
 מסיני סיני ינתר ★ רפנל נטל המיכנסיים
פר גידענן ★ דנגלאס קירק לא הנא ריי

רפול של המיכנסיים
א תוכניות-הרדיו עורכת

 את במיקרו: פגשת פולק מי
 ).27( חובב גיל העיתונאי

 מכיוון אותו, זיהתה לא היא
האח בפעם אותו שראתה

כש רבות, שנים לפני רונה
 בנם חובב, ילד. עדיין היה
 שהיתה בן־אבי, דרורה של

 הקלות התוכניות מנהלת
 שהיה חובב, ומשה ברדיו,

 בכיר, וקריין מנהל״הרדיו
 הציעה והיא פולק, את זיהה

 שלוש בתוכניתה להשתתף לו
מישאלות.

 היתה ממישאלותיו אחת
 תוכנית-רדיו, בעצמו לערוך
אנ של בחייהם רגעי-מבוכה לליבו: הקרוב בנושא בחר והוא
אי 0(״רפול' רפאל חבר-הכנסת את ריאיין השאר בין שים.
בוושינ בפנטגון ביקר רמטכ״ל היותו שבתקופת שטיפר תן,

מפוחלץ". ״גיאקט שכללו חגיגיים, מדים לבוש כשהוא גטון,
 ואז הגיאקט, את רפול הוריד הביקור של מטויים בשלב

 את בחזרה ביקש הוא מתפוצצים. שמיכנסיו (והרגיש) שמע
הת לי, קר לא אמר, הוא לא, לו. קר אם ונשאל הג׳אקט,
 אחרי א׳, ברשת הקרובה בשבת שתשודר בתוכנית, פוצצתי.
 אנסקי אלכס לונדון, ירון גם רואיינו ,12 השעה חדשות

רוסו. נירה והבלשנית

רפוי
הוזפזצץ

 את גם יראו שהגויים כדי טאביב,
 רק ולא המילחמה, של השני הצד

רובינ הערבי. בצד קורבנות
 ובסיומם לדבריו, הקשיב שטיין

 לשר־ שיפנה שכדאי לו אמר
 לסגנו, או ארנם, משה החוץ,
 חזקים הם כי נתניהו, ביבי
ההסברה. בנושא מאוד
 ונרגשת מפתיעה פגישה ■
 גבי הזמר בין השבוע היתה

 בני איש־העסקים לבין ברלין
 התראו לא השניים שבתאי.

 במפתיע ונפגשו שנה, 21 מזה
הז־ על־ידי שאורגן בערב־שירה

 בני־מישפח־ של שבירת־עצמות
 אשת רוקח, מריה החליטה תה,

 וגייסת־ רוקח בני התעשיין
ה אסף לבית־החולים התרומות

בבי המזוזות את להחליף רופא,
 בנים, לשני אם שהיא לרוקח, תה.

 מצלעו־ אחת באחרונה נשברה
 בניה שלשני אחרי קצר זמן תיה,

 אחת. מפעם יותר גפיהם נשברו
המ את להחליף לה יעצו חברים
למכה. כתרופה זוזות
 גירעון איש־הטלוויזיה ■

 נילי אשתו עם נסע רייכר
שבועיים. בת לחופשה ללונדון,

 בן־גוריון בנמל־התעופה ■
 מזכיר־הממשלה באקראי נפגשו

ושימ רובינשטיין אליקים
 ״אבי־הפצועים״, הולצברג חה

 טאביב, בועז בחברת שהיה
 למד פנה הולצברג נכה־צה״ל.

 שבנסיעה לו ואמר כיר־הממשלה
את עימו שיקח כדאי לחו״ל תיו

 בעבר היה ברלין הפופולרי. מר
 מטעם ונשלח לביולוגיה, מורה

לח שיבא על־שם הרפואי המרכז
 ה־ שיבטי של הגנטיקה את קור

 שבתאי בני בדרום־סיני. בדווים
 וכמתור־ כמורה־דוץ־ לו שימש

גמן.
של מיקרים כמה אחרי ■־

 בני־הזוג הלכו הערבים באחד
 סיר שהשחקן הצגה, לראות
 בתפקיד בה מופיע גינם אלק

במ ישבו ואשתו רייכר הראשי.
 הבחינו דקה וכעבור קומותיהם,

 אליהם. המופנים הצופים במבטי
מה שחלק השניים חשבו תחילה
כאיש- רייכר את מזהים צופים

 בהפסקה אך מישראל, טלוויזיה
 שני במרחק האמת. את גילו הם

 כוכב־הקולנוע ישב מהם מושבים
דוגלאם. קירק
 אשתו נלסרן, כשג׳ודי ■

 מאילת טסה נלסון, לירון של
 החודש בן רן כשבנה לתל־אביב,

 התבקשה היא בזרועותיה, וחצי
 עבור אחד טיסה כרטיס לרכוש
 ב־ שהות ימי כמה אחרי שניהם.

