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 סיפר גורי חיים הסופר ■
 עם דולר 1000 על התערב שהוא

ש זה על ברטוב חנוך הסופר
 לדיון. יגיע אכן — גורי — הוא

 שהוא הודיע הוא במקום בו
הכסף. על מוותר
 משה השר שנשא בנאום יו
 בני אירגון חברי לפני שחל
 נהנה ״אני לחוגגים: אמר בתת

 רק ולוא לפניכם, לנאום ביותר
 פה, אל מפה מלא שהאולם מפני
בכנסת." בו זוכה לא שאני דבר
 בישראל, ברית בני נשיאת ■

במסי נאום נשאה בור, פנינה
 לצידה לאירגון. יובל־המאה בת

 גינצ־ צבי ישב בשולחך־הכבוד
 של העולמי סגו־הנשיא ברג,

עם מילים כמה והחליף ברית, בני

 שישב מני, משח הפרופסור
 בו וגערה התרגזה בור לצידו.

 מפריע אתה .צבי, כולם: לפני
הע באולם הרבים האורחים לי!״

להנ הצלמים כשהחלו חיוך. לו
אלי פנתה חברי־הכבוד, את ציח
 סוללת־ את ״אבקש ואמרה, הם

 גיחך, הקהל לשבת!" הצלמים
 שני רק נכחו שבאולם מכיוון

צלמים.
 חלי השחקנית־דוגמנית ■

 אחרי לביתה חזרה גולדברג
 שפר־ לגלות ונדהמה יום־עבודה,
לחתי קרועה שלה וות־השועל

 החדר. פני על ומפוזרת כות
 מסוג שלה שהכלב לה הסתבר
 מעיל־ על התנפל סטר, אייריש
וכי בארון, תלוי שהיה הפרווה,

זעמו. את בו לה
ל המועמדים של במירוץ ■
 שיכולים מי יש הבאה, כנסת
 כבר שהם מפני שקטים, להיות
 חבר־הכנ־ מודאגים. ויש בפנים,

 בן־אלי■ נ״פואד״) בנימין סת
ברשי 25ה־ במקום שכסאו עזר,

הש אמר לו, מובטח המערך מת
 למלצר הכנסת במיזנון בוע

היוש אלה כל .בין לה שהגיש
 שניים רק יש עכשיו, כאן בים

שהם בטוחים להיות שיכולים

 אני — הבאה בכנסת גם יהיו
ואתה."

בש נולרה ליאור, בת, ■
 של עוזרו רן, לירון שעבר בוע

 מראשי רן, שחל. משה השר
 במיפלגת־העבודה, חוג־תפנית

 ולא רבים, מיברקי־ברכה קיבל
 תשומת- את זרי־פרחים. מעט
 אפשר הזאת המאסיבית הלב
 הבת נולדה שבו לזמן לייחס אולי
 עכשיו החפצים רבים יש —

 במרכז־המיפ־ חבר כל של ביקרו
לגה.
לכ רן ירון שערך למסיבה ■
 בירושלים, בהדסה המאורע, בוד

 שהתבשר גיל, יעקב גם הגיע
 לכנסת, שיבתו על היום באותו
שהת דיניץ, שימחה במקום

 למסיבה שמח הגיע גיל פטר.
מסי היום זו ״בשבילי לרן: ואמר

 יש טוב עיתוי איזה כפולה. בה
לך!״
 ארבלי־אל־ שושנה ■

 שעבר בשבוע נכנסה מוזלינו
 חממה למיסעדה צהריים בשעת

וכ נהגה בחברת בצומת־מסובים,
שגמ אחרי מאגשי־מישרדה. מה
ביק וסלטים, שיפודים לאכול רו

 לה לעטוף מהמלצר השרה שה
 יוסי המקום, בעל בקלאוות. שש

בשבי ״זה עניין: גילה סעחץ,
 אני ״לא, אמרה השרה לך?"

 הפקידות בשביל זה בדיאטה.
כפו כמות לה נתן סעדון שלי.״

 לקבל וסירב שביקשה, מכפי לה
 למחות, ניסתה ארבלי תשלום.

