
קליפות שביל ★ 1 עיתונאיב נגד לאוטם! דוב
צחק לא אגם עקב י ★ פרי חני של התפוזים

 העמותה של העיון יום ■
 למעט בשלווה, עבר לדו־קיום

חברי־הכנסת ביו חילוקי־דיעות
בן־אלי- ואליהו ברעם עוזי
 הבימה מעל תקפו שניהם שר.

בר מיפלגת־העבודה. ראשי את
בט פרם, שימעון את תקף עם

לש המאבק את זנח שהוא ענה
 את תקף בן־אלישר ואילו לום,

 על רבץ, יצחק שר־הביטחון
 כביכול, מפעיל, שהוא הרכה היד

 שברעם בעוד הכבושים, בשטחים
 של הנוקשה הקו על ביקורת מתח

 ארד דקות במשך שר־הביטחון.
מהעי העמותה אורחי נהנו כות
השניים. בין מות

בתל־ המלון מבתי באחד ■
 של פרטית מסיבה נערכה אביב
התעשיינים, התאחדות _ נשיא
 האורחים מרבית לאוטמן. דוב

 מני מעונבים. אנשי־עסקים היו
 הזמין המלון של הל־האירועיט

העיתו אחד את עצמו דעת על
 לב־ כך על להודיע מבלי נאים,

 העיתונאי כשהגיע על־המסיבה.
להב לאוטמן סירב צלם, בחברת

בא התבקש הוא למסיבה. ניסו ־
המקום. את לעזוב דיבות
שה־ קורה נדירות לעיתים ■

 ויפה דאמרי שושנה זמרות
פר באירזעים נפגשות ירקוני

יום־הול־ במסיבת השבוע, טיים.
נפגשו הם גרא, רחל של דתה

 השתיים היפואי. בביתה במסיבה
 אחת וכל מילים, כמה החליפו

שלה. הפינה את תפסה
 ומארגנת־הת־ הדוגמנית ■

 לאחד נכנסה פרי חני צוגות
נמ היא שאיתם מבתי־האופנה

 הבחינה ולא מיסחרי, בקשר צאת
 הריצפה. שעל בקליפות־תפוזים

 בסנטרה. ונחבלה החליקה היא
 אותה הסיע במקום העובדים אחד

 חתך איבחנו ושם לבית־החולים,
 10 לה נעשו במקום בו עמוק.

בבי מחלימה היא וכעת תפרים,
תה.

שיטרית, רות היחצנית ■
 נסעה הסוכנות, גיזבר של אשתו

 כש־ תל־אביב בצפון למישרדה
 נועלת שהיא לדעת לפתע נכחה
 היו שתיהן שונות. נעליים שתי

 אבל עקבים, ובעלות שחורות,
 לחזור תחת שזנים. דגמים בעלות
 לחנות נכנסה היא ליבנה הביתה
חדש. זוג״נעליים וקנתה סמוכה

 טאנדר ההודית המיסעדה ■
יע של המיזרקה על משקיפה ר׳

 בעלת בכיכר־דיזנגוף. אגם קב
 בת פושקאנה, רינה המקום,

 רגילה סיקי, ולאב יהודית לאם
ול חדשים אורחים עם להתבדח

 מדי, חריף האוכל ״אם להם: הגיד
לכ לקרוא צורך אין תדאגו. אל

ולכ החוצה לרוץ אפשר באים.
של במיזרקה השריפה את בות

|1 ה11\1י |  של לצידה בחתונת־חברים ישב שר־החינוד, ד
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 עלה לא כשזה בסכין. הבקבוק את לפתוח ניסה והשר פותחן, לו נתן
והצליח. למטה) במזלג(בצילום כוחו ניסה - תושייה הפגין בידו

 עצמו אגם בא הימים באחד אגם."
רו ״איך להיווכח כדי למיסעדה

 המיזרקה." את העיר צמרת אה
 פוש־ רינה לו סיפרה בתמימותה

צחק. לא אגם הבדיחה. את קאנה

 בת־זוגו שהיתה הפבורן, רין
 המסך על טרייסי של הקבועה

 העיתונים מן אחד אף לו. ומחוץ
 נכתב ובכולם בטעות, הבחין לא

תספר...״ הפבורן ש״אודרי

קוב יגישו פומבית, התנצלות
לשון־הרע. הוצאת על לנות
 מי קלימוביצקי, יונה ■

 מנחם של מזכירתו שהיתה
כיושבת־ כעת המכהנת בגין,

 במחוות״תודה השבוע זכה בירושלים, ב״הדסה״ הכירורגית המחלקה ראשוווסט אויה
 להרים כדי ב״כסית״, ידידיו לחוג אותו הזמין גורביץ עמיקם מנותח. מצד

