 הכותבת של והבגרות גישות
בתפי אותו שהדהימה הצעירה,

והגישה המישחק מהות את סתה

 התחייג כך חבריו. בית של
מאליו. המיספר-שנית

 אמנון המנוח עורן־-הדיו ■
 עשיר איש היה רוזנשטיין

 רוזנ־ רם אחיו, אר מאוד.
 גרוע כלכלי במצב היה שטיין,

 הכינור את למכור ונאלץ ביותר,
 עצמו. את לכלכל כדי שלו

 החיה טניס, סימה גרושתו,
 את הזה בהעזלם קראה בקנדה,
 היא בעלה־לשעבר. של סיפורו

 לו ושלחה ביותר, התרגשה
 400 של סכום על המחאה

 לעצמו שיקנה כדי דולארים,
חדש. כינור
 של לחדרה שנקלע מי כל ■
רוברת — בר־אור אלה

— בישראל לכימיקלים החברה

ד ן ן ן י ר ך ן ך ן ו י ן ך ך ט  מרטי־ שכה. והאלגנטיות ביופיה מים 11.114 11 1/1 11 11 / החז־ את הדהימה פני־המלאך. בעלח ן
 חברי־להקתה שאר עם חמה הרוסית, ״אומסק״ בלהקת רקדנית נובה,

 מאכלים של נדושות מנות הכינו המארחים ״רוסלקה״. הרוסית במיסעדה
 אותם וכילו והמנגו, הבננות על דווקא התנפלו חברי־הלהקה אך רוסיים.

 קהל המיסעדה. בחזית בשולחן וישבה באבטיח, בחרה מרטינובה במהירות.
 לצון שחמדו הישראלים היא. מ׳ לדעת הסתקרנו העוברים־נהשביםברחוב

 של אשתו — ולסירוגין שוודית, שחקנית־קולנוע שהיא לשואלים השיבו
 היה לעיתונאים שניתן בקומוניקט בקרוב. לבוא העתיד הסובייטי השנריר

 אך למסיבה, להניע אסורים הרוסית מהכנסיה שאנשי־כמורה כתוב,
אלנב׳, בנשר אותם עצרו שבטח מיכאל׳ רבקל׳ה אמרה להניע כשבוששו

 למרות שונות. ליצירות אמן של
 להתראות ביקשה לא שהצעירה

 לפחות מעוניין היה הוא עימו,
היא. מי לדעת

 מופיע כזה סיפור היה אילו ■
 במדור נכלל היה הוא בעיתון.

 בנוסח המוזרים, הסיפורים של
 הטלוויזיונית תוכנית־האימים

 הגניקולוג הרימדומים. איזנר
 הדוגמנית של חברה זר, קובי
 אצל ישב בן־עמי, תמי

 הטלפון, צילצל ולפתע חברים,
 השפורפרת, את כשהרימו

 קובי חתולים. של יללות נשמעו
 של קולותיהם את בבירור זיהה

 הביתה, מיהר הוא חתוליו.
 לביתו, פרץ שמישהו בחשש

 להתקשר העז עוד לענותו וכדי
 לביתו כשהגיע חבריו. לבית
 על משתובבים חתוליו את גילה

מו כשאפרכסת־הטלפון מיטתו,
ש לו הסתבר המיטה. על נחת
 השפור־ נפלה מישחק כדי תוך
 החיוג־החוזר כפתור על פרת

 האחרון והמיספר שבטלפון,
היה המכשיר ב״זיכרון" שהופיע

 מלוח להתרשם שלא יכול אינו
הכו את הנושא גדול־מימדים

 הלוח הכפול". ״הסטנדרט תרת:
 השורר האבסורד את מוכיח

 מסויימים, במקומות־עבודה
 — והנשים הגברים זכויות לגבי

להת הנאלצת הנאה. הדוברת
 יום, מדי זו תופעה עם מודד
 בכך הסברים, לעצמה חסכה

 בלוח חדרה את שקישטה
הדקורטיבי.

 שהיה מי סער, טוביה ■
 חופשה מתכנן מנהל־הטלוויזיה,

 את הביע הוא בספרד. פרטית
 בקרבות־ צפייה מפני חששותיו
 שהיה מי הנודעים. השוורים

 יוסןז בזמנו, מנכ״ל־הרשות
 הידוע לפיד) (מדריך לפיד

 בחו״ל, בטיולים במומחיותו
 רק היא שהבעיה ואמר הרגיעו
 הקרבות שלושת את לראות

 כבר ״אחר־כך הראשונים.
לסער. הבטיח תיהנה,"

 הצהיר הוא שעבר בשבוע ■
 יומי מעישון ירד כי האומה לפני
היו .40ל־ סיגריות 80 של

■ 1ך1\1 ך ד ו י  דורי המנוח, איש־כסית משה (מאחנריס, שיסל צבי עם שנים 12 לפני הופיע בחצאית) (מימין, ץ
בישראל. רב שהפך לפני רב זמן ״,3 ״לול המצחיק בסרט א״נשט״ן ואריק (מאחור) בן־זאב 11111 111\

