
 הוא שותף היותו בתוקף קיסר.
ה את עצמו על לקחת החליט
 והוא המישו־ד, של בפועל ניהול
הל עם המשא־והמתן את עורך

קוחות.
מ אחד הוא שטרן רוני ■
 פופולריים הכי הפאבים בעלי
בש ימים שישה עובד הוא בעיר.
 בחברת נח הוא אחד יום ורק בוע,

הש מימי באחד בני־מישפחתו.
 ולקח מעבודתו התפנה הוא בוע

ב לבלות כדי רעייתו, את עימו
החד מאולמות־הבאולינג אחד
קיוו אשתו בעיר. שנפתחו שים
 אינטימי, ערב להם שיהיה תה
מוע דקות התבדו. תיקוותיה אך

 ניגשו למקום הגיעם אחרי טות
 לברכו, כדי המקום בעלי אליו
 חילופי״ הפכו דקות כמה ותוך

שהס לשיחת־עבודה, הברכות
 מאוחרת. לילה בשעת תיימה

 הפעלת על סיכמו הצדדים שני
 בניהולו במקום ופאב מיסעדה

שטרן. של
 אשתו קולומביה, יעל ■

קו מישל הנודע, המלחין של
ה לחג ארצה הגיעה לומביה,

עם להיפגש הספיקה וכבר פסח,
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|1\ התחיל משמאל) (ראשון ,27ה- בו המלונאי 1\
ו1 בטאבה, מלון־פאר של התשתית בהקמת 111\ 19 11\

המלון, דגם של בציור אוחז הוא בצילום טאבה״. ״טיאג שיקרא

 ״אל העיתון עורן טגן משמאל), (שני תוסיק טמיר כשלצידו
 עימו הנמצאת אירועים, מפיקת בן״גל, שלווה לצידם אח׳באר״.

אטד. וידידו, בן־מרדבי שירלי היופי מלכת עבודה, בקישרי
 סיפרה קולומביה הרבים. חבריה
 הקימה אגת, ,21ה־ בת שבתה

 הבת עם בשיתוף חברת־הפקות
לפו מרי כוכבת־הקולנוע של

דה.
 הגיעה נבון ■אופירה

נל׳ למלון לבדה, שבועיים, לפני
 חלי־ לבשה היא בטבריה. כינרת ״

 מאופרת, היתה לא פת־טריינינג,
וה חום־בהיר, בצבע היה שיערה

 היא אותה. זיהו לא בקבלה בנות
 והשתתפה יומיים, במלון שהתה

במ לשיזור־פרחים, בסדנה שם
ביום. שעות שלוש שך

נבון, אחרי אחדים ימים ■
יע שלו, הבעלים למלון הגיע
שכל פמליה עם נימרודי, קב
 חתנו(בעלה עופר, בנו את לה
 כמה. ועוד נהג רותי), בתו של

 על שולחן סביב ישבה החבורה
הסתו המלצרים וכל המירפסת,

 משקה להם והגישו סביבם בבו
 במלון שהיה זוג־ליצנים וכיבוד.

שלישי, וליצן הצגות, להם עשה
לגו שהיתמר גבוהים, קביים על
את עורר מטר, שלושה של בה

 אשר נימרודי, של התעניינותו
 הארוכות, הרגליים את מישש
 הן והיכן כיצד לדעת וביקש

לקביים. מתחברות
 ובעלה, טופרל ענת ■

 ברזילי, יורם איש־הסרטים
 אחרי לוס־אנג׳לס, את עזבו

 עתה שוהים הם ממושכת. שהות
ב היא ענת בתם. עם בלונדון,

הריון.
 שלוש אחרי נולד, בן ■
 של בנו זאבי, לפלמח בנות,

 ולאשתו זאבי רחבעסוגנדי)
 בכפר מתגוררת המישפחה ג׳יין.
 במי־ כמנהל עובד ופלמח תבור,
ל בבית־שאן. צבאי לציוד פעל

