
 רונן הורשע בזמנו לתעבורה. פט
בר כשאמר לשון־הרע, בהוצאת

 במד שחיתות שיש עיתונאי איון
 לכל מנפנף, הוא כעת הזה. סד
 שטחנות־הצ־ ,בדרכו שנקרה מי
לאט. טוענות דק

ב מסתפקת שאינה אחת ■
 גם ושבחרה אשת־חברה, תואר

 היא לעולם־העסקים, לעבור
 עמי של אשתו סדרמן, רחל

 רשת־מלונות מנכ׳׳ל סדרמן,
 יוקרתית חנות פתחה היא דן.

 באחד לגברים. אביזרים למימכר
מי פגשה היא האירועים א  ב

 וסיפרה סוחר־מכוניות, רוזוב,
 לה סיפר רוזוב יוזמתה. על לו

 בעוד לגרמניה לטוס אמור שהוא
 לה להביא מוכן והוא ימים, כמה

ארנקים, כמו לגבר, אביזרים
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 חלקה ואת גדולה, כמות מקבל

 כששמעה לאחרים. מוכר הוא
 שהיא הודיעה היא השרה, זאת

לסגירת־התחנות. הצעה תעלה
 מנכ״ל לם, יורם הפרופ׳ ■

 בשבוע פנה מישרד־הבריאות,
 יורם אל חריפה, בצורה שעבר,

 מישרד־ מנכ״ל בליזובסקי,
 הקמת למנוע בדרישה התעשייה,

 טוען לס נוסף. מיפעל־סיגריות
 להג־ תביא כזה מיפעל שהקמת

וה הסיגריות, צריכת של ברתה
העי את לצמצם מנסה הוא רי

בי דווקא יתכן, לא לטענתו שון.
 על העומס את להגדיל אלה, מים

 אגב, בליזובסקי, בתי־החולים.
 אחדים חודשים לפני הבטיח
 התייעצות שתהיה לס לפרופ׳

מישרד־הברי־ עם זה נושא על
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המיל של בתו חאשוקג׳י, ונבילה אנדרם אורסולה נית״הקולנוע
 רוטשטיין, שירה לבחירת-לבו צנוע, בטכס נישא הסעודי, יארדר

בלימו תמשיך הכלה מתל־אביב. תיכון תלמידת וחצי, 17ה־ בת
באתונה. הזוג יתגורר מכן ולאחר בחינות־הבגרות, לסיום עד דיה

 החזרות התחלת עם להתעמל. התחילהעצמו! ענת
 זיטו המפיק הציע השקרים בוטיק להצגה

 למועדון- בקביעות ללכת יתחילו תורג׳מן, ודן ענת שכוכביה
 בחיים גם זוג שהם השניים, הפיסי. כושרם את לשפר כדי בריאות,

 מהעניין. במהרה פרשה ענת אבל ביחד, בהתחלה הגיעו הפרטיים,
 טוענת עצמון שרירים. לקבל התחיל התמדה, גילה לעומתה, דן,

עצלנית. קצת היא מזה וחוץ מהתכווצות״שרירים, פחדה שהיא

 ונרתיקי־כסף. מחזיקי־מפתחות
 מלאה, מיזוודה לה הביא כשחזר

 יהיה זה שאם לה אמר גם אך
 המוצרים את ישווק הוא דיווחי,

שלו. הסוכנות דרך
 של חגיגית הצגה אחרי ■

 דיון במקום נערך סנניר, המחזה
 נרקומנים בהשתתפות פתוח,

 שרת־ ובין בקהל, שהיו ונגמלים,
 ארבלי־ שושנה הבריאות,

ש סיפרו אחדים אלמוזלינו.
 התחילו לעולם־הסמים דרכם את

 קיבלו שאותו באחלן, בשימוש
 נגד טענו הם נרקומנים. מחברים
 האחלן. את משיגים שבה הקלות

 להי־ מלאכותי כתחליף המשמש
 מיש- של השונות בתחנות רואין,

 המגיע נרקומן, רד־הבריאות.
מירשם, כשבידו כזאת לתחנה

 ומישרד־ נעשה, כך לא אות.
 על־כך בהודעה יצא התעשיה

 מישרד־הברי־ התיקשורת. בכלי
הופתע. אות

 בקרית־מל־ בערב־ראיונות ■
 דב־ איתן המראיין איפשר אכי
לרא שאלות להציג לקהל ציג
 רםאל(״רפול״) המרואיינים, שון

 האם לדעת רצה מישהו איתן.
 עם מדבר אינו שרפול נכון זה

 לא ,אני התשובה: כהן. גאולה
 לומר מה לי כשאין איתה, מדבר

 שהיה הילד, על הסיפור כמו לה.
 אחד שיום עד ,5 גיל עד אילם
 חן מוצא לא שהאוכל אמר

 שתק למה אותו כששאלו בעיניו.
 היה הכל אז שעד אמר הזמן, כל

בסדר...'
הר בעל זמורה, אוהד ■
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 ארי ידידה את לבקר כדי בארץ לביקור קפצה היא בהלסינקי. במישרד-החוץ כיום עובדת המועצות,
מיכשולי־המרחק. על-אף שנים 10 כבר נמשכת השניים בין החמה הידידות פוסט. גירוסלם עורך ראט,