הש כל במשך היה אחרים, כמו זה, קטע בראש־השנה. בצמח, בפסטיבל לראשונה ויגקרן לסרט, נכנס לא הקטע
בארצוח־הברית. שנים כמה של שהות אחרי ארצה שחזר שיסל, צבי של הפרטי בארכיונו שמור האלה נים

 בהצהרתו משועשעים שהביטו
 בנימין חבר־הכנסת של זו

 אך בן־אליעזר. (״פואד״ו
 כיום מעשן שהוא סיפר השבוע
בלבד. ליום סיגריות ארבע
ת מעריב העיתון עורך ■  עי

 ממשיך זאת, לעומת דיסנצ׳יק,
 כושלים ניסיונות אחרי לעשן

 דיסנצ׳יק, זה. הרגל להפסיק
 בתוכנית־ על־כך שסיפר

 מוכן אף היה ממני, הטלוויזיה
 את ולסיים המצב את להמחיש

 בהצתת־סיגריה. עימו הראיון
 שיכנעו עורכי־התוכנית אולם
מכך. להימנע אותו

 יעקב האמן של ידידים ■
ם  באחרונה, מופתעים היו אג

 אגם על תיעודי בסרט כשצפו
 הירדנית. בטלוויזיה שהוצג

 של הסטודיו עם שיחת־טלפון
 את הבהירה,׳ בפאריס האמן

 שרשות־ מסתבר התעלומה.
 סרט הפיקה הצרפתית השידור

 הופעתו בעיקבות אגם על
 לאמנות הבינלאומי בפורום

 בגרנד־פאלה שנערך מודרנית,
 הירדנית הטלוויזיה בפאריס.

 שלא- או במודע זה, בסרט בחרה
 בכמה בו צפו וכך במודע,
במרחב. מדינות

ך ! ? !  היא העולמית. ברפואה נדיר מיקרה היא 27ה־ בת !
 שונים טיפולים עברה במערכת־העיכול, בסרטן לקתה 1111\

 הצליחה הניתוח אחרי שנים וארבע נידולים, להוצאת ניתוחים ובכללם
 ״זולפסוך. בית־החולים שערך מיוחד בערב־החהמה חא״נה היא בת. ללדת

 שיש סבר פאר, מני המנחה, אחרת. דראמה התרחשה מאחורי־הקלעים
 הדרא־ בהשפעת עדיין כשהנא הערב, בתחילת הקהל את להתרים

 לסינג, שולי הערב, של אשת־יחסי־הציסר אך לפניו. המועלות החיות מות
 ברגר, יוסף הדוקטור האונקולוגית, המחלקה מנהל עם לעימות נכנסה

פשרי־פה. המוזמנים קהל את והותירה ההנרלוח עם התיקים אח החרימה

 המים מלכת של בעלה ■
 הישראלית מלכת־היופי וסגנית

המו מזור, יהודית לשעבר,
 טאו־ אלפרד מיליונר לטי

 נגד שהגיש במישפט זכה במן,
 מאייר. ריצ׳ארד הארכיטקט

 על מאייר את תבע טאובמן
 בגג שנתגלו חמורים ליקויים
 שבפאלם־ביץ׳. שלו הווילה
 שהאשמה להגנתו, טען הנתבע
 מהשלבים שבחלק בכך נעוצה
 על בעצמו המיליונר פיקח

 דרש אחרים ובשלבים הבניה,
 ולסיימה הבניה את לזרז

 פסק חבר״המושבעים במהירות.
 מסכום מחצית רק לטאובמן
 אותו העשיר ובכך שלו, התביעה

דולר. מיליון חצי בעוד

 הזמר את מכירים הכל ■
 אך כרב־חובל. ברמן בני

 הוא שהשנה יודעים מעטים
 כטייס־ לפעילותו שנה 15 מציין
 באיי־ השנה שהותו בזמן חובב.

 את להוכיח נאלץ בהאמה,
 ידידים, זוג כטייס. כישוריו

 כרב־חובל בשדותיו המשתמשים
 לפאלם־ לחזור נאלץ שנים, מזה
 ברמן בלתי־צפוי. באופן ביץ׳
 את והטיס ססנה, מטוס שכר
ליעדו. הזוג

 נראית גייבלי אלישבע ■
 ג׳יבלי, אלה. בימים למדי לחוצה

 בנימין בעלה עם המתגוררת
 בחיפה, היוקרתית דניה בשכונת

 משגשג מישרד בעלת ושהיא
 לשלילת נדונה בתל־אביב,

 חודשיים. למשך רישיון־הנהיגה
 ולתפקד להמשיך נאלצת היא
 מוניות, בעזרת הערים שתי בין

טובים. חברים והרבה

 מפגרת אינה קנון חברת ■
 הפוקד הרוסי", ״הגל אחרי

 ישראל. מדינאי את באחרונה
 הרוסי הכימאי את הזמינה היא

 והתסריטאי דנאליה ג׳ורג׳
 הפקה לשם גאביאדז רבאז

ישראלית־רוסית. משותפת
 בדק רסנה

₪ אזדליאב חלד,ד
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