
 מרדכי הפרופ׳ בית־החולים,
הי את נשא במקום, שהיה שני,

 שם לחדר־המיון, בזרועותיו לד
רציני. משבר סובל שהוא נקבע
 וטופל לחדר־ניתוח, הועבר הילד

בהרדמה.

תל־ה־ של בימי־החגיגות ■
לתע אחדים חדרים יוחדו שומר
 ואוספים תחביבים שהציגה רוכה

הפרופ׳ בית־החולים. אנשי של
 רהיטים הביא ליברמן יאיר —

 בחריטה מעוטרים בנה, שהוא
דו־ ערן הד״ר עץ; על מרהיבה

 קציו״רפואה בעבר שהיה לב,
 אוסף־החלילים את הציג ראשי,
בעצ עשה הוא מהם שחלק שלו,

חי עבודות־ההכנה כדי תוך מו.
המארגנים. צוות באוזני דולב לל

המתמ כירורג אדר, רפי הד״ר
קו־ עבודות הציג בכלי־דם, חה

 לבבות, שכללו יפהפיות, לאז׳
 וכן אק״ג של תרשים עיניים,
 £/ע המילים ואת הלאה,

 טדי הד״ר ^.1.1.
 אוסף הציג רופא־מיילד, קומן,

הסוגים. מכל אקדחים של

 החד־פעמית הופעתם מאז ■
ש ארבע לפני בפארק־הירקון,

 אחד לכל רבות פניות היו נים, ־* 
 להופיע רת11כ להקת מחברי

 ביקר לא־מזמן כאשר לכן, שוב.
 פניגשטיין <.פוגי״> מאיר
סנדר־ דני אצלו נפגשו בארץ,
ש אפריים גוב, גידי פון,

 אלון קלפטר, יצחק מיר,
 רכטר, ויוני אוליארצ׳יק

סופית) כמעט והחליטו(החלטה

 אחת הופעה הקיץ סוף עד לערוך
הגדו הפארקים באחד שתיים או

ראשון־ או צמח הירקון, — לים
 יהיה מי עדיין ידוע לא לציון.
המופע. מפיק

 ברחוב שאירעה התאונה ■
כל נראתה בתל־אביב בן־יהודה

 צלם הוליבודי. מסרט־מתח קוחה
 יוסי בארץ, ,אן־בי־ס רשת

כשל ממכוניתו יצא גרינברג,
 של.השגרירות רכב עבר פתע

 של ידו בו. ופגע האמריקאית
המכו של במראה נתפסה הצלם

 לאורך נגרר והוא החולפת, נית
 הצלם נעצר. שהרכב עד מטר 50

איכילוב, לבית־החולים הובהל
 כירורגיים רופאים עמלו ושם

שנק וכלי־הדם העצבים בחיבור
הוא העניין בכל המוזר טעו.

 אן־ב׳־ בשליחות היה שגרינברג •יי
 הזמר את לצלם כדי בארץ ס׳

 להופעה היוצא פישר, דודו
בארצות־הברית.

 נירה הזמרת־השחקנית ■
קרו לעיתים נראית רבינוביץ

 אופנוע על רכובה כשהיא בות
 הטייס שבעלה, מסתבר סחוקי.
אופנוע, לו רכש בךנון, אפן?

 להופעה אשתו את מסיע והוא
 לאביז־ נזקקת כשהיא אך תיה. .

 המיש־ במכונית נוסעת היא ריה,
פחתית.

האסטרו בתוכנית־הרדיו ■
 שהועברה כוכב, אדם לכל לוגית

 בחיפה, סק!ם1מהק ישיר בשידור
 כשהבחין אמנים. כמה התארחו

 שהקהל פרי, מנחם המראיין,
 קרא הוא להשתעמם, מתחיל

 לבוא רום ציפי לעיתונאית
 קצת להוסיף כדי ולהתראיין,

 האסטרולוג לתוכנית. פילפל
 במפת־ הסתכל פקר אילן

עו שהיא לה ואמר שלה, הלירה
 חודשים. 10 בעוד להינשא מדת
 חברתו־לח־ שהיא הגרושה, רום
 העיר, המקומון סגן־עורך של יים

