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 נספר פניה הסתרת על־ידי מהבזקי״הפלשים להתחמק ניסתה היא אשכול. על פריישטדט

אשכול של נכדיו אלישבע. השניה לאשתו מנישואיו אשכול של בתו נבו, עופרה שכתבה

 בתמונה ננו־אשכול(קיצונית עופרה בספר. מעיינים שוחט, תמי מבתו משמאל) (בתמונה
 תמי, ואשתו שוחט ביינה חבר־הכנסת יושבים כשלצידה לחבר, יד מושיטה מימין) למטה

 נמנעה ולמחול, לתנועה מומחית משמאל), (למטה אשכול נועה נבו. עופרה של אחותה
מסביבם. שהתקבצו העיתונאים ריבוי בגלל בני־המישפחה שאר עם מלשבת

 מצותתים עדיין במוסקווה ■
 איש־ גילה זאת את — לזרים

 מנהל פתיר, דן התיקשורת
 בישראל, קירקפטריק דן מכון

 הראשון ביום ממוסקווה. כשחזר
ל פתיר בני־הזוג נכנסו לשהותו

 דן אמר כניסתו עם במלון. חדרם
 שבחדרם שהנורות יעל, לאשתו,
 יוכל לא ושהוא מדי, חלשות
כשחז שכזה. עמום באור לקרוא

שעות, כמה אחרי בני-הזוג רו

 גילו הם למלון, מחוץ שהו שבהן
להח דאג שמישהו להפתעתם

בנו בחדרם הנורות כל את ליף
יותר. חזקות רות

 ב־ פתיר פגש בלנינגראד ■
 מסורב־ ימסולסקי סאשה

 לפני שרק שנה, 15 מזה עלייה
 אשרת־ קיבל שבועות שלושה
 לעובדה לב שם פתיר יציאה.

 לגופו צמוד מחזיק שימפולסקי
כשהוא וגם תיק־ג׳יימס״בונד,

 צמוד התיק היה לשרותים הלך
ה לפשר אותו שאל הוא אליו.
 שבתיק סיפר וימפולסקי עניין,

וש לישראל, כרטיסי־טיסה יש
מח לתיק בצמוד ואוכל ישן הוא
שייגנב. שש

לנמל־התעו־ חזרה בדרכם ■
שהנ פתיר בני־הזוג הבחינו פה
 להירדם עומר אותם, שהסיע הג,

ברא אחז פתיר נסיעה. כדי תור
בחוז אותו וטילטל הנהג של שו

 פעם ומדי יירדם, שלא כדי קה
לעוררו. כדי סטירה לו נתן

ג גבי מנחה־הטלוויזיה ■
 הפרטי למקום־החנייה ירד זית
 מגוריו, לבניין שמתחת שלו,

 דוח־חנייה מצא הרבה ולהפתעתו
 מכונית־הספורט לשימשת צמוד
 מכף המום היה גזית שלו.

לר התחילה תל־אביב שעיריית
 במקומות־חנייה גם דוחות שום

 הוא תושבי־העיר. של פרטיים
 דובר־ בהן, בני עם התקשר

 את לברר לו שהבטיח העירייה,
 שעות כמה אחרי המוזר. העניין
 דוח־ שאת הדובר לו הודיע

לש זהה רכב בעל קיבל החנייה
 בעל- לביתו. בצמוד שחנה לו,

 הרכב מיספר את שינה הרכב
למכו הדוח את והעביר בטופס,

 שגזית בתיקווה גזית, של ניתו
 הקנס. את וישלם בזיוף יבחין לא
 תל״אביב שעיריית לו הודיע כהן

 באשמה הזייפן את לדין תעמיד
העירייה. מיסמכי זיוף של

 החתולה תות־ימאשיטה, ■
 עורכות־ בין חסדיה את המחלקת

 ליד־ ונירה קפלן עדנה הדין
שלםסקי  עומדת ),2686 הזה (ה

 נעלמה השבוע בקרוב. להמליט
 קפלן עורכת־הדין של מביתה
 המודאגת עדנה אחדים. לימים

 כדי לידסקי, נירה עם התקשרה
 ״זה בביתה. החתולה אם לברר
משותף,״ ילד לנו שיש כאילו

מאחורי־הקלעי□ סודות
 לתחרות המועמדות להכנת

ב שהתקיימה מלכת-היופי,
 אחראית היתה שעבר, שבוע

ארין  תירגלה היא דוצפק*. ק
 על נכונה בהליכה כולן את

 בתנועות בחיוכים, המסלול,
 את נבונה. באכילה מעודנות,

 בסוף שזכתה לזו פרט כולן,
ל המלכות: בתואר הערב קו  ני

מבאר־שבע. הלפרין
 וטיפחה, אימנה ניקול את
 מדריכת- ובהיחבא, בסוד

ה הוותיקה הדוגמניות א  ל
שר, ט  שנים שבמשך מי פל

 למלכות־ אחראית היתה רבות
 את תפסה שדונסקי עד היופי,

מקומה.
״ועדת־ פלטשר: סיפרה
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למדה המלכה
 רצתה לא לתחרות הקבלה
 שמנמנה, היתה היא בניקול.

