
נהג
ש חס
כיפה

 הדוברת הניג, געמה
יעקוגי, גד השר של

ה את בשרה על חשה
א יום החרדית אלימות

לכנ הבחירות אחרי חד
ת.  נסעה הנאה הדוברת ס

הצמ ובאחד במכוניתה,
מצ היא בירושלים תים
 לפני עומדת עצמה אה

ש טרמיט, מסוג מכונית
 הניג הכביש. את חסמה
התע זה אן לנהג׳ צפרה

 לא היא ממחאותיה. לם
לצפור. והמשיכה ויתרה

 גבר מהרכב יצא לפתע
 ואמר שחורה, כיפה חובש

להמ רוצה היא שאם לה ^
ש לה כדאי בדרכה, שיך

 הניג המדרכה. על תעלה
הת ואז להצעה, סירבה

להתווכח. השניים חילו
הגבר, אליה ניגש לפתע
ס  ואך ובמכוניתה, בה חב
נמ ״אנחנו אותה: קילל
 יישארו שלא עד ככה שיך

לאחר״ בארץ!״ אשכנזים
הת למכוניתו, נכנס מכן
בדרכו. והמשיך אותה ניע

והה״ החבולה הדוברת
 לתחנת-ה- נסעה מומה

תלונה. והגישה מישסרה
שיטפ לה הובטח בתחנה

במהירות. בתלונתה לו

 ראש־ ממישרד לו הודיעו ימים
 רמת״השרון שאיזור הממשלה

ב שיצוייד הראשון כאיזור נבחר
 במיפלגת־ חבר ארצי, מסיבות.
 לאטיני: פיתגם מצטט המרכז,

ל צריך שלום, להשיג כדי -גם
למילחמה.״ התכונן

שלקתה תל־אביבית אשה ■

 אחת עם התקשרה בסרטן־השר
 וביקשה הקרובות, מידידותיה

 אד לבין בינה שתקשר ממנה
 שר־החי־ של אשתו נבון, סירה

 דומה. טיפול היא אף שעברה נוך,
 השתיים, בין הקשר כשנוצר

 אמורה שהיא האשה סיפרה
 ניתוח שבועות כמה בעוד לעבור

 יעצה נבון אופירה לכריתת־שד.
 הניתוח, בביצוע להמתין לה

 במרכז רופאים כמה על והמליצה
 הא- שבירושלים. הדסה הרפואי

 וניגשה לעצתה הקשיבה שה
 למסקנה הגיעו הרופאים למרכז.
הגי בהוצאת להסתפק שאפשר

 בכריתת צורך ושאין בלבד, דול
נרג שהיתה האשה, כולו. השד
 מאז מפסיקה אינה ביותר, שת

 את ולהלל לאופירה להודות
הזדמנות. בכל שמה
 פוקדת אינה אלת־המזל ■
 נוי, ימית את האחרונה בשנה

הש של מלכת־היופי שהיתה מי
 בבחינות נכשלה היא שעברה. נה

 והספיקה בצבא לקורס־מר״סים
מכוני תאונת־דרכים. לעבור גם

 זכייתה על כפרס לה שניתנה תה,
ב לחלוטין נהרסה בכתר־היופי,

למר הרכב. התהפך שבה תאונה,
איש. נפגע לא המזל בה

 שמאשר תקציב־המגורים ■
 בחו״ל לנציגיו מישרר־התיירות

ו פרבר רפי את מספק אינו
 השניים, עדינה. הטריה, רעייתו
 לניר המישרר בשליחות שיצאו
 על שתענה דירה מצאו לא יורק,

 במלון לגור ויעברו דרישותיהם,
ש עד הבאים, החודשיים במשך
לבעייתם. פיתרון יימצא
 חוגגים ורפי עדינה אגב, ■
מל באוקטובר, 26ב־ שנה, מדי
בי למגוריהם שנים כר־וכך את
למגו עשור במלאת השנה, חד.

 התכוונו הם המשותפים, ריהם
 הם אולם זה, בתאריך להינשא
המיו הטכס את להקדים הוכרחו

 למתן שנים 10 המתין (פרבר חל
נסי בגלל אסתר) מאשתו הגט
לניו־יורק. עתם
 מכנים הבליינים חוג אנשי ■

 אחרית -חזון הזאת התופעה את
הפ לשעבר אויבים שני הימים״.

הש בהווה. ושותפים ידידים כו
המר מבעלי שאולי, רפי ניים:
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כשרים. שאינם למרות משרצי-הים, אוכלת כשהיא בפומבי להצטלם חוששת היא שאין אמרה שבדרון

זילבר וכרמלה לשעבר, עחן
 שממול, המועדון בעלת מן,

לפ החליטו שנשרף, א״, קלאב
 הודית מיסעדה במשותף תוח

בע שנקרא במקום העיר, במרכז
 מיס־ על־כך ונוסף סקאלה, בר

 הסועחן במקום לבנונית עדה
באחרונה. שנסגר

 הובא האחרון השישי ביום ■
 קיר* שגיא למנוחת־עולמים

 סוכן־הנסיעות של בנו שנר,
כרמ עם הנשוי הירשנר, זאב

 14 בן היה שגיא זילברמן. לה
 ממאיר מגידול ונפטר במותו,
 בסים־ גם תירשם מחלתו בראשו.

