
 השקם. שבועיים, לפני עד היה,
 שם ישחקו ואחרים אנשי־עסקיס

 מיני ועוד פול קרמבול, סנוקר,
וקפיט באר גם יהיו מישחקים.

 קווי־טלפון שרותי־בורסה, ריה,
 בחוץ ופקסימיליה. טלקס לחדל,
 ב־ עטויים שומרים, שני יעמדו

 למי רק להיכנס ויתירו טוקסידו,
 גם יוכנסו בעיניהם. חן שמוצא

 לבושים שהם בתנאי בני־נוער,
 ברזילי עמום יפה. ומתנהגים

 ורשת־ הסינרסה מבעלי ),32(
בפרוייקט, השקיע מיסערות,

ס ע^ינה את כששאלו ■
 שמדליק השחקן של אשתו גל,

 מופיע בעלה אין מדוע סגל,
 היא הקווקזי, הניר סענל בהצגה
 ״אני אחד: במישפט השיבה
הזה.״ מהאסון ניצל שהוא שמחה

 שר־העבודה־והרווחה ■
 מעורבות מגלה קצב משה

 למילחמה האגורה בפעילות רבה
 הצעת־ יזם ואף באלכוהוליזם,

 יש אם כשנשאל זה. בעניין חוק
השיב לנושא, אישי קשר לו

 י ואלדר ,התקיינ^ז הפגישה יום.
 שבועיים כעבור לעבוד. התחיל

 אירגוני, כמנהל לשמש התבקש
 בשכר. שלם, יום של עבודה
 בשעות־ הכותב ,41 ה־ בן אלדר
 ושירה, ילדים סיפרי שלו הפנאי
 לומד הוא עכשיו להצעה. נענה
 לו, מוכר שאינו בתחום נושא

 של לדרג להגיע שאיפה: ומטפח
 כדי במדינה מקבלי־ההחלטות

 שקשה יודע הוא דברים. לשנות
 בפוליטיקה, להתברג למתחיל

לרוץ ינסה זאת בכל אבל
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 סניגורם מרוז, משה עורן־הדיו אצל דבר״מה לברר כדי הצידה ראשו את סובב הנאשמים, אחד הוא אף
למזכרת. צילומים וביקשו להצטלם, אוהבים שהם הודו השלושה התצלום). באמצע הנאשמים(המזוקן של

 400ל־ קרוב שותפים, עם יחד
דולר. אלף

 הפיזמונאי גרנות, יוש ■
וזמ מסורי איתן של הצמוד

ה פירסם (חאפלה) אחרים רים
 וחוויות סיפורים ובו ספר שבוע

 שבהן אחדות משנים •אישיות
 גירושיו בין בתל־אביב, בילה

 הרבה שם יש השניים. לנישואיו
 חתיכות, בגידות, — פיקנטריה

מהחיים. הכל ונשואים, רווקים

 באחד נראה בן־אמוץ דן ■
 ארוך בתור עומד כשהוא הבקרים

 כשכובע־ איכילוב, בבית־החולים
בי ומקל״הליכה לראשו מיצחיה

והת אותו זיהו אנשים כמה דיו.
 מעשיו מה ולנחש ללחוש חילו

 ממבטי־ התעלם בן־אמוץ במקום.
 לתורו בסבלנות וחיכה הסקרנים,
לבדיקות.

 ומתנזר באלכוהול, נוגע שאינו
מבירה. אף

 של אשתו פדרמן, רחל ■
 רשת- מנכ״ל פדרמן, עמי

 בלהיות מסתפקת לא דן, מלונות
 על והחליטה פדרמן, של אשתו

 לבגדי״גב־ בית־אופנה פתיחת
מק היא הייבוא. טהרת על רים,
 בידם שיש גברים להלביש ווה

 של פריטי״לבוש לרכוש אמצעים
איטלקיים. מעצבים

אלוף־מיש־ אלדר, מייק ■
 ש■ הרגיש בחיל״הים, (מיל׳) נה

 במדינה. שקורה ממה מוטרד הוא
ה בדיעותיו קרוב שהוא מכיוון

 הוא לתנועות־שינוי, פוליטיות
 רובינשטיץ לאמנון כתב
להיפ אשמח בנוסח: שורות כמה
 חלקי. את ולתרום איתר גש

 לעבוד היתה המקורית המחשבה
בכל שעתיים במשך בהתנדבות

שינוי. למועצת
 הנ־ ,רובינשטיין א״פרופו ■

 יאירי, דודו שלו, הג־מאבטח
מר של ביח־ם כמתנדב המשמש

 מרחבית), (יחידת־תנועה דן חב
 בניידת־מישטרה מזמן לא סייר

ה במכונית והבחין בכביש־גהה,
 בכירה אישיות על־ידי נהוגה
ר יאירי המדינה. בצמרת מאוד

 חגורת־ב־ ללא נוהג שהאיש אה
 וביקש לעצור לו הורה טיחות,

מ השאלה על רישיונותיו. את
ה השיב חגורה, חוגר אינו דוע

 לו רשם יאירי שכחתי. איש:
דרח.
הת נחמקין אריק השר ■
 והתוודה: מעלות בעיירה ראיין
 והתארים (שר) שהתפקיד ״ודאי

 עלול עוד בסוף לך. מחמיאים
 לאברהם שקרה מה לי לקרות
בא־ שאני שאחשוב — שריר

 לפני ילדה לשעבר, שירי״העם זמרתשוחק זמירה
הראשו בתה את בלבד שבועות שיבעה

 לביקור-מולדת באה שנישאה, לפני אדם היה ששמה זמירה, נה.
 היא נכסי-דלא-ניידי. של כמתווכת חיל עושה היא שם מניו־יורק,

 אחרי בלבד, דקות שמונה ארכה הלידה תמיד. כמו זוהרת נראתה
 כולה, הלידה את צילם בני, בעלה, בעמוד״השידרה. זריקה שקיבלה

 מרוב כפיים, זמירה מחאה לאוויר״העולם יצאה שהתינוקת וברגע
 לקפה באה השבוע לעבוד. יצאה כבר ימים שלושה כעבור אושר.

דניאל. - הבת את שם והיניקה חבריה, את לפגוש כדי ״כסית״

 ומוכשר...״ חשוב כל־כך מת
 נשאל כיצד סיפר נחמקין ■
 ב״ליל־הברוו־ בן־גוריון דויד
 גיוס־סרק נערך שבו (הלילה זים"

 לרדיו, טילפן לא מדוע בטעות)
הנקר כינויי־הצופן את כששמע

 שלא ״מפני גמורה. ברצינות אות
 הי־ — מטלפנים...״ איך ידעתי

התשובה. תה

 אדד&יאב זוד׳ד כדק, דפנד,
₪ דדן ונעמי

1|11*  שיפוצים, כעת העובר כיאם, עומר המועדון בעל "1111 |
אורחים נכנסים כשהיו לכך. הסיבה את סיפר 1111 /1\1

 את בידיהם לכסות החוגגים נהגו מדוע הבינו לא הם למועדון,
 כוסות לתוך מהתיקרה נופלות היו וצבע סיד חתיכות הכוסות.
העניין. יסודר השיפוץ אחרי שמיד הבטיח הוא והיין. הוויסקי
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