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בעיתון כתוב זה
 שנקבר וזילד את זוכרים •
 תלולית• תתת שבועיים לפני
 ברגע ניצלו וחייו בחולון, עפר

 שלושה שקורא מי האחרון?
 שמו מהו לדעת יכול לא יומונים,

ע לו קרא ידיעות הילד. של רי  י
 יניב לו קרא סער־ב רותם,

 ששמו סיפר והרשוח בן־מוחא
 ברור: אחד פרט ריחמה. ינים
.11 בן הילד כולם אצל

טין מר  ממייסדי גחל, •
 בלונדון, שעבר בשבוע מת חבק.
 מת,בתום הוא ב בנוער־ .84 בגיל

 בידיעזת אבל ממושכת״, מחלה
 גולהנערג הלי מולה מת.לאחר הוא ובחדשות

!ו11 מת. וצא בחד: אחד פרט קצרה״.
 המחלה? היתד, מה לכתוב: טרח לא אחד עיתון שאף מסקרן, פרט

עישן? הוא והאס
ליון •  צה־ל. ולי דוברת שמחה האשד, עזרם של האחרון מי

צה״ל״. מדוברת התמנתה שהיא לגלות שושני, בתיה
 טליה את יושע איציק ראיין ירשת של השישי יום במומי •

 את הזכירה זוהר, אורי עם מיודדת שהיתה טליה, שפירא.
 שאליה אינשטיין, אריק של בתו עם אורי של בנו של החתונה

 זאת גב איזה ראיתי ואפרים יסמין של .בחתונה מוזמנת. היתה
 שאשתו מאור סוב יודעת שפירא אולי. אמרה. היא מסביב.״ הקהילה

 הבת יסמין, ולא אריק, של הגמלה הבת שירי, היא אפרים של
 שזוהי או .יסמץ' ואמרה טעתה היא אם לה בחר ולא הצעידה,

העיתונאי. של טעותו
 לה קוראים שלא לכל להודיע מבקשת גולדנברג חלי •

 לפני ובסעדב 1־0־110 של האחרון בגיליון קרה זה ,גולדברג״.
שבועיים.

 של הנצחי על.המיתוס שוחט אורית כתבה חדשות במוסף •
 אותם והזכירה חזרה ואוזר־בך השכונה. משיר ופושקש״ צביקי מנדל,

 כך גלרון.״ של הטבעי הקהל הם ופושקש צביקי .מנדל, במישפס
 היה לא זה זוכרת, שאני כמד- עד כאן. ודתה לא דפוס שטעות שנראה
 ירקוני, יפה צבינגי. דומה, מאוד צליל בעל שם היה זה צביקי.

 החתנול׳ם השכונה. שיר את שיה לא שוחט, העיתונאית של אמה
שרו.

את קוראת הייתי לא כי מגלה, הייתי לא הבאה הטעות את •
 היה נועריב של 88 קימץ במומי אליו. אותי הפנו אבל הזד, הקטע
העטה כתוב:  ש״ח 450 (מזה ש״ח מיליארד 1.4 שנתית: .

₪ רזן נעמי מחקלאות).״

 חשבונו, על ויתבדחו אותו שיזהו יי״
מא־ מכות שמקבל בנוסח.הגבר

הכוח עוד לו היה בתחילה שה.״

מנו קטע שזה ללועגים להסביר
ממ והוא לו, נמאס כעת אך יים,
בפומבי. להיראות עט

|דו׳ חווה  להציג גאה בהווה, ואופנאית לשעבר מלכת־היופי |
 אמורה השמיני, בחודש לוי, התופחת. ביטנה את

 בתה, שאולי. רפי חיי־הלילה לאיש אהבתה פרי בן, ללדת
 גי לאופנאי מנישואיה אימה) לצד (בתצלום, 5ה* בת אלכסנדרה

