
הפרטיות. הנאותיו לטובת המישטרתיים מעיסוקיו התפנה שר״המישטרה, של עוזרולוזון אלי
 עוזר משמאל), רבל(בתצלום איתן וביניהם אחרים, עוזרי״שרים בחברת לחגוג הלך הוא

 מכסיקאי סומבררו ראשו על חבש בטקילה ליבו כטוב בתל־אביב. חדש פאב פתיחת סגן־שר־החקלאות,
שהוגשו. המכסיקאיים המאכלים עם להזדהות רבל חברו העדיף לעומתו, אורחים. בין והסתובב מעוטר

 להצלת הוועד וכיושב־ראש
יהודי״תימן.

בכב הטלוויזיה למפעילי ■
 את אנושיים. צדדים גם יש לים
 יושבת־ חושן, שלי גילתה זאת
 אדם ח״ להצלת הקרן ראש

 על סיפרה חושן פרטי. באירוע
 בצפון תחנת־כבלים של מפעיל

 אשה עבור כספים לגייס שהסכים
 בפיטס־ להשתלת־כבד הזקוקה

 על־ירי שבארצות־הברית בורג
 ובני־ האשה את שהראה תשדיר

מצו את תיאר קריין מישפחתה.
ש בעל־התחנה, הכלכלית. קתם
 ברורות, מסיבות להזדהות סירב

 ימים שמונה תוך לגייס הצליח
דולר. אלף 182 של סכום
 שליוותה נבון, אופירה ■

חו במשך ימים, שבוע לפני עד
 אילת של הסחזל להקת את דש,

 בארצות־ה־ הופעותיה בסיבוב
 הלהקה, זמרת את הפתיעה ברית,
 אחדות דקות הלחמי, רומי
ל הבימה, על עלתה שזו לפני
 על הניחה נבון הללזיה. את שיר

 את לקישוט, הזמרת, של כתפיה
 שעוצב שלה, הפרטי צעיף־המשי

 מעצב־אופנה על־ידי לכבודה
היו בתקופת מפורסם, בינלאומי

בהו קרה זה רעיית־הנשיא. תה
 והצעיף, הלהקה, של חשובה פעה
 טורקיז־ — בצבעיו תאם אגב,

 שימלתה את — שחור־לבן
הזמרת. של השחורה

 סיבוב־ההופעות באותו ■
 מאפרת הלחמי את נבון ראתה

 מאפרת שהיא הזמרת, עצמה. את
 מנכון, מחמאות קצרה מומחית,
 את מה יופי! ״איזה לה: שאמרה

 אמור ערב באותו בדיוק?" עושה
 כדי צוות־טלוויזיה להגיע היה

 את ולראיין הלהקה את לצלם
 הצוות דבר של (בסופו אופירה

 סוער). מזג־אוויר בגלל הגיע, לא
 במיטבה להיראות ביקשה נבון

הזמ אותה. לאפר מרומי וביקשה
 נראית שאופירה טוענת רת

 לשפר מה הרבה היה ולא נהדר,
שלה. באיפור

 ליאון האוסטרלי ■הנדבן
ל יום־הולדת מסיבת ערך מו

 בלטה האורחים בץ פאט. אשתו
שסיפ נטים, צילה בשם אשה

 בעיר שבנעוריה לחוגגים רה
 למדה היא בפולין ביאליסטוק

ש יצחק ראש־הממשלה עם
כתל היה איר כשנשאלה מיר.
 ולא שקט, ילד שהיה השיבה מיד,
במיוחד. בלט

דודי על עבר קשה חודש ■
11 ענוו. נוו 1

 בגליון פנים. לה האיר כנראה, המזל, כדוגמנית. מזלה את לנסות כדי לארצות־הקור נסעה הנישואין
עמודים. 10 על־פני מצולמת הישראלית הדוגמנית נראתה ווג רב־היוקרה ירחון״האופנה של האחרון

 אביו, מירי. ואשתו דותן
 64 בגיל נפטר ברגר, אריה

 הנתק למרות בריאות. מסיבוך
 בינו רבות שנים במשך שהיה
 כללי לפי דותן נהג אביו, לבין

 ההלווייה את אירגן האבלות,
 שבוע במשך הופעות וביטל
 האב, מות אחרי קצר זמן ימים.

 אסתר, מירי, של אמה נפטרה
מסרטן.