 החליטה שם־טוב, שמוליק
 והנוכחים האסטרולוג את למתוח
 שני לה שיש חי בשידור ואמרה

 והשני נשוי גבר האחד מאהבים,
 להתחתן יכולה לא והיא קטין,

 מצבו בגלל הנשוי עם לא —
 בגלל הקטין עם ולא המישפחתי,

 להתעקש המשיך פקר אך גילו.
חו 10 בעוד נישואין רואה שהוא
 ניגש מהבימה כשירדה דשים.
 ואמר אותה חיבק צעיר, אליה

 פרי המנחה נהדרת!״ ״היית לה:
 שלה, המאהב זה אם אותה שאל
 ברק, בנה שזה השיבה והיא

 מחבריו. אחד של חברה ושהיא
 ההומור את הבינו לא הנוכחים

שלה. הצברי
 הסרט של הקרנת־הבכורה ■

במאבקי־הכוח העוסק ,הינשוף

 רצופה היתה למוסד, השב״ב בין
 ההפתעה משעשעים. אירועים

 המוזמנים שקהל היתה הראשונה
 של המלאה הרשימה מהי ידע לא

 המסך על וכשהופיעה השחקנים,
 כמנהל־ לונדון ירון של דמותו
 בסיומו בקהל. רחש עבר הרדיו,

 דיין אסי השחקן שבו קטע, של
 גאר, פילים עם אהבים מתנה
 ואז כפיים, הצופים אחד מחא

נוס צופים כמה אליו הצטרפו
 העיתונאי התסריט, כותב פים.

 ירושלמי מנדלסון, טוביה
 על להתלונן הפסיק לא ותיק,

וא התל־אביביים, והחום הלחות
 נמצאת לא שתל־אביב ״חבל מר:

 שמח דווקא לעומתו בירושלים!"
 אך בתל־אביב, להיות דיין אסי

 העדיף ונרגש עצבני והיה מאחר
 בהקרנת־הב־ נוכח להיות שלא
 לקהל־האור־ לחכות אלא כורה,

סמוכה. במיסעדה חים

הס של הבכורה להקרנת ■ *
נו שהכנסותיה הנ׳זננל, ספר רט

 ואר״ט׳, של הילדים לקרן עדו
גילה ואמנים. שחקנים הוזמנו

 ילדים כמה עם הגיעה אלמגור ־
כיליד מבית־החולים חולי־סרטן

החשיכה בחסות
 ושיט* סוניה אורה, ורעייתו הרצוג חיים נשיא־המדינה

 גסינרמה, שילון דן של סירטו להקרנת הניעו כולם פרס. עון
 שלוש (כמעט הממושכת ההקרנה משתמה שבת. במוצאי
 שכיכב מהסה, זוגין הבימה: על זה אחר זה זינקו שעות),

 שיבחו שהכל אחד מרקוס, ססיב בטרט; הסצינות ברוב
 שילון, ודן הנשיא גם הכסף!), בא (משם שפות בשלל אותו

כמיבן.
 את לעזוב שלא הקהל התבקש והברכות, התודות בתום

ופמלייתו. בבוד־הנשיא שיעזבו לפגי האולם
 מהמוזמנים גדול שחלק הבהיר האולם פני על חטוף מבט

 החוצה. דרכו את עשה שהנשיא לפני הרבה-הרבה ברחו
ההקרנה. תום לפני הרבה־הרבה - למעשה

 חברת של פאר-היצירה על וויתרו מעמד, החזיקו לא ומי ומי
 קול, איציק נפשם על נמלטו בהתחלה מיד ככה: אז רשתי
 מינה עם ז׳ורבין אליעזר גולן, מנחם) של (אשתו רחל

 דלתות לכיוון הבא הגל שוקן. חדשות) (הארץ,עמוס צמח,
 דיסנצ׳יק (מעריב)עידו את כלל החוצה!) (בכיווןהסינרמה

 אחרונות) (ידיעות רוני קישון, אפריים בתיה, ואשתו
 ועוד מיזרחי, שלנו...״) (״מכבישימעון עודד־הדין מוזס,

 התיזמורת לצלילי החשיכה, בחטות הכל - וטובים רבים
מהטה. הזובין של בניצוחו הפילהרמונית,

 ואשתו קורנהאוזר ריצ׳ארד הד״ר הפסיכיאטר של הנישואין במסיבת היתה ■||דבוריו פנינה
 פרי גברים, גופות של גדול אלבום כמתנה הביא האחרים האורחים אחד ורדה.