 ולשלוש פלג, קוראים תינוק
 מעיין כינרת, — אחיותיו
 ברית־המילה לחגיגת וירדן.
ל הרמטכ״ל לוי, משה הגיעו

 וייצמן, ועזר ראומה שעבר,
 ואשתו גנרי וכמובן דיין, רות
יעל.
 כפר־תבור, מועצת לראש ■
 יש גולדמן, מיכה הכנסת חבר

ב־ אמינות, של בעיות באחרונה

פם!1ה דסטין כמו
 מזה שוהה, בעיר״הסרטים

 וייג־ מימי אחדות, שנים
 ש־ מאלמנות־מינכן, בדג,
 וייג- מוגי של אשתו היתה
 מאמן־המתאבקים. בדג,
ה  גורי ויינברג, של היחיד מ

 אח שעבר בשבוע טייס ג),8(
 למישחק, בבית־טפר לימודיו

שחקן. להיות שואף והוא
 ויפה- כחול-העיניים לגורי
 למישחק, מדריך יש התואר
 מיבחני־ לקראת אותו המכין

ה ניגש. הוא שאליהם הבד
 או* ברייאן הוא מדריך

ויינברג גורי ומדריד״שח־ שחקן בראיין,
שנה חצי כבר תלמידיו שעם ותיק, קנים

 ניק והטלוויזיה כוכב-הטרטים כמו מפורטמים, כמה נימנים
שנה. 2$ לפני אובראיין גילן? שאותו נולטה, ועשיר) (עני

 רץ שגורי על-כך המדריך באוזני מימי התלוננה כאשר
 הוא דבר, שום מזה יצא לא ועוד שנה, חצי כבר למיבחני-בד

 המשוגעת העיד הוליווד, על ארוכה הרצאה לה ונתן צחק
 סג במשך למיבחנים שרץ הופמן, דאסטין על והקשה,

 שרץ אובראיין, מיודד שעימו ברנדי, מארלון ועל שנים,
 צריך גורי בהצלחה. שזכה לפני שנים, חמש במשך למיבחנים

 זה שבסוף מאמין אני המדריך, טיכם ומתמיד, חזק להיות
לו. ישתלם

 ב־ לדרגתו להשכלתו, הנוגע כל
 ועוד, ללא־רישיון לנהיגה צה״ל,

 מרוצים הכפר אנשי מרבית אבל
 פרט. לכל ומתשומת־ליבו ממנו

 מניקיון, נוצצת בכפר פינה כל
ש ״חסר התושבים: אחד ולדברי

 פחי־הזבל את יאספו לא אחד יום
 מיכה הרחובות! את ינקו לא או

בעצמו.״ הכל בודק
 :,ג ברשת קלים אי־דיוקים ■
בתו באפריל, 9ה־ הראשון, ביום
 הקריין השמיע עתיק, אדנם כנית

 להקת של שירה את עופרי דן
 לשיר וכהקדמה עננים, הנח״ל,

 שמות את התקליט מעטיפת קרא
 אז, שנקראו כפי הלהקה, חברי

 ,,חנון שלום כיום: ושמותיהם
 חן, שולה צפיר, טוביה

בס הכל כאן עד קשת. ששי
 של לשמו הגיע כאשר אבל דר,

 יוסי ידוע, פחות . להקה חבר
 קרא איש־קולנוע, כיום טוויה,

הש לפני סויה". ״יוסי לו'עופרי:
 איי־ פרנק הזמר של שירו מעת

 הקריין: אמר חלף, הקיץ פילר,
 אבל אוסטרלי, זמר הוא אייפילד
 הוא כי אוסטרי, שהוא חושבים

ה הפנינה יוךל. שירי הרבה שר
 ערב: באותו עופרי של אחרונה

 יפה, ילד לנון, ג׳ון של שירו את
ביו היפה ל״הילד תירגם הוא

תר".
 למצוא הופתע דיין אפי ■

ש בתיבת־הדואר שעבר בשבוע
 מעטפה ברמת־גן, בדירתו לו,
 בצירוף חפיסת־שוקולד, חצי ובה