 אישי מסך שידור אחרי ■
 צילצל חתו, דודו עם בטלוויזיה

 אלכסנדר הוותיק הבדרן אליו
נרג במילים לו והודה יהלומי

 יהלומי, של שירו שידור על שות
 בחר חתן בתוכנית. נזלדנבת,

 ילר היה שכאשר מכיוון בקטע,
יהלו אותו העלה בדימונה 10 בן

 הבימה. על שם, הופעתו בעת מי,
בתוכ צופה לא אני ״בדרך־כלל

מה יוצאים ואני אשתי כי נית,
 יהלומי סיפר במוצאי־שבת,״ בית

 במיק־ ממש הפעם, ״אבל לדותן,
 פנימי משהו בבית. נשארנו רה,

הזאת.״ בתוכנית לצפות לי אמר

 לוי, שמואל בשם שחקן ■
 עומד בינתיים, אלמוני שהוא
 של החדש סירטו כוכב להיות

 המיז־ וקסמן, דניאל הבימאי
 ״איכות־ בלוי מצא וקסמן עד.

 יתרה״, ונשמה נדירה מישחק
 ולא רבים, מועמדים מבין בו בחר

 קילו. 105 — ממישקלו נרתע
 מטר, 1.80 שגובהו ,28ה״ בן לוי

 והתחייב הבחירה, על כמובן שמח
 עד חודשיים, במשך להתייצב
 במכון־ברי־ ההסרטה, לתחילת

 נראה אחרי, חודש כיום, אות.
 שהוא מה בדיוק יקבל שהבימאי

 יום־יום מתעמל השחקן רוצה.
 בפיקוחו מכשירים, על ומתאמן
 נתן המועדון מנהל של האישי

 הדיאטה על שומר וגם אמסטר,
 לת־ חה הספר לפי המפורסמת

10 הוריד הוא חורש תוך סיד.

 שריריו את וחיזק ממישקלו קילו
שב נוסף, חודש לו נותר הרכים.
 קילו 10 להוריד חייב הוא מהלכו

נוספים.

 המעון של טקס־החנוכה ■
 בשכונת־וייצמן מוכות לנשים

 ימים אך בשלום. עבר בהרצליה
 כשהגיעה מכן, לאחר אחדים
 המנתח של אשתו גילעדי, רות

 שהיתה גילעדי, עמי הפלאסטי
בקבו נתקלה היא מיוזמי״המעון,

 תושבות־השכונה, נשים של צה
ביו בוטה בלשון אותה שגידפו

 את לפנות תובעות הנשים תר.
 הדירות שערך בטענה המעון,

שנפ מאז בהדרגה, יורד בשכונה
תח.

 אודליאב דד1ברק,ז רסנה
■ ונעמי ; מ

 נשים מקומות־הישיבה. ממיספר
 מצאו לא לאירוע שהגיעו רבות

 כך על ומחו מקומות־ישיבה,
 מנתח־הלב של אשתו נמרצות.
 קולני עימות ניהלה לוי מורים

 תע־ של אשתו אם, אילנה עם
 האחראים, אם. דב שיין־הנקניק

 הביאו הטוב, לשמם שחששו
נוספים. כיסאות

מש מקום ״משנה הפיתגם ■
 של במיקרה פעל לא מזל" נה

 שהיה איבני, משה השחקן
בררום־העיר, מצליח פאב מבעלי

 ברחוב יתד לתקוע ושהחליט 3י^
 פנים לו האיר לא המזל קרליבך.

 ימים כמה ולפני החדש, במקום
 הפאב את עוזב שהוא הודיע
 חודשים שלושה במשך שניהל
בלבד.
 שנערכה גדולה במסיבה ■

 הדומה גבר נראה בנם־ציונה
 סאבלס טלי האמריקאי לשחקן

ובי החוגגים, קוז׳אק). (המפקח
חריש מיכה חבר־הכנסת ניהם

 נס־ של המקומית וראש־המועצה ,״״
התגו קרוסבסקי, ניסו ציונה,

 כמשה הזרהה הגבר סביבו. דדו
המת רחובותי מיליונר נחום,

 בקנדה, רבות שנים זה גורר י
היהודי הקונגרס כחבר והמכהן
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דין מי
 אריה שהשופט לפני

 לאולם־ נכנס סגלסון
 אחד קפץ המישפטים,

הת ממקומו, הנאשמים
 דוכן־השופט מעל רומם
מבק משהו שופך והחל
 כיסאו על פלאסטי בוק
השופט. של

 היה זה שנאשם מכיוון
 בעבירות״הצתה, חשוד
ממקו השוטרים קפצו
 הנאשם כי חשדו הם מם.
 על דליק חומר שפך

 כדי השופט, של כיסאו
 את תפסו הם להציתו.

 ידיו את לפתו האיש,
 הבקבוק את וחטפו
מידו.

מר שהשוטרים בעוד
 המיסתורי, בנוזל חרחים

 לו שיחזירו הנאשם צעק
 מים ״זה הבקבוק. את
 אמר סאלי!" הבאבא של

 להם והסביר לשוטרים,
 תרופת״הפלא זוהי כי

זיכוי. להשגת שלו
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