 עבר זמורה־ביוזן, צאת־הספרים
 ניתוח״לב־פתוח שבועיים לפני

 המנתח בהרצליה. סנטר במדיקל
 זמורה גור. דני הפרום׳ היה

בביתו. עכשיו מתאושש
עי ראש שרון, חיים ■
 למחלקת־הפי־ הורה חולון, ריית
ב מארבים, לבצע בעירייה קוח

 ללכוד כדי הלילה, בשעות עיקר
 בר־ פסולת המשליכים אנשים

תלו בעיקבות זאת שות־הרבים.
הש על תושבים של רבות נות

 ריקים, במיגרשים פסולת לכת
בעיר. שונים במקומות

 סיפרה היימן סי הזמרת ■
 5 שבגיל שלה הראיונות באחד

סי היה וזה בראשונה, התאהבה
 בת בהיותה שהסתיים ארוך, פור
הע ולא ביישנית היתה היא .16
 בית־ בקיבוץ היה זה לו. לספר זה

חב קפלן. ארז — שמו אלפא.
 ושלחו הקטע, את קראו שלו רים

 הוא שם ללונדון, אליו אותו
 לכתוב הזדרז הוא עתה. שוהה

 ידעתי. שלא נורא ״מצטער לה:
 הייתי לי. סיפרת שלא חבל כמה

המ היימן, בעניין.' משהו עושה
 תמונות־הילדות שבכל ספרת

נד תמיד היתה היא הקבוצה של

שמ בקירבתו, לעמוד כדי חפת
 האהוב־ המיכתב. את לקבל חה

 מאושרת וסי כיום, נשוי לשעבר
 פילדסוןן, צוף שלה, החבר עם

 להקת־הליווי חבר גם שהוא
שלה.
 שבע־ מתוכניות באחת ■

הש צה״ל, בנלי שלו אפס־שבע
 בביצוע שיר אנסקי אלכם מיע

 השיר בסוף דגן. צילה הזמרת
 אני את? איפה ,צילה, אמר: הוא

 דגן, אותה' לשמוע מתגעגע
 שירים הקליטה לא רב זמן שמזה

 את רגע באותו שתתה חדשים,
 לשמוע ושמחה שלה, הבוקר קפה

 יותר מאוחר אליה. שמתגעגעים
 לו. והודתה אנסקי אל צילצלה

מ התכוננתי ״לא לה: אמר הוא
 מן יצא זה זה, את לומר ראש

הלב.״
 הסתובב גל דובי השחקן ■

 על כשגבס אחדים ימים לפני עד
שבו לפני קרה זה הימנית. ידו

 של החמישי ביום־ההולדת עיים,
 לבדר שרצה דובי, נאווה. בתו,
 סביב רץ הקטנים, האורחים את

 התכוון השולחן, על טיפס החדר,
 החליק אבל ולקפוץ, עליו לרוץ

ונחת באוויר עף הפורמייקה, על

הרי כאבים. עדיין לו יש ידו. על
בווי הונצחו אגב, והנפילה, צה

 את שצילם ידיד, על־ידי דיאו
החגיגה.

 משה שהשחקן אחרי ■
 בפאב משותפותו פרש איבגי
 נוכח הוא כאשר קרליבך, ברחוב
לני להתמסר יכול שאינו לדעת

 לפאב חזר הוא פאבים, שני הול
 ,עושים הזקן. הילל ברחוב שלו

 ״חשבתי אומר, הוא טעויות,״
 להתנהל יוכל בקרליבך שהפאב
 חיי״הלילה אבל בלעדיי. כמעט

 היה יכול לא והשותף קשים, הם
במעמסה." לבד לשאת
 של אשתו סלע, שרה ■
 הפרד לשעבר, ן־יצמן מכון נשיא
 מצליחה סלע, מיכאל פסור

 עבור כספים כמגייסת בעבודתה
 היא הפילהרמונית. התיזמורת

 עבודתה את לעשות מעדיפה
 האחרונה שבשנה מפני בצינעה,
 הדימוי עקב התרומות התמעטו
 התיזמורת, ידידי של השלילי

 עי־ כחבורה בעיתונות שהצטיירו
 מהמציאות המנותקת ליתיסטית,
בישראל. היומיומית

 אודליאב כדק״זזהד דפנה
זנעמידד;■
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 כאחת נחשבת אשתו־לשעבר האחרונה. בתקופה אשה בשום נקשר לא המנצח של שמו מסתקרנים.
אחר. גבר על־ידי פעם בכל מלווה כשהיא השונים באירועים ונראית בעיר, מבוקשות היותר הרווקות

ה העולם 26301 הז 3