 ״הסיפור כך: בערך שאמר פתק,
 וצרות בדידות על בעיתון, שלך

 אל לליבי. מאוד נגע אחרות,
וה הגיע האביב — עצוב תהיה
 חפיסה, חצי אכלתי זורחת. שמש
 לך שיהיה לך, נותנת אני וחצי
 נילי, החתום: על מתוק. קצת

כתוב את שקיבלה שלך, שכנה
שלך." ממוכרת״העיתונים תך

האחרו מהופעותיה באחת ■
 ב־ רכיץ, יהודית סיפרה נות

 את לשיר, שיר בין קטע־קישור
ש הנמלה על הידועה הבדיחה
 אותה שיעביר הפיל מן ביקשה

 אמרה היא הדרך בסוף הנהר. את
 תודה׳ ״מה אמר: והוא תודה, לו

 אחרי ההופעה, בסוף תתפשטי!"
 ירביץ: אמרה מחיאות־הכפיים,

צע בקהל גדולה וקבוצה תודה,
תתפשטי!" תודה! ״מה אליה: קה

 רטרו- תערוכה ערך הקשיש ולציירבינדר אברהם
 יעל בתו יצירותיו. של טפקטיבית

 בינדר, זיוה בתו, במיוחד. באה בארצות־הברית, המתגוררת מרן,
נעדרה. ,60ה־ בשנות ונערת-זוהר מלכת״המים שהיתה מי

חוד ושלושה שנה במשך ■
 הצגות 250ב־ הופיע כאשר שים,

 הוציא החיים, עלנב׳ המחזמר של
 על אנרגיה הרבה טולדנו אכי

 באריקדות, על בעליה הבימה,
 יכול ולכן והתרוצצויות, קפיצות

ולז לאכול לעצמו להרשות היה
 ב־ לעלות בלי שרצה, ככל לול

 ההצגה מן שפרש אחרי מישקל.
 בכמויות, לאכול הזמר המשיך

 קלוריות שרף שלא מכיוון אבל
 לקראת קילו. בחמישה שמן הוא

להיר רצה הוא הקדם־אירוויזיון
 דיאטה על החליט במיטבו, אות

ה המישקל את והוריד חריפה,
מיותר.

 מוערוני- לבעל נולד בן ■
 ולאשתו אכנרי איציק הלילה
 זה את זה הכירו השניים רעיה.

 מיכתבים המדור דרך שנה, לפני
 ב־ התאוששה שהאם בזמן לרנתי.

בירוש לדך סישנב בית־החולים
 למועדונים איציק הגיע לים,
 וכיבוד, משקאות כשבידו שלו

 צירוף־מיקרים המאורע. לכבוד
 ב־ בדיוק נולד התינוק מעניין:

 עורכת־המדור, של יום־הולדתה
באפ 2בני־הזוג(ה־ בין ששידך

ריל).
₪ אדדליאם דלזדד דז; נעמי

השסע פסוקי
 שד- בר-לב חיים •

 על- מצוטט המיששרה,
 שחם: נתן הטופר ידי

 ערך בעל דבר כל ״כמעט
 ' על״ידי נוצר הזאת בארץ

 מתאימים שאינם אנשיט
לתפקידם!״

המ פקיד״שומה, •
 בעילום־ להישאר בקש
המוגז השומות על שם,
מו שמט״ההכנסה מות
 לנישומים לפעמים, ציא,

פג מתגלים שבספריהם
 מנהלים שאינם או מים,

 אחת ״לא כלל: טפרים
להיות,כ האמורה שומה
 פ- (של השפיטה׳ מיטב

,כמי היא קיד-השומה)
השחיטה!" טב

״ב צה״ל שבועון •
בח חייל בשם מחנה",

 ״מוליכים גולני: טיבת
מ בשבילי-עיזים, אותנו

ציפו כמו אותנו אכילים
 כמו אלינו מתנהגים רים,

 ומתפלאים כלבים, אל
חיות!" גולני למה
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