 ״בסדר, אמרה והיא התעקש, הוא
ממך.״ מתנה שזה להן אגיד
 מיכאל הטלוויזיה איש ■
 תוכנית־ שעבר בשבוע צילם דק

בעניי לסידרה ניסיון(״פיילוט״)
 מיועדת שהיתה אקטואליה, ני

הרבי בימי לחודש, אחת לשידור
 היה עצמו דק אחרי־הצהריים. עי

 על דיבר פעיל מאיר המנחה,
 של הראשונות השנים שלוש

 שולמית המשוררת המדינה,
דויד הסופר שיר, קראה אפפל

המוזר־ הזוג
 הטל־ וסגן״מנחל פורת, אורי רשות-השידור, מנג״ל

מי וויזיה,  סיד־ רכישת לצורך במונטה־קרלו, שהו צמח, יו
היה היריד שם. הנערך השנתי היריד נממוגרת טי״נולוויזיח,

הסו גתיי־הלילה הידועה לנסיכות כיאה אירועים, גדוש
שלה. עדים

 תיז־ בליוויית מפוארת ארוחת־ערב - האירועים לאחד
 הוזמן, פורת כיותר: בכירים מנהלים רק הוזמנו - מורת
לא. - צמח ואילו

ת  הלך הוא חשובה. החלסה וקיבל העצוב בצמח הביס מר
 אחת עם שם והתלחש היריד של המארגנת למזכירות

 במבוכה, הסביר מזכירתי,״ עם פה נמצא ״אני המזכירות.
 חייבת ביממה, שעות 24 אלי צמודה להיות חייבת .והיא
מקום..." לכל עימי ללכת

 שמח ״ומה נדירה, הבנה נציגת־המזכירות גילתה ״*מזה,"
מזכירתךד של

פורחט התמהמה לא צמח,״ ״גברת
 צמח". ״גברת התג: את הנושא ישיבה, מקום עבורו הוכן

לאיש. כך על מילה אמר לא פודת
 עד ללוותו מצמח ביקש החגיגי האירוע לפני דקות כמה

 האלגנסיים בסועדים בעצב הביט צמח הזוהר. האירוע פתח
 במהומה לפתע, בכירים. כולם־כולם - הנוצצות ונשותיהם

צמח. את פורת דחף הכניסה, ליד שנוצרה
צמח. נבהל עושהד אתה ״מה

 תג, צמח לידי ודחף פורת הסביר הקרובות,״ ״בשעות
הנאמנה!״ מזכירתי צמח, גברת ״אתה
ובת-זוגו. פורת הבכירים, כל להם ונהנו סעדו וכך
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 שאמור סריג, לבשה וכראייה המחר אופנת את מעדיפה לצידה) דוברוביצקי(בתצלום מגי הטקסטיל
גרמניים. ביותרבעיתוני-אופנה גדול עיתונאי בסיקור זכתה דוברוביצקי הבא. החורף של גדול להיט להיות

 החדש, סיפרו על סיפר שיץ
מה קוריוזים סיפר צלם־עיתונות

 ארבל נאווה והזמרת עבודה
 לפני בעייה: היתה אך שיר. שרה

העי באחד דק פירסם שבועיים
 לאורי החמיא שלא קטע תונים

הטל את ניהולו ולדרך פורת
 כעס הקטע, את קרא פורת וויזיה.

 דליה ומפיקת־התוכנית כנראה,
 לשיחת- ציפתה ברונשטיין

התוכ את המבטלת ממנו, טלפון
 לשימחת הגיעה, לא השיחה נית.

 כעבור צולמה והתוכנית כולם,
 הקטע הוגש כאשר אבל יומיים.

