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שימעוןסרם שר־זזאוגר ■ 
 נוד של במסיבה הכבוד אורח היה

 ה־ מארגני בורבה. דדים גו
 עד להמתץ מפרס ביקשו שימחה

ם הזמר של בואו  משה, חיי
ד 40 המתין שר־האוצר ידירו.
 חמש המקום. את עזב ואז קות,

ל הזמר הגיע מכן לאחר דקות
 שפיספס לשמוע והצטער מקום,

פרם. מר את
 ברשויות הניצחת אדריכל ■

ה מטעם חבר־הכנסת המקומיות,
 השבוע טען מגן, דויד ליכוד
ה בשמות טמת הניצחת שסוד

כ המועמדים. של אטרקטיביים
 את יחליף הליכוד אם שנשאל
ב הליכוד נציג שמאי, יעקב

ל לו שהציעו השיב הסתדרות,
 דחה הוא אך שמאי, את החליף

 את נוגד שוה לו כשאמרו זאת.
זקו לנצח שכדי שלו, התיאוריה

ש ואמר חזר הוא לכוכבים, קים
 יעקב ונשאר היה שלו המועמד

שמאי.
 עצבני נראה שבאחרונה מי ■

 מתידוידוביץ, הוא מתמיד
 מי״ של מרכדההשקעות סמנב׳ל

 השר והמיסחר. זעשיה וזו שויו״
מת עריץ שחץ, אריאל שלו,
ה לראשות מינויו בענית לבט
 המנכ׳ל שמיר, עודד ר.מישו

ל ועבר תפקידו את עזב הקח־ם,
 יו־ בתפקיד תעשיה, םיבני חברת

 אמו מועצת־המנהלים שב־ראש
מקו מאוד שהיתה דוידוביץ, של

לא־מכבר. נפטרה אליו, רבת
 מלפני בת־ים עיריית ראש ■
 וולקר, יצחק קדנציות, שתי
 בבחירות עצמאית ברשימה שרץ

תקצי לקשיים נקלע האחרונות,
 עדיין וולקר כישלונו. אחרי ביים
לספ שקלים אלפי עשרות חייב
 אחדים באו כאשר שונים קים
לת כדי ולביתו, למישרדו מהם
 חיה היפנתה כספם את בוע

 הנושים כל את רעייתו, וולקר,
 יגאל של םץ1א תנועת למישרדי
 משה ולגיזברד, הורביץ

 עי־ סיכם לטענתה אשר ללקין,
 מסעם רץ שהוא בעלה ועם מה

ה כשהגיעו ובגיבוייה זו תנועה
 כשוד■ אוםץ, למישרדי ספקים

 שם הכחישו בידיהם, חשבונות
 ולהתחיי־ לתשלומים קשר כל

 יר־עראש־ה וולקר. כלפי בויות
 לספקים להודות נאלץ לשעבר
להח אמצעים בידו אין שכרגע

 לעשות הבטיח אך החובות, זרת
האפשרי. בהקדם זאת

 לו היו האחרונות בבחירות ■
שבי מיפלגות, שתי מצד פניות

לרשימותיהן. להצטרף סמנו קשו

 לשתיהן, סירב גינת רפי אך
אי תיקשורתית שדמות בטענה

 יצביעו שההמונים לכך ערובה נה
 שכיום, גם הוסיף גינת עבורה.

 שלו השערורייתי התחקיר אחרי
 בתוכנית־ שהוקרן החומוס, על

 אוכל הוא כלבוטק, הטלוויזיה
נק הוא שאליו מקום בכל חומוס

 שהחומום יודע שהוא למרות לע,
ביותר. האמין הוא חמותו של

 המראיין ניאות עתה רק ■
 האירוע על לספר דנציג איתן
 הבחירות ערב לו שאירע המחר

 הוזמן רנציג המקומיות. לרשויות
 בקולנוע נעמת של בערב לראיץ

 כשנכנס בקריית־ביאליק. ספיר
 נדהמו הקהל, עם ביחד לאולם

 מסויימים שגורמים לגלות הכל
 כל על ממטפי־הכיבוי קצף שפכו

 היה יכול לא הקהל הכסאות.
 לנקות נאלצו והסדרנים לשבת,

 ארוכה. שעה במשך הכסאות את
ישו היו הכל כשכבר לאחר־מכן,

תציג כסאותיהם על בים  פתח ו
 שלושה מאחוריו קפצו בראיון,

ה את תפס מהם אחד בריונים.
 להישאר לקהל והורה מיקרופון
הז השלושה לזוז. ולא במקומות