אח. לה שיהיה מזה שמחה שהיא בביישנות, הודיעה, פולופ,

י ¥ ך11יי1| | 1ך ק ך ״  היא כדוגמנית־צילום. בינלאומית קאריירה עושה ,18 בת תלמידת־תיכון ך
#1 \ י ^#1 11 ■!1 |  בסידרת־ כיכבה האמריקאי, ו,אל" הצרפתי ״ווג" כמו לירחמים צולמה נבר 1/

 כששואלים אליה. אזדין המעצב עבור וגם לה־קרואה, כריסטיאן הצרפתית מלך־האופנה עבור צילומים
 הבריות. של הצרה מעינם מפחדת שהיא אומרת היא הגדולה, הצלחתה על מלספר נמנעת היא מדוע אותה

שה היא ״אל", האמריקאי מהירחון הלקוח בתצלום, וחולצת-תחרה. משומש צבאי במיבגט לנו
המשו של השיר בעקבות ■

 דרוויש מחמוד הפלסטיני רר
יוע פריישטדט, בקי פנתה

 ראש־הממשלה ממלא־מקום צת
 לכמה לענייני־תרבות־ואמנות,

 תגובה. וביקשה ערביים סופרים
 יושב־ראש אל־קאסם, סמיח

ב הערביים הסופרים התאחדות
 מותר למה אותה שאל ישראל,
 עצומה על לחתום גורי לחיים

 ול־ ,השלמה ארץ־ישראל למען
 על לדבר אסור דרוויש מחמוד

 של תשובתה הגדולה. פלסטין
 מבין לא אתה ״אם פריישטדט:

 עוד מזמין אתה אז ההבדל, את
 היא הזהר בסיגנון שירים כמה
ההבדל. מה הסבירה לא

 על סרטים להפקת המרכז ■
בראשו היהודי, בעם אנשי־חזון

 פריי־ פיטר הבימאי של תו
 הסרט הפקת את סיים שטדט,

 מי אשכול, לוי של חייו על
ה ממשלת־ישראל. ראש שהיה

 סרטים זו בסידרה שהפיק כימאי,
ס פינחס כצנלסון, ברל על

שהה סיפר דיין, ומשח פיר
 לו הסבה אשכול חיי על פקה

 ש־ ההומור בגלל גדולה, הנאה
 הביא כדוגמה אשכול. את איפיין
אלי ללובה אשכול בין שיחה
ב,  להקים אשכול ביקש שבה א

 את שאל הוא ערד. העיר את
 וכשענה האישי, מצבו על לובה

לש ואב נשוי שהוא אליאב לו
״לפ ואמר: אשכול נאנח ניים,

ויתום.״ רווק צריך אני הזה רויקט

 מישדר־טל־ עורכים כיצד ■
 יכול כך על בשלט־רחוק? וויזיה
ח ערב עורך רונן, יוסי לספר
 השבוע בתחילת לקה רונן דש.

להמ החלים אך בשפעת, שעבר
הפו המישדר על ולפקח שיך

 מתן על־ידי פיקח? כיצד פולרי.
לאולפן. מביתו ועיצות הוראות

לע המיועד גרום, יוסי ■

 של מועצת־המנהלים בראש מוד
באו מיעודו סובל השני, הערוץ

 מקבל הוא יום מדי יומיומי. רח
 על המתלוננות שיחות־טלפון,

 למשל: הערוץ. בשידורי הקורה
 שכתוב מה משדרים לא .מדוע

 שלגרום היא הבעיה בעיתון?"
הקיימים. לשידורים קשר כל אין

 הופיע ברמן בני הזמר ■
ע של בערב־ראיונות באחרונה י

 המרואיינים בין אגמון. קוב
 שרת־הבריאות היתה ערב באותו

 ארבלי-אלמוזלינו, שושנה
מ באירועים ברמן פגש שאותה

 פעמים מחמש פחות לא זה סוג
 הם כאשר האחרונים. בחודשים

 ידיים ולחצו זה אל זה ניגשו
 ״אנחנו השרה: לו אמרה לשלום,
הא בזמן הרבה כל־כך נפגשים

 בינינו ש״ש יחשבו עוד חרון,
 זומר בדק, דפנד, משהי'

₪ דד; ונעמי אדד׳ליאב
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