
ת1צו־ נטר וטובל
 שוגל זלמן חבר-הכנסת

שבועות לפני נפצע
 כאשר חמורה, בצורה
 בסנט״מוריץ בסקי

 וגרם בו, התנגש אחר מחליק
 שובל, של עצם־הייד לריסוק

 עבר הישן־חדש חבר״הכגסת
 בבית־החולים

 ארוך תוח
 פלאסינות הושתלו

רגלו.
 היו בסנס״מוריץ

 שהיתה גגה, אשתו
 בבית״הט- ושנשארה שפעת,

נש הוא שגם גידי, ובנו לון,
 נתון שהוא מכיוון במלון, אר

 לו שהיתה מתאונת־סקי כתוצאה קביים, בעזרת והולד בגבס,
לפני־כן.
 בסנט- בבית־החולים שבועיים במשך סופל )58( שובל

 בביתי. מתאו״ו״ו רוא כרגע לארץ. חזר שעבר ובשבוע מוריץ,
 ועליו

ייב

 חגג ברמת״השרון, פאב של בעליםבן־דויד שלמה
 בחברת שלו בפאב יום־הולדתו את

 והפכו מחבריו, כמה אותו תפסו השימחה של בשיאה חוגגים. 300
דביקה. קצפת של ליטרים עשרות שהכיל דלי״ענק, ראשו על

ידידח־נ מי1יהל
ש האמרגן יהלום, משה 2
מיקרי־או־ בארבעה הואשם 
שנ• בן למאסר ושנדון נס, £

 השבוע השתחרר וחצי, תיים
 המלצת על־פי מבית-הסוהר, §
ש אחרי השיחרורים, ועדת £
חודשי״מאסר. 20 ריצה ן

 עצם על יהלום של עירעורו
ב מודה הוא אין - ההרשעה
 של ועירעורה - האשמות
 קולת-העונש על התביעה

 ב- ועומדים תלויים עדיין
 עורכי- העליון. בית-המישפט

 הם אותו המייצגים הדין
ם הד״ר שגב חיי ובג־ מי
 לחופש צאתו עם זיגל. ימין

 ואחיו-אמרגנו גילעדי מוטי הבדרן עם קשר יהלום יצר
 כדי בעבר. בקישרי-עבודה היה שאיתם גילעדי, אהרל׳ה

 גילעדי האחים אותו הזמינו המדוכא, האמרגן את לעודד
 כדי זוגיים, כרטיסי-הזמנה 20 לו נתנו וגם גילעדי, של למופע

רוצה. שהוא למי אותם שיחלק
 עבור מופעי־בידור בהתנדבות, בעבר, לארגן נהג יהלום

 בכירים. קצינים עם קשרים יצר וכך ובתי־הסוהר, המישטרה
 בקשר. היה שאיתם וקצינים שלו עורכי-הדין את הזמין להצגה

ר, שימעון והניצב(לשעבר) זיגל בנימין רק נענו להזמנה כי  ס
פרטי. מישרד-חקירות באחרונה שפתח
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\111ך  על תל-אביב, מתושבי אחרים אלפי כמו המוניציפליות, הבחירות יום את בילתה "11^1 ■5|
אותה, שמצלמים ראתה כאשר מאי). בחודש מאי(שנולדה בתה בחברת שפת-הים, 11/1 ^1 •1

המדינה". של ״הרגליים בכינוי זכתה היא מדוע שוב והדגימה דוגמנית, של אופיינית בפוזה עמדה
 פיר־ לא עדייו עצמם שהם טוח,
שלהם. המאזנים את סמו

האחרו התוכניות באחת ■
 התארח למסיבה סיבה של נות

מט שוסטר, חיים בשם בחור
אנתרופולוג לענייני הירחון עם
 שסיפר אחר, מסע וגיאוגרפיה יה
 מי־ ריבקה בסין. שהותו על

 הראיון לפני בו שפגשה כאלי,
 כיצד אותו שאלה הטלוויזיוני,

 שהוא העובדה את מסביר הוא
שזו טען שוסטר סיני. כמו נראה

 במשך בסין שהותו תוצאת הי
מר היה ושלפני־כן שנים, תשע
לחלוטין. שונה אהו

₪ אזד׳ליאג דזזד׳ד מן כעמי

י ק סו ע פ ו ב ש ה
 עיריית לראשות בבחירות שניצח הליכוד איש רגו*, יצחק •

 ״ה- כרמל: בנ״ץ המערך איש המובס, מתחרהו על באר-שבע,
כסוסיתא־כרמל!" התגלה מרצדס־בנץ

 טאואר ג׳ון של פסילתו על בדבר, אורן אמיר העיתונאי •
 והניאופים השתייה בגין ארצות-הברית, של שר״ההגנה לתפקיד

 רכוסים שמיכנסיו נזיר רק להתמנות יכול ״לשר-ביטחון שלו:
פקוקים!" זבקבוקיו

 יש להשמין, נטייה לי ״אין ישראל": ״נערת טיטון, רונית •
הרבה!" לאכול נטייה לי

 חנה של וההליכות הנימוסים למדור במיכתב קוראה, •
יפה!" לא זה - בפה ״קיסם במעריב: בבלי
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משותפים. חברים להן שיש הבנות שתי גילו כבר קצרה היכרות אחרי זוהר. ובעלה משמאל) דבוריו(שניה
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