ביו הנדירות כאחת רי־הרפואה
ש הרופאה כה. עד שהתגלו תר

 מותו, יום עד במסירות בו טיפלה
 לבני־המיש־ גם צמודה ושהיתה

 חודשים כמה לפני הוזמנה פחה,
 על להרצות כדי בינלאומי לכנס

 תקדימים לו שאין הזה, המיקרה
כולו. בעולם
ושל מושונדב מוני ■
 באחרונה טסו בר״אבא מה

 הצמד, ללונדון. אל־על בטיסת
 בתוכנית־ רבה פופולריות שצבר

 תשומת־ משך זה, זהו הטלוויזיה
המ מנוסעי וכמחצית רבה, לב

 במהלך לרגל אליהם עלו טוס
 כל: בפי שהיתה השאלה הטיסה.

 אשה רק נוסעים?" אתם -לאן
 פשוט -אתם להם: אמרה אחת

נפלאים!"

במו שישבה אחת, נוסעת ■
 לשמוע נאלצה מאחוריהם, שב

 בקול־ דיברו משוחחים(הם אותם
 לפי הנסיעה. כל במשך למדי) רם

 בעיקר דיברו הם שלה, הדיווח
של התחלואים נושאים: שני על
 עובר וזה אישיאס יש לזה — הם

 הקאריירות ועל — טיפולי־גב
 הם לדבריה, שלהם. המצליחות

בגדול." עצמם על -מדברים
מור הרעמים להקת־הזמר ■
 תושבי חובבים, מזמרים כבת

טיי שני ביניהם כולם, רעננה
 בשרות אלופי־מישנה ושני סים,

 אלה בימים עובדת הלהקה פעיל.
מנה וכאשר חדשה, תוכנית על
 כספי צביקה המוסיקלי לה

 הוא לחזרות, מועד לקבוע רוצה
 -כוחות־ עם קודם־כל זאת מתאם

 שהוא כפי הלהקה", של הביטחון
להם. קורא
 יבואן־הבדים של אחיו ■
לכ לארגן החליטו זיקרי יואל
 אחרים ימים מסיבת־רווקים בודו
 כל את הזמינו הם חתונתו. לפני

 בתל־אביב. הפאבים לאחד חבריו
 השימחה, של בעיצומה לפתע,
בלוו לפאב, הרה בחורה נכנסה

 כעורר־דינה, שהוצג גבר יית
תו שהיא עליו לצעוק והתחילה

ח ושהיא אבהות, על אותו בעת
 תינוקם עבור כספים ממנו רשת

 בעוד להיוולד שאמור המשותף,
את לאמת וכדי אחדים, חודשים

 מיסמכים הציגה היא סיפורה
 זיקרי יואל ורך־הדין.ע בידי שהיו
 שהוא לטעון ותתחיל המום, נותר

 אך הבחורה, את מכיר לא בכלל
 אחרי דקות 10 עזרו. לא טענותיו

 שוטר נכנס הבחורה כניסת
 שם זיקרי, ליואל ניגש לפאב,
 לבוא לו ואמר ידיו על אזיקים

 למסור כדי לתחנת־המישסרה,
 אחיו כשראו זה, ברגע עדות.
 החלו בבכי, לפרוץ עומר שהוא
 שזאת לו והסבירו לצחוק כולם
מתיחה. היתה
בינ כנס נערך בבודפשט ■

 הזמר סוכני־נסיעות. של לאומי
 עם ביחד שם הופיע ברלין גבי

 ההופעה אחרי שר. יואל הזמר
 המצרי, הנציג ברלץ אל ניגש

 בביצועו ,תזרח רשהשי לו וסיפר
 אחד הוא משה, חיים הזמר של

ם הלהיטים במצ כיום הגחלי
 משר ביקש המצרי הנציג ריים.

השיר. את למענו לשיר וברלץ
 יוסק׳ה העסקים איש ■

 הקולנוענית של אביה הראל,
 מפיקת־ עם נפגש הראל, שרון

 גרושתו חנוך, ליהי הסרטים
 המיס־ באחת חנוך, שלום של

 מסתבר בעיר. האופנתיות עדות
ל בבירורים עסוקים שהשניים

 משותף, סרס של הפקה גבי
הראל. של במימונו

₪ באליהוא וזדדד רון נעמי

ם לבנים הדגימה כמרת״ישראל, שנבחרה 1' בתל־אביב, ״המערכת" בפאב סכסיי
ת על דעתם את לבטא החליטו שבעליו ! ם התחזקו האחרונות. בבחירות הדתיי

שדיה. את שהראתה שקופה, לילה כותונת ולבשה יותר נועזת היתה מימין) פללי(בצילום אניטה הדוגמנית
דנו עטרה
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