ש לקהל והסבירו כשוטרים, דהו
 ב־ התקבלה לכן קודם דקות כמה

 חשוד. מיטען על הודעה מישטרה
ובד השורות בין עברו השוטרים

 בדיקה אחרי המושבים. כל את קו
 זאת שהיתה כשהתברר יסודית,

כמ הערב נמשך הודעת־שווא,
 את מנע שהוא טוען תציג תוכנן.

 באמצעי־התיק־ האירוע פירסום
 רצה שלא מכיוון הארציים, שורת

 במילחמת־ מעורבות כל לגלות
המקומית. הבחירות

 ייצא שבועות כמה בעוד ■
 אפן! של החדש ספרו לאור

 ויעורר מחיר, בכל חיים תבין,
 קר את המתאר הספר, סנסציה.
 הקבלן־המיליונר של רות־חייו

 ,75ה־ בן הרשקוביץ יעקב
 הרשקוביץ מתאר שבו פרק מכיל
 בשר־אדס לאכול נאלץ כיצד
מה שברח בשעה להתקיים, כדי

השנ במילחמת־העולם גרמנים
 הרשקר רוסיה. בערבות ונדד ייה

 בשואה, נכחדה שמישפחתו ביץ,
 שהי־ אסתר, שנייד, אשה נשא
 רופא- אצל אחות־בכפייה תה

מנגלה. יוזן! המוות
בפא פשטה חדשה אופנה ■
 מגידי־עתידות תל־אביביים. בים

 כישוריהם את מציעים שונים
 המצליח המפיק במקום. ליושבים

 תל־ בפאב ישב בדאון תני
כשלפתע חברים, בחברת אביבי
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מיכאל של סיפרו לצאת שהוקדש בערב צה׳׳ל, בגלי עורך־תוכניות

 צעיר, בחור מהם אחד לו הציג
 גילה הכירומנט בכף־יד. הקורא

 אתגרים לו נכונו שעוד לבראון
 ושכבר המיקצועי, בתחום רבים

 לטוס עתיד הוא הקרובים בימים
בענייני־עבורה. לחדל במפתיע

ת שימי הזמר ■ מע־ תבו

 למכר ילדיו שלושת את הכניס
 ושם לתל־בדוך, נסעו הם נית.

 בץ החלוקה את להם הסביר
 על ועמד קווזת,לוה העובדות
המח כולל שבעניין, הסיכונים

לות.
בר־יר ראובן ■לשחקן

ועכ ניתוח־לב־פתוח, בנידיורק
מגופו. בחלק משותק הוא שיו

 הזמר למה שאלו רבים ■
 באירוע הופיע לא משה חיים

 הוא פשוטת התשובה אמ״י. של
 מאחר ,להופיע שלא התבקש

הגדולות. החזרות לאחת בא שלא

ך \ ן * ך ו  כוכבת״הערב היתה אוטיסטיים, ילדים למען האגזדה אלו׳׳ס, אגודת יושבת־ראש |1ך
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שוטר-דאשו. עולה רביו השר מאחורי של". ,בעלה כאל הכל אליו התייחסו זה שבאירוע מהעובדה

 באירוע נכחו המנוח, השחקן של בני״מישפחתו מבין בעלה. על אוהד
 מתחת בתצלום העומדים ואחייניתו, משמאל) (בצילום נתן אחיו
ילדים. היו לא קלצ׳קין לבני־הזוג השחקן. של שמן לציור

