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ם 22 סי ץ טיי בו ת ★ אחד בקי כו  מבלי לז
תימני ל רמטכ״ סוף־סוף, ואולי, * להתחרות

 שימחה היתה בו־אש־העיו ■
 שלום, משה תא׳׳ל גדולה.
 לתפקיד התמנה במקום, שגדל

ח קציו־מישטרה־צבאית״ראשי.
 וי־ גדולה, מסיבה לו ערכו בריו

גר ניסים הזמר דידו־מילדות,
 האירוע, ממארגני שהיה מה,
הרמט־ יהיה הוא שאולי לו אמר

 ב־ ישבה אלמגור גילה ■
 גבר אליה ניגש כאשר בית־קפה,

וא יד לה הושיט העמידה, בגיל
 מבלי לאכול!" כסף לי ״תני מה

בארנ אלמגור פישפשה להסס,
ונת ש״ח 10,של שטר שלפה קה,
כש לי: אמרה שלי ״אמא לו. נה

אל לעולם יד, לך מושיט אדם

 הופיעה גל נירה הזמרת ■
ב ים־המלח. ליד המלונות באחד
הבי על כשהיתה ההופעה, מהלך

צא צאנה השיר את וביצעה מה
 הנשים אחת אליה ניגשה נה,

ישש השיר, שמחבר לה ואמרה
נמ מירון־מיחרובסקי, כר
מופתעת היתה גל באולם. צא

בצי כוחה שניסתה אחרי ■
 השחקנית־דוגמנית החליטה לום,
ב כוחה לנסות גולדנברג הלי

 ספר בכתיבת החלה היא כתיבה.
ה יהיה שנושאו לילדים, שירים
חיוך.
 תשב הראשונה בפעם ■

הצד באותו הג׳ינג׳ים שלישיית

 קפלן עדנה עורכת־הדין ■
 לאירוע כשהגיעה רבים הפתיעה

 בסד־קי־ נתון כשצווארה חברתי
 מחוליות־ באחת נפגעה היא בוע.

לל עליה ציווה ורופאה הצוואר,
שבו כמה במשך הסד את בוש
עות.
אירח פיס אבי המיסעדן ■

 — בצה״ל הראשון התימני כ״ל
בשעתו למדינה שייחל כפי

בן־גוריון. דויד
 יזכה כפר־גילעדי הקיבוץ ■

בז עולמי, בקנה־מידה בתהילה
 העיתונאי־הסופר של יוזמה כות

 קום שמאז שגילה גלאי, יגאל
 שירתו מבני־הקיבוץ 22 המדינה

 ממיספר גדול אחוז — כטייסים
מה נדהם גלאי חברי־הקיבוץ.

 דוקומנטרי סרט והפיק עובדה
 ספרטה שנקרא הנושא, על

 רש־ בו מגלים עתה כבר בנליל.
עניין. אירופיות תות־טלוויזיה

כו בבירה כתבי־הבריאות ■
 שהיה מי בן־ארי גד על עסים
 המכהן מישרד־הבריאות, דובר
 מיב־ על הסוכנות. כדובר כיום

 להם, ששלח האישי תב־הפרידה
 הי־ אישית, כפנייה מנוסח שהיה

 ושמו בלבד, המזכירה חתומה תה
הו לא בכלל הדובר״לשעבר של
בו. פיע

 אמרה ריקה!" היד את תשאיר
 שלי והוםיפה:״אמא בהתנצלות,

 חיי, כל במשך מאחורי עומדת
 יושבי־השו־ מתה." שכבר למרות

בי אכן שהקבצן האמינו לא לחן
 אך לאכול. כדי הכסף את קש

 ליד הקבצן עבר שעה רבע כעבור
 לגילה, לב לשים מבלי השולחן,
 היתה גילה פיתה. אוכל כשהוא

מאושרת.
לח גילה סיפרה כן לפני ■
 בלוס־אנג׳לס, חוויותיה על בריה

צעי ישראלים המוני פגשה שם
המדי על עליהם, ״ריחמתי רים.

 פחות לא סיכמה. ועלינו,״ נה
לא עם פגישות היו מזעזעות
פר את בטלוויזיה שראו יחורים,

 והמיכלאות באריאל התגים שת
באנג לה ושאמרו בפתח־תיקווה,

 להתנהג יכולים אתם .איך לית:
 איך כך, לכם שעשו אתם, כך?

