
★ עזר מסתובב מי עם  של הצמודה וייצנזן?
הזם? עם הגדל השיער ★ בן־אליעזר בנימין

 עלה הכינוסים באחד ■
 שמיר, יצדוה ראש־הממשלה,
 את לשאת כדי לדוכן־הנואמים

הס עליו, שעטו הצלמים, דבריו.
 באולם. שישב הקהל את לו תירו

ואמר בהומור אליהם פנה שמיר

 השר אמר הנולן ■שיבח של 15ה־
 בצ־ יש שכיום שםירא יוסק׳ה

 ותתי־ אלופי־מישנה הרבה ה״ל
 והוא מישיבות־ההסדר, אלופים
הי של שבחגיגות־היובל מקווה
בנד יארחו שנים, 10 בעוד שיבה,

 במילחמת־הלבנון שהתפרסם במיל׳ האל״נו
ביירות, על בקרב חיילים על לפקד סירובו בגלל

 המישפסי היועץ זמיר, יצחק עם בחייו בראשונה השבוע נפגש
משלנו״. ״אחד ההצגה על דעות החליפו השניים לממשלה. לשעבר

הק את לי מסתירים ״אתם להם:
 שומרי־ הגיעו שניות תור הל!״

 שמיר הצלמים. את ופינו ראשו
 בעת שבועות, כמה שלפני סיפר

 אליו' ניגש בבני־ברק, ביקורו
 אם אותו ושאל האברכים אחד

 בחורי־ את שראה אחרי עכשיו,
 שהם משוכנע אינו הישיבות,

 משרות פטורים להיות צריכים
 לו: השיב ראש־הממשלה בצבא.

 משוכנע אני כעת דווקא ״להיפר,
לש חייבים שהם מתמיד יותר
רת!״
לשנת שנערכה במסיבה ■

הרא הרמטכ״ל את הזאת סיבה
ישיבת־הסדר. בוגר שהוא שון

 מ־ לאחד בהצגת־הבכורה ■
 הפרופסור לפתע קרא 11של

הנוכ ״איציק!״ שפירא עמום
 האלוף לעבר ראשיהם היפנו חים

 במקום, שנכח מרדכי, איציק
 היועץ לעבר ניגש שפירא אולם

ז יצחק לממשלה, המישפטי
 עמיתיו שלגבי מסתבר מיר.

 מוראו שהטיל האיש לאקדמיה,
 האחרונות בשנים המערכת על

״איציק". הוא

מההצ התפעל אגב, זמיר, ■
 אירועי את מזכיר שתוכנה גה,

 שהובילו ,300 בקו האוטובוס
 שהספיק לפני מתפקידו להדחתו

בפרשה. הטיפול את לסיים
 בלתי־ צדדים גם יש ■

 ראומה לדיאטת־רזון: נעימים
 שרבים השבוע סיפרה וייצמן

 עזר בעלה את מברכים אינם
כש במבוכה ומתחמקים לשלום

 מפני מדוע? בזוג. פוגשים הם
 ניכרים קילוגרמים שהפחיתה
 — להכירה שאין עד ממישקלה,

מס מי עם חושבים ומי־יודע־מה
עזר. תובב
 נגרמה קלה אי־נעימות ■

 הח״כ אשת שטרית, לרות
 הגיעה רות שטרית. מאיר

המ למופע לתיאטחן־יחשליס
 ויחד ארזי ירדנה של שותף

וחשו שחורה בשמלה גאון, רם
 הירושלמי שהקור גילתה אך פה,

 ולאו־ חמים מלבושים הכתיב
 התכסתה היא זוהרים. דווקא

 הסירה ולא שלה, במעיל־הפרווה
אותו.
 מרושל בלבוש שהגיע מי ■

 חבר־ היה אירוע לאותו במיוחד
 בן־אליעזר, בנימין הכנסת
 בשורה שישב ״פואד", המכונה
מא אותו שראו מכריו, קדמית.

 דולי אשתו את לבלר אצו חור,
 גילו אך החדשה, תסרוקתה על

 פואד של שצמודתו לתדהמתם
 שהגיע הטוב, חברו אלא אינה

מניו־יורק. לבקרו
הזדמ באותה סיפר פואד ■

 הארץ את חורש הוא כיצד נות
 הביטחוני. המצב על ומרצה
 כל־ שלו התיאורים היו לדבריו

 עד שחורים, וכל־כך חיים, כך
 אחד ביקש האחרונה שבהרצאה
ואליום!" ״כדור המאזינים

ג ג״שייקה״) ישעיהו ■
בכות אלה בימים המככב ביש,

בממ הרעוע למצב בקשר רות
בעיתו השבוע פגש בור, לכתו,

 לא שאני נכון ״נו, לו: ואמר נאי
 אנושי שאני נכון מיפלצת? כזה
ודם?" בשר —

 חרותה סגנית־ניצב ■
ופת־ מהמישטרה פרשה הראל
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רייכמן. ואוריאל שפירא עמוס למישפסים והפרופסורים צדוק ומאכלים: חוויות מישפטנים שלושה החליפו