מצ וגם עסקים, עושה הבו ■
 החופשי, בזמנו ציורי־שמן ייר

 הבן של יצירותיו את מוכר והאב
 איש־העסקים בז׳נווה. במישרדיו

 אוהב אינו סולמי מוני הצעיר
 פרי־מיכחולו. את למכור כל־כך

 אסיד בנקאי אביו, בא לעזרתו
 בדרך המתגורר תורכי, ממוצא

 כתלי את שהעמיד בז׳נווה, קבע
 עיסקה בץ בנו. לרשות מישרדו
יצי למכור האב מצליח לעיסקה

הת אחת את מכר השבוע רות.
 הבן, דולר. אלפים ב־סו מונות

במק הודיע בישראל, המתגורר
 את מכר שאביו שבזמן לאביו ביל
הס הוא שלו, מציורי־השמן אחד
הש הסופרמרקט את לרכוש פיק

״ בארץ. שלו לישי

 הופעה על בפאריס הופעה ריף
כל סיבות בגלל בעיקר בארץ,
 במופע המופיע תבורי, כליות.
 מדינה, אביהו עם משותף

לצר טס הוא בארץ. מופע ביטל
חזר. ימים כמה וכעבור פת,

 השבוע עבר אדם הזמר ■
 לעשות נאלץ הוא חדשה. לדירה

 השכורה, שדירתו מכיוון זאת,
 נמסרה מפואר, בבניין־מגורים

להת הצטרך לא הזמר למכירה.
 שהוא מכיוון מדי, יותר אמץ
 לשלו, הסמוכה בדירה לגור עבר

הקומה. באותה
ח של בנו ),8( יוני ■  הכי
באמ השבוע אמר דותן, דודו

אות קח אבא, ארוחת־הערב: צע
תן זונות. זה מה לראות פעם נו ח

ם,  ארוכה תקופה מזה השוהה ת
 הנראה, ככל יש, בלוס־אנג׳לס,

 ו/ רסיםסיר־הבע טובים קשרים
בתפ שנראה אחרי טוב. סוכן או

 בלה בסידרה למדי בולט קיד
 לפני הופיע הוא המדים. לכחול׳

 בסידרה חמה בתפקיד שבועיים
ד פרקדם׳ המאוד־פופולרית  א

 בהטרדה ועזשוד רגיש, כאמן א״
מינית.
ש היון, אדוארד הדר ■

בא האחרונות בשנים התפרסם
לטיפו שלו המכונים בזכות רץ

 עזב נים,הפר־עווב בשיער לים
 הארץ, את בהיחבא, באחרונד,

 חובות אחריו משאיר כשהוא
 של מזלו סד,בנלמס־הה גדולים

 עליו. שפר לא 64ה־ בן חיון
עבר פעמיים, הגרוש האיש,

 הודיעו הכללית בחזרה כשהופיע
 על מוותרים שהם המארגנים לו

 שהוא להגנתו טען הזמר שרותיו.
 המשותף למופע בחזרות היה
 מדינד, אביהו הזמר עם שלו
לו. עמח לא טיעוניו אך

בח ביותר הגדול לכבוד ■
 ברוך הבאבא של בנו תונת

 זד בן שניאור, יחיא הרב זכה
 קרוב ידיד שהיה שניאור, .80

וה מאמץ עשה סאלי, לבאבא
 התנפלו בואו עם לשימחה. גיע

 ונישקו מהאורחים עשרות עליו
 שנראה הישיש, הרב כף־ידו. את

 המקום את עזב מהמאמץ, תשוש
מוקדמת. בשעה
 ב־ השבוע פגעה טרגדיה ■

 שלוש, יהושע של מישפתתו
 המפורסמת, שלוש למישפחת בן

 נכדו נווה־צדק. שכונת ממייסדי
בש נפטר החורשים שלושת בן

ש השעחת הועלו תחילה נתו.
 כמה שאכל ממזון נחנק הוא

הע בדיקות אך לכן, קודם שעות
 שהרופאים ממה נפטר שהוא לו

מות־עריסה. מכנים

26901 הזה העולם 3