 הגופות. על והצביע המארח, שאל ן״ בעיניך חן מוצאים ,,הם שוורצנגר. ארנולד מר־עולם של יצירתו
הידועה. ממישפחת-הפרקליטים כספי, אסף עורך־הדין מימין: אותי!" מגעילים ״הם השיבה: הפרקליטה

 ניצן מאגודת רחוב ויטה סון,
 האגודה. חברי ילדים, עם הגיעה
 הרתוק נכה מקייטן, ג׳קי הזמר

וה מאמץ עשה לכסא־גלגלים,
 חש שלא למרות להקרנה גיע

 הבדר־ בהיעדרם הפתיעו בטוב.
אבי ובעלה שביט ציפי נית
יל איכזב שחסרונם דקל, שי
אלו מירי והזמרת רבים, דים
 לקולנוע בטעות שהגיעה ני,

לא־נכון.
 יעקב הוותיק איש־הרדיו ■

 אירועים כמה חגג בן־הרצל
 את ראשית, אחד. בערב משמחים

שהכנ הפומבית, המכירה סיום
 לםיל־ לאנודה קודש הן סותיה
 אשתו, אבן, סחי בסרטן. חמה
 האגודה, נשיאת אבן, אבא של
כשרכ לאחרים, דוגמה נתנה אף
 נחום הצייר של יצירה שה

 תלמידי של ופוסטר גוטמן
 למכור הצליח בן־הרצל בצלאל.
 ראשי־ שקיבלו רבות מתנות

ש קופסת־נחושת כמו המדינה,
 ראש־הממשלה. על־ידי ניתנה

 הרמטכ״ל־לשעבר, של סוס־העץ
 וכן נמכר, לא איתן, רפאל

הכנ יושב־ראש שקיבל המתנות
שנגמ אחרי הילל. שלמה סת,
הז אשתו, לו אמרה המכירה רה

לא רוצה שהיא גל, נירה מרת
 ליד יהיה שזה מעדיפה והיא כול,

 היא בנווה־צדק. שכונת־מגוריהם
שבש הרצל לפאב אותו הביאה
 את קידם למקום כשהגיעו כונה.
 זאב כבנימין מחופש בחור פניו

 של רבים חברים ומסביב הרצל,
 באו שכולם הסתבר בני־הזוג.

 הולדתו יום את עימו לחגוג כדי
.58ה־

לרא ביקש צעיר עיתונאי ■
 פנינה אשת־העסקים את יין

בי עם התקשר הוא רחנבלום.
 במענה הודעה לה והשאיר תה

 בעלת רוזנבלום, האלקטרוני.
ל טילפנה מפותח, חוש־אחריות

 בבית המתגורר העיתונאי, ביתו.
בבי שעה באותה היה לא הוריו,

 לטלפון שענתה העוזרת תו,
הוד להשאיר מהדוברת ביקשה

 כשאמרה לשמה. ושאלה עה
העוז צחקה שמה, את רוזנבלום

 בערב, הטלפון. את וטרקה רת
 לו סיפרה העיתונאי, כשחזר
כפ שהתחזתה שמישהי, העוזרת

 לעבוד ניסתה רוזנבלום, נינה
עליה.

 זזדד ברק, רסנה
₪ דק ונעמי אודליאב

1 "1ך יך11י1111  לפ־ ולפוזות לדוגמנות נראה, כך נולדה, 1
/ ו צלם־האופנה אביה, של המצלמה ני 11* _|1 111 \
 לביקורים להגיע נוהגת וחצי, 3ה־ בת הקטנה, היפהפיה בן־גד. סמי

 אחר-כך המצטלמות. בדוגמניות שעות במשך ולהתבונן בסטודיו,
 טול-כלה הזה, (במיקרה שם שנמצא מה כל לובשת מתפשטת, היא
 אותה. שייאפרו ומבקשת ארוכים בעגילים מתקשטת ושקוף), לבן
 עם עובדת וכיום עיתונאית בעבר גילה, אלי, של ואמה מצלם, סמי
 לשתיים הורים שהם אגב, בני־הזוג, הצד. מן נהנית בסטודיו, סמי
ברבנות. יחסיהם את למסד ממהרים אינם הבכורה), היא (אלי
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