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 כבסיס מוסיאון ★ פורת לאורי אטומית פצצה
יינגלאך יש אבל צינגלאך. אין ★ צבאי

 שנועד צה״ל, של בתרגיל ■
 התיקשורת תיפקוד את לבדוק

 המציאו בשעת״חרום, הצה״לית
 מיני כל להנאתם העיתונאים

 לצורכי ברדיו, לשידור ידיעות
 שידר הבקרים באחד התרגיל.

 פצצה הבאה: הידיעה את הרדיו
 ראשודלציון, על נפלה גרעינית

 פורת, ורת.6 באורי ופגעה
 רשות־השי־ של המנכ״ל־לשעבר

כש הדרומית. בעיירה גר דור,
הגיב: עצמו, לפורת כך על נודע

הזה העולם אבנרי, רחל

 מכך מופתע היה גנרי לזהותו.
 הזדהה אותו, זיהה לא שהמלצר

המקום. את ועזב
 לעין־חרוד, בדרך לסרט ■

 קינן, עמום של סיפרו על־פי
בס שתופיע קטנה, ילדה נדרשה

 הסרט, כוכב של כבתו אחת צינה
 הסרט מלהקת ק.6 אנתוני

 בתל־אביב, בגני־ילדים .חיפשה
 לורן אחת, יפה מילדה והתלהבה

 הדוגמן־לש־ של בתם ,4וד בת
מרי, ואשתו יורק אביב עבר

 עניין השבועית התוכנית מגישי
 וגדי שמלן דליה אופנה, של

הני יורק. את ולנסות ליבנה,
 שהוא ונראה בהצלחה, עבר סיון

בתפקיד. לזכות עשוי
בנ הדיפלומטית המושבה ■
 זהו אחד. בשגריר מסתכמת תניה

 כהה־העור השגריר יוזן?, פרנץ
 האחרון השישי ביום האיטי. של

 בביתו מסיבת־פרידה לו נערכה
 ראובן הפלסטי המנתח של

במגו־ שבחר השגריר, ריגלר.

 עמד באוזן, ועגיל צמה בעל פין,
 בקרן מאוחרת בשעת־לילה

 ודרך־חיפה ארלוזורוב הרחובות
שהז למונית והמתין בתל־אביב,

 מכונית לידו עצרה לפתע מין.
ואמ צעירה ממנה יצאה אחרת,

 לי יש יפה. עגיל לך ״יש רה:
 זה.״ את לי תן אז כזה. אחד בדיוק
 שלפה ואז סירב, המופתע כספין

 ואמרה: מארנקה סכין הצעירה
 עם יחד אותה אקח תיתן, לא ״אם

הגיעה כספין, של למזלו האוזן!"
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 ילדה אימצה שהיא אחרי ■
 לפני החליטה היא בראזילית,

 ילד גם לאמץ אחדים חודשים
 בבית לה כשיש כעת, פיליפיני.

 הצליחה מאומצים, ילדים שני
 הראשונה הגברת ציבעון, ורד
להיב־ בארץ, האירובי המחול של

הזה העולם אבנרי, רחל

ה, ברמת־גן בביתה ערכהנירמוזס ג׳ודי  מאז הראשונה גפעם מסינ
פורת, אורי לכבוד היה הנשף ניר. עמירם בעלה, מות

 שבמסיבת- בעוד אחרונות". ל״ידיעות רשות-השידור כמנכ״ל מתפקידו שחזר
 שנמשכה ג׳ודי, של למסיבה רבים באו מעטים, רק נכחו רשות-השידור של הפרידה

שביט. ציפי של בעלה דקל, אבישי עם בשיחה ניר ודי ג מימין: למעלה בבוקר. 3 עד

 ציפי מימין: למטה אלמוג. ובלה אבידן־בריר ברוריה העיתונאיות בין פורת משמאל:
 כמון!״ בדיוק נראיתי שילדתי, ש״לפני הלפרין ניקול למלכת-היופי אמרה שביט
 גליה היתה הערב מכוכבות אחת נדהמה. מאנה), רוני שלה, החבר (מאחורי ניקול