 הופעה גברית, הליכה בעלת
עצמי. ביטחון חסרת אתלטית,

 שרצתה מישהי היתה אבל
 לוותר, לא שהחליטה בניקול,

 ואני, איתי, סודי קשר ניצר וכך
 בקאריירה הראשונה בפעם
 למישהי לתת הסכמתי שלי,

 בחינם, ועוד פרטיים. שיעורים
 אין שלניקול לי שאמרו מכיוון
 בטח היא לי: אמרו כסף.

 מזה, כבוד יהיה ולך תיבחר,
 שלה, הנתונים את תשפרי רק
הסכמתי. אז

 להורדת תרגילים לה ״נתתי
 לה רשמתי והיקפים, מישקל

 שבועות שלושה ותוך דיאטה,
 קילו. שמונה הורידה היא

 שלה, ההליכה את עידנתי
 ועכשיו שצריך, מה כל עשיתי

סיפוק.״ הרבה לי יש

 כי התברר כאשר אומרת. היא
 ״ח של בביתה נמצאת לא החתולה

 אילו לברר הוצע מהן, אחת אף
 מתגוררים נוספים עורכי״דין

 את אצלם לחפש כדי בסביבה,
המישפטית. החתולה

 מחוז־המרכז, לפרקליסת ■
 יש שניט, נורית עורכת־הדין

 של אהובן החתול, סיאמי. חתול
 גברי חתול הוא בנותיה, שלוש

 הבנות החליפו באחרונה במיוחד.
 אחד בעיקבות ל״דקס״, שמו את

 שגם ״מפני שושלת, מגיבורי
 על שיער המון יש שלנו לחתול
הבנות. שהסבירו כפי החזה,״

 מיכאלי, דן הפרופסור ■
 ביקר איכילוב, בית־חולים מנהל

בצר שטרסבורג בעיר לא־מזמן
 למען כספים לאסוף כדי פת,

 לקראת בפירסומים בית־החולים.
 מיכאלי: על נאמר הרצאתו
 מיכאלי באנטבה״. שהיה ״הרופא

באנטבה. היה לא
 ■׳" אישיים קשרים להפעלת ■
כש שין? חיים המלונאי נזקק
 בן־גוריון, התעופה לנמל הגיע
 מוע־ של בישיבה להשתתף כדי

 רשות־שדות־ של צת־המנהלים
 לשיף בה. חבר שהוא התעופה,

 כניסה לו המקנה תעודה היתה
 היתה לא זו אך לנמל, חופשית

 לחדשה. ששכח מכיוון בת־תוקף,
הש אחד דרך להיכנס ניסה הוא

 אותו זיהה לא השומר אך ערים,
 שיף להיכנס. לו איפשר ולא

 והם בנמל, בכירים עם התקשר
כניסתו. את איפשרו

 הקניון של הפתיחה בטכס ■
ר אח״מים נכחו בנתניה החדש

 מג־ שהיה מי צדיק, בינו בים.
 להצטלם, סירב לאומי בנק כ״ל

פוטוגני. שאינו בטענה
 לתיקון פלסטיים ניתוחים ■

 לפופול־ הפכו מולדים פגמים
המ האחרונה. בשנה ביותר ריים
 חיים הדוקטור הפלסטי נתח

 שהשיא השבוע גילה אשכנזי
 היה חזה בהקטנת שלו האישי
 צד. מכל וחצי קילוגרם הסרת

 ׳* נורמלי ששד בעובדה בהתחשב
 זה גרם, 300ה־ בסביבות שוקל

 טוען אשכנזי מרשים. בהחלט
 להגדלת המשמש שהסיליקון,

 כה ועמידותו נזק, מסב אינו חזה,
 שנה, 2000 בעוד שאף גדולה

 שעברה אשה של קבר כשיפתחו
 באמצעות חזה להגדלת ניתוח

שק ושתי עצמות יגלו סיליקון,
סיליקון. יות

 ששי הפלילי עורר־הדץ ■
שמישטרת־ השבוע סיפר גז
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