
 ★ דוברת? אהרון ,כדר״ ד מנכ״ הוחדר ע1מד
רביץ יהודית שר לבדיחה מיידית תגובה

בעישון הגדול הלוח□
 יושב- לדר, טוביה חד״ר

למ הישראלית האגודה ראש
שבו לפני עלה עישון, ניעת
 תל־ עיריית של במעלית עיים

 הדלת, שנסגרה לפני אביב.
 להט. שלמה למעלית נבנס
ו לשלום לדר את בירך הוא
 לשלום מברך שהוא חשב לדר
מ אינו שאותם אנשים נם

 שב׳יץ׳ התברר מייד אבל כיר.
אותו. נעיר אכן

 של בשלומו התעניין להס
האמרי המיליונר שיין, גץ

ל שתרם >,8(ג הקשיש קאי
דו כמיליון היום עד אגודה

 תשדי- קיימים ושבוכותו לר,
ד בסלוויזיח, רי-השרות העי  באח־ נפגשו שניהם מתי ללרר ו

בכנס-רופאים. שנים, ארבע לפני שיין, עם יחד - רתה
 בעניין ראש־העיר עושה מה שאל ששיין ללהט סיפר לרר

 מאוד ״הבעייה לשיין: כתשובה, אמר, שהוא והוסיף העישון,
 לשמע חייך ב׳יץ׳ דאגותיו.״ בראש והיא אותו, מטרידה
ההגזמה.

 רבה בעיר וגבר המעלית, דלת נפתחה השמינית בקומה
ה אמר להט בידו. בשסיגריה להיכנס ת א ה.  להיכנס רובה ל
אניד מי יודע אתה סיגדיהז עם למעלית
אתה הבחור, אמר ״כן,״ ב׳יך׳.״ מר ,

 מי יודע ״אתה ראש-העיר, לו אמר אני,״ מי חשוב לא ״זה
בעישון!" הגדול הלוחם איתי! כאן נמבא

משם. להסתלק מיהר הבחור

כאןד נמצא ס׳ יודע .אחה

 דקל, מיכאל לשעבר הח״כ עמד אחרת בפינה להתבדח. והרבה
 בידידות ושוחח שוחד, לקיחת של חמורות בעבירות שנאשם

שומרון. דן והרמטכ״ל, קראוס דויד המישטרה, מפכ״ל עם

איפ הקלעים מאחורי להריונה.
 רינה ההודית המיסערנית רה

 הדוגמניות. את םושל!ורנה
ה תסירי שימי הזמר ■

אי כזמר שעבודתו למסקנה גיע
כלכ מבחינה אותו מספקת נה

 במיש־ כשותף נכנס והוא לית,
יהודה עם ביחד רד־הפקות

 במועדונים מופיע הוא שם רבות, שנים מזה בפאריס המתגורר הישראלי הזמר ^1■ ן11ך
1 1 חדווה מהבמד כחבי רבות, שנים לפני התפרסם טל לחג״הפסח. ארצה הגיע שונים, /11 1
״נעמי״. בשיר בשוקיו בפסטיבל-השירים זכו הם בארץ. פופולרי מאוד צמד בזמנו שהיה ודויד,

 מסיבת־העיתו־ משהחלה ■
 אהרון עם הכלכליים נאים

הח ביום כלל, מנכ״ל דוברת,
 מהכתבים אחד כל התבקש מישי,
 תורו כשהגיע עצמו. את להציג

 ידישת של הכלכלי הכתב של
 קם הוא ברק, בני אחרושז,

 ואז יצחק, כיואב עצמו והציג
 טעיתי,״ סליחה, ״הופס, אמה

 ויואב הדלת נפתחה הרגע באותו
 מעריב, של. הכלכלי הכתב יצחק,

 סידרת־התחקידים את שפירסם
למ חשדות על והצביע כלל, על

 פנימה, נכנס פליליים, עשים
 שעמדו מי בצחוק. פרצו והכל
 טענו דוברת, כלל, מנכ״ל ליד

החוויר. שהוא
אלפסי, אבי אלוף תת ■

 ראשי, קצין־תותחנים שהיה מי
 אחרי רב זמן מובטל היה לא

 איש־ ,ידידו מצה״ל. שיחרורו
 הוא אף רביבו, אורי האופנה

 אותו מינה במילואים, גבוה קצין
ש חנויות־האופנה רשת כמנכ״ל

בבעלותו.
 חכמי יוסי איש־הביטוח ■
 במיסעדה ידידים בחברת סעד

 הארוחה סיום ועם תל־אביבית,
 אותו כשקיבל החשבון. את ביקש

 להוציא לכיסו, יד הושיט הוא
 הרבה ולמבוכתו הארנק, את

 אותו. איבד שהוא לו הסתבר
 הלוואה וביקש נואש, לא חכמי
עימו. שהיה מחבר
 מעצב־ של תצוגת־האופנה ■

סו העלתה גרא עודד העילית
 הנשים לכל מבוכה וגרמה מק

הרא בשורות שישבו החשובות
 בקיט־ הופיעו הבימה על שונות.

 מלהקת רקדנים זוג עי-קישור
 פיסות־ עטויים שהיו בודשבע,

 איזור את שהסתירו זעירות, בד
הרא בשורות בלבד. החלציים

 מיכל להט, זיוה ישבו שונות
 ראו־ יעקובי, נלה מודעי,

 ארנם מוריאל וייצמן, מה
למר־ בנוח לא שהרגישו ואחרות,

ק1 ך| \ | | | |  ש״ נכדתו, את מחבק ראש״הממשלה, ך14|
מבי שובו עם בנמל-התעופה לו חיכתה 1 #1111 |11 1*•
מרומם היה ראש״הממשלה של רוחו מצב בארצות-הברית. קורו
העירומים. הרקדנים אה

 אשתו אדרי, אן־קלוד ■
 אדרי רפי בלי־תיק, השר של

ב ישבו גרושתו, אדרי, וג׳ואן
מזו. זו והתעלמו השורה אותה

על גרץ ענת הדוגמנית ■
 בלבד. אחת פעם המסלול על תה

ש הודי בסיגנון בגד לבשה היא
נמ גרץ התפוחה. בטנה את עטף
השמיני בחודש אלה בימים צאת
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