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 הפיתות ★ בעירום! להצטלם מסכים לא - אדם
גימיק? או מיקצועית. הסבה - רוזובלום של
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 לנסיעתה בקוצר־רוח כעת מצפה שהיא סיפרה היא בהנאה. בהם צפתה דיין טנגו. לרקוד רעייתו
האמנות. בתחום הקשור שם, ״להרים" אמורה שהיא לפרוייקט הדרומית, שבאפריקה לנאמיביה

 מנהל־ של התפטרותם דבר סם
 ושני לב־ארי גירעון הרדיו

מרג דויד — בכירים כתבים
הצ הראל היטל. ושלום לית
בר סדר לעשות שהתחיל היר

 התפתחויות אירעו ולכן שות,
כאלה.
 מחבר־ מאושר היה לא ■

הר ביום בן־מאיר דוב הכנסת
 את הציג לא הוא אמנם ביעי:

 אך הבאה, לכנסת מועמדותו
 המושבע, שיריבו לו משנודע
 הציג־גס־הציג שפייזר, אליהו
שימח- את הסתיר לא — ונכשל

הדשא על אפילו
הס נחתם שנתיים לפני

 המועדון מנהלי בין כם
 וגונן אפל טל פינגווין,

 סי הזמרת לבין סטקלוב,
ברא אז שהיתה היימן,

 פי על שלה. הקאריירה שית
 הזמרת התחייבה ההסכם
במו פעמים ארבע להופיע

 היתה הופעה כל ועל עדון,
 ש״ח. 300 לקבל אמורה

 להופיע התחייבה גם היא
 אחרי שכר, ללא אחת פעם
תע עולם תקליטה, צאת

,יימ_ םי הזה הסעיף את שייתי.
בחחה סעיף •קיימה לא היא בחיזה י תק־ יצא שנה חצי לפני
 אפל טל אדירה. בהצלחה בעיקבותיו זכתה והיא לאור, ליטה
 כפי סעיפיו, כל על החוזה את לקיים ודרש מיכתב לה שלח

 לעורך־ פנה הוא תשובה, קיבל כשלא ובעל״פה. בכתב שסוכם
 הזמרת, של למפיקתה מיכתב ששלח דקל, רמי הדין

 קיבל לא אז גם הפקות. מטרי ירדני טמירה האמרגנית
 בהליד ונדחה ירדני, של מישרדה עם התקשר הוא תשובה.

פעמים. כמה ושוב
 של ההתחמקויות לו שנמאסו החליט הוא אלה בימים

 מישפטית תביעה מגיש הוא שלה. ומישרד־ההפקות הזמרת
 ״לא אפל: אומר החוזה. אי״מילוי עקב לו שנגרם הנזק על

 לפני הדשא על בבית אצלי אפילו שתופיע. איפה לי איכפת
לקיים.״ צריכה היא חוזה אבל אנשים. תריסר

 המהפך יום הרביעי, ביום ■
לכנ מיפלגת־העבודה ברשימת

 וייצ■ עזר השר ישב הבאה, סת
הירו במידשאה בצד מן(״יחד״)

 ישב לצידו ברמת־אפעל. קה
 בף בנימין ל״יחר׳, עמיתו

 על השקיפו השניים אליעזר.
 רבים בשביעות״רצון. המתרחש

 ידיהם, את לחצו אליהם, ניגשו
לא שרבים מה רשמים. החליפו

 הרופא. צו — מקרני־השמש
הגיל. סממני זאת, בכל

אמ הירושלמי גיל יעקב ■
במ וכשל לכנסת, שב לא נם

בר ריאלי למקום להיבחר אמציו
 אבל מיפלגת־העבודה. שימת

 כמה לגייס הצליח זאת בכל
 למענו. שיעבדו מוכרות, דמויות

טובה היתה כזאת בולטת רמות

זה בפאריס המתגורר 71ה״ בן הפסלשושני אחיעם

 שאותם פסליו, מעל הלוט את להסיר כדי אודיל, הצרפתיה, אשתו
מתנש ברונזה, העשויים הפסלים, לאהבה". ״הימנון מכנה הוא
העליון. בגליל תפן במוסיאון וממוקמים מטרים, שני של לגובה אים

 חגג היום שבאותו היה ידעו
 .64ה־ יום־הולדתו את וייצמן
 השרמנטי וייצמן של גילו אמנם

 סיפר הוא אולם בו, ניכר לא
להיזהר באחרונה, נאלץ, שהוא

יחז של החיננית אשתו זכאי,
 היא מקוחח. מנכ״ל זכאי, קאל

 במידש־ ,אדומה בחולצה סבבה,
 נפשות ועשתה רמת־אפעל אות

גיל. למען

ך| ך ך1| 11|  מרחבי שבאו וחברים, בני״מישפחה בחברת 40ה־ יום־הולדתו את חגג הנח״ל, מפקד ן
צעירה, שפנפנה בדמות הבידור את גם לו אירגן שפי, גדי ידידו, לתליאביב. הארץ 14 1

 דקות נאבק וינר האוויר. עם במגע בא כשהוא המתקשה נוזלי, חומר עליו והתיזה חצות לקראת שהגיעה
לאורחיו. הצטרף מכן ולאחר במשימה, הצליח - ללוחם כיאות אך החוטים, סבך את להסיר כדי ספורות

 המערך לרשימת בבחירות לונו
 אריה־ ״אני השיב: הוא לכנסת,

על בחיי ידעתי ותיק. פוליטיקה
 העיר את אקח כעת וירידות. יות

 ארוך. לטווח כפרוייקט רמת״גן
לאימ רמת־גן את להפוך ברצוני

כלכלית!״ פריה
 נציב סגן גביש, משה ■

 מפקד־פלוגה הוא מס־ההכנסה,
 בחיל־ סרן, בדרגת במילואים,

 נמצא הוא אלה בימים האוויר.
 יש ביחידתו מילואים. בשרות

 ביניהם אנשי־עסקים, לא־מעט
 בבורסה, ברוקר שחב, אורי

עם בעבר שעבד חייב.לירן,

 תשואות. רווחים, מחזורי־כספים,
 החברה בסביבה, גביש כאשר

שבטוח. מה שותקים.
 שמואל איש־העסקים ■

 למיסערה נכנס פלאטו״שרון
 הנאמנה, מזכירתו בחברת סננזה
 דידי העיתונאי חורי. קלרה
 ולחץ לברכו, אליו ניגש מנופי

 שישב קינן, עמוס ידו. את
 הזה. המעמד את לא.אהב בסמוך,

 רם בקול ואמר ממקומו קם הוא
כפ ונמחא ״בואו ליושבי־הפאב

הזה!" המביש למעמד יים
 קים־ עימנואל ■הצייר

עבודותיו תערוכת את מציג ניס

 ביום מוטרד, שהסתובב מי ■
 היה במיפלגת״העבודה המהפך

 הוו־ ויושב־ראש הח״ב־לשעבר
 רשות־השידור, של עד־המנהל

פור־ היום באותו הראל: אהרון

המע היו מי בקול־רם ותהה תו
בעדו. שהצביעו טים

עמית, אורי כשנשאל ■
כיש־ על רמת־גן, עיריית ראש

 כיום ושהוא אייזנברג שאול
 הזאת ביחידה יש פיננסי. יועץ

 יצואנים כמה יבואנים, כמה גם
 רוב קבלני־בניין. ושניים־שלושה

— ביזנס על שם מדברים הזמן
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