 לשדה־דוב, כשהגיעה תל־אביב,
 כרטיס־טיסה גם להציג נדרשה

 שהיא הסבירה נלסון בנה. עבור
כרטיסים שני לרכוש נדרשה לא

 שמחזיק התצלומים על השיחה נסבה כאשר ״כסית״, בקפה חבריו בחברת ישבדנקנר אמנון
 בארנקו שהחזיק סאמט, גידעון העיתונאי כולם על עלה בכיסו. מהם אחד כל

הנוכחים. ולשאר נתן(לידו) לאייבי הזה התצלום את הציג דנקנר צעיר. בגיל נעמי, אשתו, של תצלום

והירי הנכסים חברת של הבעליםשטיו
 בנשיקה זוכה שטיר", ״צוות דים

 ״כנס״. המתחרה, החברה של המנכ״ל ריבלין, מגידעון מצלצלת
אויבים. שהם שחשבו הנוכחים, של לציפיותיהם בניגוד זאת

בדל אך צפונה, מאילת כשטסה
 רכשה והיא לה, ויתרו לא פק

נוסף. כרטיס־טיסה
 המעטים, הישראלים אל ■

הכת את מקשטות שיצירותיהם
 המטרופוליטן של והאולמות לים

בי הצטרף בניו־יורק, מ־וזיאזם
 מנשק׳ה האמן אלה מים

נר מיצירותיו שאחת קדישמן,
 המוסיאון, הנהלת על־ידי כשה

 נספח־ סמל, נועם של בתיווכו
שם. ישראל של התרבות

 החגיגית בהקרנת־הבכורה ■
 לירושלים.-סירטו מטולדו של

 ניגש גאון, יהורם של החדש
 שרה אל שאקי אבנר השר

 שהוא ואמר הזמר, של אמו גאון,
 מהעבר סיפור לה לספר רוצה

 שנים שלפני סיפר הוא הרחוק.
 להתקבל ביקש כאשר רבות,

 בפקולטה־למישפטים ללימודים
 הוא בירושלים, באוניברסיטה

 יכול. ולא מעבודה, מובטל היה
 מי השכר. בתנאי לעמוד היה

כמו עבודה לו וסידר לו, שעזר
 של אביו גאון, משה היה רה,

 מחלקת־ ראש אז שהיה יהורם,
בז בעיריית־ירושלים. החינוך

 שאקי הצליח הזאת העבודה כות
מישפטים. ללמוד

 אירגן עצמו גאון יהורם ■
 יום־הול־ לכבוד הפתעה מסיבת

יו הד״ר שלו, טוב חבר של דתו
שהת במסיבה, רפופורט. רם

 ברמת־ה־ גאון של בביתו קיימה
שו איש־העסקים גם נכח שרון,

 בלהקה בעבר שהיה פורר, קי
 רפו־ של ותיק חבר הוא צבאית.

המנ אף־אוזן־גרון, רופא פורט,
 איני־ בבית־חולים זו מחלקה הל

 שבו הערב, את הינחה פורר לזב.
 יחד שר, וגם רבים, רופאים נכחו

 אקורדיון, בליווי גאון, יהורם עם
היר נשר שלישיית משירי כמה
התרנגול׳□. ולהקת קון

 קבו־ מנכ׳׳ל של לישכתו ■
 לוי, עוזי מינדל, צת־הביטוח

טל של בשפע השבוע הופצצה
ה וזרי־פרחים. מיברקים פונים,
 מבין הראשון היה לוי סיבה:
 בארץ, חברות־הביטוח 21 מנהלי

 שלו, החברה מאזני את חשף אשר
 כאשר קשה, כלכלית בתקופה

 פירסום את לדחות מנסים הכל
מת היו המברכים בין המאזנים.

חברות־בי־ מנכ״לי שלו, חרים

[11 | |  עורך־דץ הוא ,1977 בראשית שהתאבד עופר, אברהם שר-השיכון שהיה מי של בנו ך11|
 במסיבה בו פגש בטאבה, ״סונסטה" מלון מבעלי פפושאדו, אלי באילת. בית-מלון ובעל ■!4111 ן 1

טאבה. עניין על כמובן, שוחחו, ופפושדו (משמאל) עופר בתל-אביב. אנגלשטיין טוני המלונאי שערך
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