 מהלך כל ובמשך מלאה, בהרדמה הורדם לא גורביץ מוצלח. ניתוח בו שביצע אחרי כוס״שמפניה, לכבודו
 לשמו, הרופא״המרדים את גורביץ שאל המקומית, ההרדמה בעת כן, לפני שירי-מולדת. שר הניתוח
 במצב גם הילל. ע׳ המשורר של קרוב הוא אם גורביץ אותו שאל קוסוביץ״ כ״דוקטור הזדהה זה וכאשר

 המסובים כשהתקשו בני־דודים. שהשניים והתברר הילל, של המקורי שמו היה שקוטוביץ גורביץ נזכר זה
בקלות. הצליח הוא שלו. בידי־המנתח להשתמש הפרופסור התבקש בקבוק־השמפניה, את לפתוח

 איני־ בית־החוליס עובדי ■
 מלכת־ה־ את לראות נדהמו לוב
הדוג ואת שושן אילנה יופי

מס כשהן נגר, יהודית מנית
המחל באחת במיסדרון תובבות

לב בחלוקים לבושות כשהן קות,
הש אל ניגשה האחיות אחת נים.

 והן למעשיהן, לשאול כדי תיים
 להפתיע החליטו שהן לה גילו
גולדש פנינה ירידתן, את

הפ במחלקה המאושפזת טיין,
יום־הולדתה. זה היה נימית.
עמ רבים שבועות במשך ■

 פלאטו־ אנט אשת־החברה לה
 תקליט־השד־ הוצאת על שרון

 יד שיר־הילדים עם שלה רים
 לזמר פנתה ימים כמה לפני ביד.

ביי לה שיעזור כדי כהן, יזהר
 לעיבוד האזין כהן מוסיקלי. עוץ

 את להקליט לה והציע הסופי
 פלאטו־ קל. בשינוי מחדש השיר
 ובימים 'לקביעה, הסכימה שרון
בהקל שוב מתחילה היא אלה
טות.
 רוברט כוכב־הקולנוע ■

 שחקנית־ של בעלה שהיה ומר,
 ווד, נטלי המנוחה הקולנוע

 כאורחו מאי, בחודש ארצה יגיע
 אלי איש־האופנה של האישי

 הקים וגנר האישי. ידידו לוי,
 לביג־ קו־ייצור בארצות־הברית

 לוי, ווסט. לורד בשם די־גברים
 רבות שנים במשך שהתגורר

 לבוא לו הציע בארצות־הברית,
 מסע־הפירסום במיסגרת ארצה

נענה. וגנר מוצריו. של
ה הקרינה שבועיים לפני ■

 אחר־הצ־ השישי ביום טלוויזיה
 כוכב־ של חייו סיפור את הריים

 בחד טרייסי. ספנסר הקולנוע
 הטלוויזיה שהפיצה זר־לעיתונות

 הם״ אודרי ש״השחקנית נאמר
 מסיפור־חייו פרקים תספר בורן

לקת היתה הכוונה טרייסי״. של

 עמדו שעבר השישי ביום ■
 העמותה מנהלת רון, רונית

 פניני, דליה וחברתה לרו־קיום,
 המתמודד פניני, גד של אשתו

 רמת־השרון, מועצת ראשות על
ברחוב לעוברים־ולשבים וחילקו

 רשימת של עלונים סוקולוב ,
ורביו, משה עבר במקום ד״ש.

כו הפכה בישראל, ואר״ט׳ ראש
 מוזמנת והיא תיקשורתי, כב

נש מהם באחד לערבי־ראיונות.
לעוב אם המראיין על־ידי אלה

 בני הם והיא בגין שמנחם דה
הטו לכימיה קשר יש מזל־אריה

 קלימוביצקי ביניהם. ששררה בה
שהיא ואמרה בשלילה, השיבה

ארצות״ כשגרירות כללי קונסולדש־ ויצ׳אוד
האו יום את חגג בישראל, הברית

 הזמרת בהרצליה. במיסעדה אשתו בחברת בפברואר, 1$ה״ הבים
 אשתו עליו. רוכנת כשהיא שיר״אהבה לו ושרה ניגשה יופה חני

המידה.״ על יתר יתלהט ״שלא קנקן־מים, טובה ברוח עליו שפכה

לש ניגש הוא ראש״המועצה.
 ד״ש, רשימת חבר דותן, לום

 עושות ״מה ושאל: במקום שעמד
 שלכם?״ ברשימה האלה הקורבס
 של מיכתב לוורבין שלחו הנשים

יקבלו לא שאם ואיימו עורך־דיו

 ולא כלביאה, עצמה מגדירה
 למינ־ המראיין כששאל כאריה.

 זקנות, ידי לנשק בגין של הגו
צעי לנשק נהג שבגץ טענה היא
קשי •לנשים ורק לחיין, על רות
היד. גב את נישק הוא שות
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