 לעריכת־דין. פרטי מישרד חה
 המאורע, לרגל הנפיקה, הראל

החי מפאת אך כרטיסי־ביקור.
 שיש שוכחת היא שבעניין, דוש

שוכ והכרטיסים עימה, לקחתם
במישרדה. כבוד נים

 מנכ״ל זינגר, שלום ■
 בימים פותח, הבינלאזמ■, המק

 חדש, מיבצע־פירסום הקרובים,
התגו לגבי במיוחד סקרן והוא
 יזכה לא הוא והתוצאות. בות

 שבדיוק מפני מיידיות, לתגובות
 בדרכו יהיה הוא הפירסום ביום

לחו״ל.
 את להפתיע קשה כבר ■

או במסיבות־הפתעה החברים

 מסיג־ אותה שינתה היא החדשה.
 וכס־ פרוע לסיגנון ״קארה" נון

 מירי השחקניות חברותיה, חני.
 שטרל, אוסליה סאביאן,

נא וברכה גבריאלי מרים
הת במסיבה, עימה שנפגשו מן,

 שעות, במשף על־חשבונה בדחו
 ־שי טובה, ברוח זאת קיבלה היא אף

 דבר זה שיער שלפחות ואמרה
הזמן. עם הגודל
התבק חן שולה הזמרת ■

כש תצוגת״אופנה. להנחות שה
 חדשה בתסרוקת לבימה עלתה
שחוש מי ״שיש לנוכחות סיפרה

 אלוני, מירי הזמרת שאני בים
עוד כשהאורחות לי!" ואבוי אוי

 15ה״ שנת לציון באירוע אורח״הכבוד היהשמיו יצחק
 עם נמנית זאת ישיבה ל״ישיבת״הגולן".

 ראש־ יועצי סרוגה. כיפה חובשים התלמידים ישיבות־ההסדר.
 כיפה חובש כשהוא הופיע ושמיר כנראה זאת ידעו לא הממשלה

סרוגות. כיפות שחבשו החוגגים מאות רקע על שבלטה שחורה,

 הוא זאת שעשה אחד בגימיקים.
הו שאחרי סנדרסון, דני הזמר
 מחבריו ביקש בליל־שבת פעתו

 דקות תוך באולם. עימו להישאר
 חברת־ למקום הגיעה ספורות

 השולחן את שערכה קייטרינג,
 30 שמנתה והחבורה, וכדין, כדת
 ה־ שונים. מטעמים זללה איש,

שבמ שעתיים, ערכה שימחה
 גני הקומיקאית בידרה הלכה

 והמפיק הזמר של חברתו טמיר,
האורחים. את ניצן, יאיר
ה לנן־השיקמים בכניסה ■
 אלי עורך־הרין הבעלים, ציבו

 אילנית הזמרת וחברתו טמיר
 כדי חיים, אווזים של צמדים
 האווזים אך ייחוד. למקום לשוות

 את עוררו ברגליהם הקשורים
 שפנו באי־המקום, של רחמיהם
הענ לפשר אותה ושאלו לזמרת

 זה אותה שגם השיבה אילנית יין.
במיעוטו. הרע זה אר מצער,
אחת אמדורסקי, מיקי ■

 בבוהמה היותר־תוססות הנשים
 בנפשה שיערה לא התל־אביבית,

תיספורתה תעורר תגובות איזה

 ■׳,מחוש־" להתאושש הספיקו לא
 ״ויש הוסיפה: היא שלה, ההומור

 —לזמרת״ דומה שאני שחושבים מי
מת היו שלא נראה טל!" מיכל
 עברה וחן אלה, להערות להבים
אחר. לנושא

 המעטות הדוגמניות אחת ■
 יפה בלהיות מסתפקת שאינה

 לעולם״ והעוברת מיקצועית,
 ומלכת־ הדוגמנית היא העסקים,

 שושן, אילנה לשעבר היופי
 קלטת- בהפקת כעת העסוקה

 ובאירגון-* בתחום־האופנה וידיאו
 שושן בארץ. בינלאומית תצוגה

 מפני פרטים, למסור ממעטת
 גורם־ את לשמור מעדיפה שהיא

דוג האחרון. לרגע עד ההפתעה
 מספרות מפאריס שחזרו מניות
 האופנאים עם מיודדת שהיא
 ג׳י■ והוברט םן־לורן איב

 ל־ קרוב מקבלת ושהיא בנשי,
 אחת. תצוגה עבור דולר 3000
 בארץ להישאר מתכוונת שושן

 היא שאחריו מרס, חודש עד
ללימודים. ללוס־אנג׳לס חוזרת
בחרושת־ה־ קורבן־השבוע ■
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