 לכן קודם שנראתה הופמקלר), אורי הקאריקטוריסט עם משמאל, (למטה אלבין
גזית. גבי למראיין אפיים אחת מנה השיבה שבה ״סופסופ", בתוכנית־הטלוויזיה

הזה העולם אננרי, רחלהזה העולם אבנרי, רחל

 כדי אטומית פצצה דרושה ״מה,
איתי?״ לגמור
 רחבעם הכנסת חבר ■

כמ גם המכהן זאבי, (״גנרי״)
 בתל־ ארץ־ישראל״ .שסיאין נהל

 כעל הזה האתר על מנצח אביב,
 ומקפיד דבר, לכל צבאי בסיס

 באחד קטנים. פרטים על ביותר
 למיסעדת ניגש הוא הימים

וש פרטי עסק שהיא המוסיאון,
ש המלצרים, אחד של לשמו אל
המ התג את ביגדו על נשא לא

 במקום. שנהוג כפי שמו, את ציין
גנרי את ושאל לצון חמד המלצר

 ללמוד הצליחה לורן עיתונאית.
 להרים ממנה: הנדרש את מהר די

 הוא כאשר שפופרת־הטלפון, את
 (בסרט): לאביה ולקרוא מצלצל,
דדיזדדי!

 להופיע נבחר יורק אביב גם ■
יו בקולנוע. לא בטלוויזיה, —
 תוכניות בתרגום העוסק רק,

 ערוץ עבור וצרפתית) (מאנגלית
 שאם הערוץ לאנשי פעם אמר ,2

 להם שאין במצב פעם ייתקעו הם
 זאת, לעשות מוכן הוא קריין,
 בעבר. זאת למד שהוא מכיוון

את להחליף הוחלט באחרונה

 אישיות, מסיבות בנתניה רים
ברומא. כשגריר התמנה

 אריק של בתם נועה ■
 שוחררה שני, ושושיק לביא

 שריצתה אחרי הצבאי, מהכלא
 ב־ חשיש עישון בעוון עונשה את

הועב היא להקת־פיקוד־המרכז.
 ותסיים בצה״ל, חרש לתפקיד רה
חוד ארבעה בעוד שרותה את

א מתנחם החדש, במקום שים.
 (מנות־ ״צינגלאן־״ אין ביה,

 יש אמה, מזהירה אולם, חשיש).
(נערים). ״יינגלאך"

כס־ יובל מעצב־האופנה ■

 הוא שלו, המונית רגע באותו
 ״יאללה, לנהג: וצעק לתוכה קפץ
מפה!" עוף

 על מספרת שביט ציפי ■
ש לה שאמרו הפולנית, האשה

 המיש־ בשעת לגנוח צריכה היא
בר לגבר. תענוג להסב כדי גל,
לגנוח: התחילה היא המכריע גע

 אוי, עלי... עבר יום איזה ׳״אוי,
 הילדים אוי, הגיעה... לא העוזרת

השתוללו...״
תמוז בנימין הסופר ■
 מסויי־ אנשים על ביקורת מתח
.ב העירה, שלו בת־השיחה מים.

 בבית־ מאושפזת היא להריון. נס
קפדנית. בשמירת־הריון החולים

 עורכי־הדין, ילדי לקהילת ■
מצטר הוריהם, בדרך הממשיכים

 של בתם בריר, שרון גם פת
 וסג־ בריר אברהם עורו־הדיו
א ברוריה לאשה, נית־עורך

ל לקורס נרשמה בריר בירן.
 בניו־ מישפטית אנגלית לימודי

 תתחיל הקורס סיום ועם יורק,
 לומדים שם בלונדון, בלימודיה

 מעורכי־הדין כמה של בניהם
בארץ. המפורסמים

ארצה הגיע שבועיים לפני ■
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