
 ממלא שהוא מפא״י של העסקן
שבתי. סאלח במחזמר

 מילוא, יעל השחקנית ■
ב המזכירה בתפקיד המשחקת

 נתבקשה שבתי, סאלח מחזמר
 קישון אפרים הכימאי על־ידי

ההצ גמר אחרי באולם להישאר
תפ לגבי הנחיות קבלת לשם גה,

 ניגשה היא ששוחחו אחרי קידה.
את להחליף כדי לחדר־ההלבשה

 לה הסתבר לתדהמתה בגדיה.
 ובגדיה ננעלו הארונות שכל

 מהם. באחד נותרו האישיים
 החזרה במהלך שלבשה הבגדים

 החליטה והיא מדי, חושפניים היו
 בתיל־ ובחרה תילבושת להחליף

 שכללה מקורית, תימנית בושת
וסנ טוניקה רקומים, מיכנסיים

 לרחוב ויצאה תואמים דלים
 אף הרע למזלה אך מונית, לחפש

40 במשך עצר לא אחד נהג

 שלה. המוזר המראה בגלל דקות,
 מונית להשיג הצליחה לבסוף

 במהלך לביתה. אותה שתסיע
 שהנהג הבחינה היא הנסיעה

 ורק מוזרות בעיניים בה מביט
 שבעצם הבינה לביתה כשהגיעה

למשוגעת. הנהגים אותה חשבו
 בלונדית אדר, מיכל ■

 ותיקה דוגמנית וחטובה, תמירה
 באל־על, ותיקה ודיילת־אוויר

 מדוגמנות לפרוש החליטה
ל חיפשה אדר הזמן:״). (״הגיע
 ונרשמה בחיים, נוסף עניין עצמה
 לפירסום חודשים 10 של לקורס

 ד״ר של בהדרכתו וליחסי־ציבור,
ה בתום בן־אליעזר. יריב
 שהיא בן־אליעזר לה אמר קורס

 ליחסי־ציבור, טיבעי בחוש ניחנה
בכך. שתעסוק ממליץ והוא

ת סו ס כ ה ר־ ד  ח
שרוו של טר א פל

בבית־זזמישסט פלאטו־שדון, שמואל
הת־לר, בכספת רק משחסש

ם נוגל, של מוניטין יש לאדם גאשר ל לקנות מוגני  ג
עליז. המתפרסם סיפור

 שגח פלאטו־שרון ששמואל געיתונות התפרסם גאשר
 נאלצת ושהמישטרה שלו, הגספת של הקומבינציה את

עזרת אותה לפרוץ  אחד זה שגם הפל חשבו מיקצועי, פורץ נ
פלאטו. מסיפורי

 חדד- אלא רגילה, בספת היתה לא שזאת היא האמת
ת ספו  המקוריות התמונות שמידת לעודד שתוקם מיוחד, ג

חברות-הגיטוח. דרישת על-פי בבית, שתיו
 מזמן, גבר נמכרו פלאטו־־שרון של המקוריות התמונות

 מאז חדד־כספות. מעריכים שאינם זיופים נתלו הקירות ועל
 את שכח ולכן בחדר׳הכספות, משתמש שדון פלאטו אין

 שבת הרגילה, בכספת ורק אך משתמש הוא הקומבינציה.
 הזו הכספת של הקומבינציה את וחפצי״עדד. מיסמכים שמר

ידו. על נפתחה והיא החי׳כ-לשעבר, שכח לא
ריק. שהוא התגלה חדד־הכספות, משנפרץ
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)נו יוסי שחקן־התיאטרון ■
 ואושפז קל, בהתקף־לב לקה בר

 סיד־ אחרי הדסה. בביודהחולים
 הרופאים לו הבהירו רת־בדיקות,

 שבוע באישפוז להישאר שעליו
 באו־ להתחיל מכן ולאחר ימים,

 מקובל שהיה מזה שונה רח־חיים
עליו.

 הר1ז ברק, רסנה
₪ מן מ#מי אזדליאב

 היחצן שושן, מיכאל ■
ביי העוסקת ארטיס חברת של
 את הזמין לארץ, זרים אמנים בוא

 עם למיפגש נציגי־התיקשורת
הממלכ תיאטרון־הבובות חברי

בישר הנמצאים הונגריה, של תי
 מהם לאחדים בסיור־הופעות. אל

 בחסות יהיה שהאירוע הודיע הוא
כש בישראל. הונגריה שגריר
 שגרירות בארץ שאין לו הוברר

 דבריו את תיקן הוא הונגרית,
 גייניש, בינו שמדובר והסביר

 מישרד־האינטרסים ראש שהוא
 של העממית הרפובליקה של

בישראל. הונגריה

לעיתו שהוציאו בחוזר ■
 הקוסמים צמד מספרים נות,

 אב שהם (זוהר), ודיקו צ׳יקו
 להעלים בעבר ״הבטחנו ובנו:

ד בתל־אביב, מיגדל־שלום את
 עקב לעשות, מאיתנו שנבצר בר

או בנו. תלויות היו שלא בעיות
 מתכננים אנחנו זאת, למרות לם

 אל־על מטוס בקרוב להעלים
בן־גוריון.״ בנמל־התעופה

מסיביר) ש ד קר(
ם ח וק חי בגין מנ

 פי על רק ולא יים!
אל של סיפוריו חי  י

אי, ש ה מזכירו קדי
נאמן!

 שבועות כמה לפגי
 המדיני הפרשן פגש
ל חנן ט ס רי  בעט- ק

 הוותיק, קן-חרות
ם ה ר ב השנ אסל. א

 של במיפגש נפגשו יים
 בתל־ חרות אנשי

כ הופתע אפל אגיב.
 שאחז בספר שהבחין

לג ״לילות קריסטל,
 הפ־ סיפרו זהו נים״.

 בגין, של חות״נודע
 תקופת את המתאר
בת בסיביר, מאסרו

.40ה- שנות חילת

לבנים בלילות
ברוסיה אסיר־ציון של קורותיו

ז<0

ההקדשה
מין' ם. .בברכה.

לה לקריסטל אפל הבטיח המנהיג, והערצת התרגשות מדוב
 אותו שזפה לא שעיו״איש מהמחבר, אישית הקדשה לו ביא

 הפקיד אך בחוסר־אמון, בו הביט קריסטל שנים. במשך
הספר. את בידיו

 בגר קריסטל שתיקה. היתה אפל ומצד שבועות, חלפו
 וציחקק לבנים", ״לילות של נוסך עותק לרגוש לעצמו רשם

במנהיגו. אפל של אמונתו על
 גור ומרדכי ארנס משה של יוס-ההשבעה אחד, בהיר ביום
במיזנון־הכנסת. שוב ואפל קריסטל נפגשו כשרים,
בטיבעיות. אפל התעניין שלך!" הספר את לקחת לא ״למה

הפרשן. תמה אומרתי״ זאת ״מה
 כמה לפני כבר קבענו שבו במקום הספר את לך ״השארתי

בגין!" של החתימה ״עם אפל, הסביר שבועות״.״
 מרחוב* האיש של האחרונה דרישת־השלום זוהי זהה אז
 הכותב את ביקר אבל האם ידוע ולא תאריך, אין אמנם צמח.

 קדי־ של האמונות בידיו המלאכה את שהפקיד או אישית
ד״ש. זאת, בכל שאי.
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