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בבית־קפה. לנוח ישבה ממושכת, הליכה אחרי שהתעייפה הקשישה, האם גרץ. של ואמה אהרונה
 השחקנית של לשמלות תקים

 את המשחקת קולינס, ג׳ואן
אלכסיס. של התפקיד

 חגג אחרים ימים לפני ■
 רפי של בנו נלסון, לירון
 יום־הולדתו את המנוח, נלסון
 וחברתו־ ידידים בחברת בכפר
 לידידתו סיפר הוא ג׳ודי. לחיים
 עבורו שטאבה בלייבר בטי
זיכרו גם אלא פרנסה, רק אינה
טא החזרת על מאביו. יפים נות
לחשוב. כלל רוצה אינו הוא בה

מעצבת־ היימן, בילי ■
 ביג־ מיפעל את שסגרה האופנה
סיפרה באילת, שלה די־העור

 במים־ עובדות של בעלים שכמה -
 במידה במכות עליה איימו עלה
 היא משכורותיהן. את תשלם ולא

 המיפעל את לשקם מקווה עדיין
חובותיה. את ולהחזיר

ני־ לאירגון ערב־ההתרמה ■
היה במכון־ויננ״ט, שנערך צ״ן,

 שכטר־ ג׳ודי הפתעות. רצוף .
 מרכוס הלורד של אחותו מן,
נבון, יצחק בשר פגשה זיו,
רא־ לא שאותו שלה, קרוב ידיד

 החליפו השניים שנים. כמה תה ,
התרג ועוררו ונשיקות חיבוקים

 אשתו רוזוב, ויטה רבה. שות
 רחוב, איזי איש־העסקים של

הו האגורה, יושבת־ראש שהיא
בעיצו אלגנטית, בשימלה פיעה

למ וזאת רביץ, קובי של בו
עו־ עליה, החביב שהמעצב רות

המוזמנים. בין היה גרא, דד ׳

 של בתה פורת, ליטל ■
 היא פורת, אורנה השחקנית

התלוו באחרונה מעברת־מחזות.
שעיב ההצגות אחת לצוות תה
ליל בתיאטחן דק, חבל על רה,
 ממש האחרון ברגע ולנוער. דים

 נטע השחקניות, שאחת התברר
שה ליטל, הגיעה. לא אהובי,

 שורותיה, את יותר או פחות כירה
ועש לתפקיד, לקפוץ התבקשה

 סיוע בעזרת גמור, בסדר זאת תה
הצטע פורת אורנה ואילתורים.

החוויה. את שהחמיצה על רה

 מנהל לשעבר חפץ, זאב ■
 הממשלתית, העיתונות לישכת

 במוצא־עי־ בביתו מסיבה ערך
 40ה־ יום־הולדתו לכבוד לית,
 שיקאע כתב ברודר, ג׳ון של

 בן־ אליהו שם היו טריביון.
 יואב בן־ישי, רון אלישר,
 אלון סנדרסון, דני קוטנר,

ש אפריים אוליארצ׳יק,
מוק בשעה אחרים. ורבים מיר
 מיקי ,הופיעו 11.30 למרי, דמת
מו בקטעים אדר ויהודה קם

 .50ה־ שנות בסיגנון סיקליים
הפ הרמקולים מן שבקע הרעש

 לקח והוא השכנים, לאחד ריע
הנוכ כל על והתיז צינור־מים

 איתו, לשוחח ניגש חפץ חים.
 להרעיש מותר הסכמה: והושגה

 השימחה אבל אחרי־חצות. 1 עד
 ואז המוסכם, לזמן מעבר גלשה
עניין. וסגרה המישטרה, הגיעה

 איתן (״רפול״) רפאל ■
 בקר• בבוקר־ראיונות בשבת פגש

 איש־הנחשים את יית״מוצקין
 שבמושב לו וסיפר מרום, בני
 מכת־ ממש יש תל־עדשים, שלו,

סי לפני־כן, אחדים ימים נחשים.
בטרק במושב נסע הוא רפול, פר

ה בצד ראה, ופתאום שלו, טור
 יושב צול, שני ענק, ״צפע כביש,

 העוברים־ושבים." על ומסתכל
 רברס, נסע באומץ־לב, רפול,
 בעזרת בצפע לטפל אולי, חשב,

 אבל הטרקטור. על שהיה המעדר
 רפול שיח. בתוך נעלם הנחש
 בסמוך הגרה למישפחה הודיע
וב להיזהר, שעליה שיח לאותו

 יחפים להתרוצץ לא פנים שום
בחצר.

המתמו מערכת־הבריאות ■
הכי מכל ביקורות סופגת טטת

 גדי הבדרן לעשות הגדיל וונים.
 הבאה הבדיחה את שמספר יגיל

 לבית־כנסת המשותף מה —
 מה בשניהם — ולבית־חולים?

להתפלל. זה לך, שנותר

הקומ של 120ה־ בהצגת ■
בכיכו לאום׳ לביחח המשל דיה
 וגדי גילעדי מוטי של בם

 רבים. חברי־כנסת נכחו יגיל
 יגאל חבר־הכנסת היה ביניהם

 של השני בחלקה הורביץ.
 של חיקויים גילעדי עשה ההצגה
 כיהן שבה מהתקופה הורביץ
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במלון. דרך־קבע להתגורר נוהג שהוא מפני הפולקלורי לאירוע הוזמן אדרי שחבר״הכנסת התברר
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לרקוד. סירב לא גם הוא סירב. לא ממזכירותיו אחת של למסיבה

 לגבורות המתקרב עתיר״הנכסים, המיליונרבנין מורס
דרום־אפ־ של יום־העצמאות למסיבת הגיע

 מה .כשנשאל הפינות. באחת בהירהורים, שקוע והתבודד, ריקה
 אבירי־ה״ במיסדר חברים ששניהם השיב השגריר לבין בינו הקשר

לובסר. אנטון דרום־אפריקה שגריר של האישי אורחו הוא וכי גריל

 אין לי. אין השקל. על לשמור
 מהכסא ונפל כמעט הורביץ לי.״

 שהורביץ הבין הקהל צחוק. מרוב
 מוחאים החלו והכל באולם נוכח

בהת גילעדי, המשיך ואז כפיים.
 שחב־ הורביץ, של לבניו ייחסו
 הבנים ״גם הרגל: את פשטה רתם
 לי." אין לי, אין אומרים, שלי

ל גילעדי החקיין פנה בהמשך
 לשרת־ מודים ״אנחנו ואמר: קהל

 מפנה החל הקהל הבריאות..."
כדי הראשונות, לשורות מבטו

 לא היא אך השרה, את למצוא
הנוכחים. בין היתה
פ מני מנחה־הטלוויזיה ■
 את משפצים קרני ואשתו אר

 דירה לשכור החליטו הם ביתם.
 השיפוצים. גמר עד ברמת־אביב

 אמרה ימים כמה שם שגרו אחרי
מה מרוצה כל־כך שהיא אשתו
 מתנגדת שאינה החדשה דירה

קבוע. באופן בה להישאר
ק, דפנה ר  זדד׳ד ב

ב א לי ה י או מ ע נ ן ו ₪ רו
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