 צפייה לשם לפורת, המצולם
 מאוד שהוא התברר ואישור,

 לראות שסירב כך כדי עד כועס,
 הקשורים כל התוכנית. את

יתרצה. שהוא מקווים בעניין
 מתעניינים אנשים כמה ■

 בעיקר כנראה, רבים, בבריאותם?
 הד״ר חינם. בייעוץ מדובר כאשר
ה לרפואה מומחה זינגר, ציון

משו תוכנית־בריאות יזם סינית,
 הוא .2000 בריאות בשם לבת
 ברפואה, מומחים סביבו ריכז

 ובפעילות בפסיכולוגיה בתזונה,
בעז למתעניינים, וקרא גופנית,

 לאולם לבוא בעיתון, מודעה רת
 צוותו ואנשי זינגר ימית. במלון
 ועל־כן חלשה, מהיענות חששו
 מחבריו מעשרה זינגר ביקש
בי מהמלון קהל". ו״להיות לבוא

 שעה חצי כיסאות. 50 להכין קש
 לאולם הגיעו הערב תחילת לפני
 ללחץ. נכנס והרופא איש, 100
 היה כבר הוא אחר־כך שעה רבע

 200 שהגיעו מכיוון בפאניקה,
 היה הוא אחר־כך שעה חצי איש.

 עם יחד .350 הגיעו בהיסטריה:
 סחב הוא הראל מנחם התזונאי
 גדל וכך מחיצות הזיז כיסאות,

האולם. שטח
 חלם קישון אפרים ■
 עם זקן. הימים באחד לגדל תמיד

 שבתי סאלח על החזרות תחילת
 שמע קישון לנסות. החליט הוא

שאמ היו זקנו. על שונות ריעות
 שאמרו היו לו, מתאים שזה רו

 מזקין שזה טען חלק לא. שבכלל
אנ שאל התלבט, האיש אותו.
 קור■ שמנהלת־ההצגה, עד שים,
 בחדר־החזרות, דף תלתה ליה,
 זאם — מהשחקנים אחד וכל

 נירה נוני, גאולה רווח,
 הוזמן — ואחרים רםינוםיץ

 של זקנו על דעתו את לרשום
ההצגה. של והכימאי המחזאי

עבר שר יואל הבדרן ■
 לא־נעים מאוד ניתוח חודש לפני

 בילינסון. בבית־חולים ולא־קל
ב־ בביתו מתאושש הוא עכשיו

או שואלים כאשר פתח־תיקווה.
 עונה: הוא מרגיש, הוא איך תו

יכול". עוד אני ״לנגן
 של 21 ה־ בת בתה מיה, ■

לע התחילה רובינא, אילנה

בצ חדשה בחנות־תקליטים בוד
 בע־ עבדה לפני־כן תל־אביב. פון

ריכת־סרטים.
 אדחליאב זדדד כדק, רסנה

₪ דק מעמי

מדהים דימיון
 אנג׳ל שרה(״שמוליק״) ונין שד השחקנית בין הדמיון •
 הדימיון השתיים. את שמכיר מי כל את בתדהמה מיד מכה
 היא שצו חשזד. שד, של האחדוו צסירטה במיוחד ברור

 אומלל גבר על המגינה עורבת־דין, של מפקיד משחקת
האמיתי. הרוצח את ומגלה ברצח הנאשם
 השתיים ושופע. שחור ארוך, שיעד יש ולשרה לשר

 עיגיים לשתיהן בהופעתן. אותו ומדגישות בו מתגאות
 ביניהן הדימיון עיקר אבל הבעה. מלאות ענקיות, חומות

 מלאות חושניות, שפתיים להן יש שפתותיהן. בחיטוב היא
המסתכל. עיני את מיד המושכות ובולטות,

 עם יחד בו גאשמה וגם ברצח חשודה היתה אנג׳ל שרה
 היא אנג׳ל. שמעיה בישראל, התחתון העולם מלך דאז, בעלה

יותר. קלות בעבירות והורשעה מרצח זוכתה
 את לגתק שדה החליטה מבית״הכלא שיחרורה אתרי
 היא חדש. בפרק ולהתחיל העולס-התחתון עם קשריה

 הוא שבו האחרון, טישפטו החל וכאשר מבעלה, התגרשה
 שרה הסתלקה שושן, חיים בכלא, חברו״לתא ברצח נאשם

לחו״ל. ונסעה מישראל

גג,חשוד״) פדקליטמ-מדינה שד(בתפקיד
ענקיות תומת ינ״ם1נ
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