לאח זאת לעשות מסוגלים אתם
רים?״

1| | * | |  ששוחח בזמן בפיו תקוע כשהמזלג ונשאר נימוסיו את שכח חבר״הכנסת, \
1^1 1 1\ # 1 x| זלמן חבר־הכנסת ״קברט". המחזמר של בפרמיירה המוזמנות אחת עם 

 חודשים כמה לפני נפצע שובל קביים. זוג על מדדה כשהוא לאירוע הגיע מימין) (בצילום שובל
יוקרתי. חברתי אירוע בכל בהתלהבות להופיע לו מפריע אינו הדבר בשווייץ. בסקי שעסק בשעה

 המלחין אליו. וניגשה ביותר
 ,70ול לשנתו המתקרב הוותיק,
 באר־ רבות שנים כבר מתגורר

 שירה כותב הוא שם צות־הברית,
 כך. על בפרס זכה ואף באנגלית

 לזכות עומד שהוא גילה מירון
 שבועות, כמה בעוד גדול בכבוד

 הלן האמריקאית כשהשחקנית
 בנשף שכתב שיר תקרא הייז

בוושינגטון. שיתקיים יוקרתי,

 היחצנית שבדרון שלי ■
הופ ק,1שט היינות חברת של

 שהיא לה כשנודע השבוע תעה
 של השנתי הטניס בטורניר זכתה

 שתשחק מבלי דן, רשת־מלונות
 נר־ לתחרות אחד. במישחק אף

 אך בכירים, מנהלים שמו׳עשרות
 היחידה האשה היתה שבדרון

 שזיכה דבר לתחרות, שנרשמה
 באליפות- אוטומטי באופן אותה

וית לא היא זה. בטורניר לנשים
להת מוכנה שהיא והחליטה רה

בגברים. גם חרות
המכו כהן, בני המיסעדן ■

 לפתוח החליט הדייג״, ׳,בני נה
 לידידתו, ופנה נוספת מיסעדה

 כדי בן־עמי, תמי הדוגמנית
 בן־עמי לשותפות. עימו שתיכנס
 תנאים ממנו דרשה אך הסכימה,

 בני־מי־ של העסקה כמו שונים,
 משא־ אחרי ומשכורת. שפחתה

 להם שמוטב בני לה אמר ומתן
 כל על ולוותר ידידים להישאר

 לא בן־עמי עיסקית. התקשרות
 מיס־ פתיחת של מהרעיון נואשה

 זו למטרה פנתה היא וכעת עדה,
ברו אשת־החברה לירידתה,

צוורן. ריה

 תמי של במישפטם הספסל. של
 והיה־ דיגלי מנחם נחמיאם.

סני ילמדו עימנואלוב, לומן
 קפלן, עדנה עורכי־הדין גוריה

 שהיתה ומי ויינרוט יעקוב
 בשני דבורין. פנינה תובעת,

 האחרונים הגדולים מישפטיה
 הופיעה היא כתובעת דבורין של
 של ־קפלן(הסניגורית עדנה מול

 ויינרוט יעקוב ומול יערי) חווה
בלם.) דויד של (הסניגור

השסע פסוקי
מנון • מו א ר ב א
פרי על ב״מעריב״, ביץ,
 אלוף אל הקרובה שתו

 חבר שהוא מיצנע, עמרם
 מפיקוד־המרכז: קיבוץ,
 מאלוסים קצת ״עייפנו

 שרוממות בני־קיבוצים,
 מהשטחים ההסתלקות

ב וצווי-הריסה בגרונם
ידם!״

י א מ ש  יו״ר גולן, •
 בשבוע אגודת-הסופרים,

 פרנסתו על העברי, הספר
 ״ב־ העברי: הסופר של

 מספיקים הטוב מיקרה
 מקבל שהוא התמלוגים

ב ששתה הקפה למימון
הספר!״ את שכתב זמן

 הד״ר הווטרינר •
ל א תי קו  במו- שרעבי, י

 זווי* לניסים דעת-ברכה
 כמזכיר בחירתו על לי,

״הפ תנועת״המושבים:
 ל- הסוס את קשרו עם,

הנכמה!" כירכרה

 חבר־ את שלו במיסעדת־הדגים
 בשעת לוי. יאיר מש״ס הכנסת

 חברים נוכחים היו שבה הארוחה
 הפתיע השניים, של משותפים

לנוכ כשגילה לוי חבר־הכנסת
 מתנגדת אינה שמיפלגתו חים

 מחוץ אוניות־הימוריס להפעלת
ישר של הטריטוריאליים למים

 נערות־ יעסיקו שלא בתנאי אל,
ליווי.
 נראתה לא רבות שנים זה ■

 הישראלי עולם־האופנה צמרת
חגי היתה הסיבה אחת. בכפיפה

ל50ה־ הולדתה יום גת  שולה ש
הא של כתבת־האופנה קיסרי,

 מעיתונאי־ הגרושה קיסרי. רץ.
מיי של בנו קיסרי, גיל מעריב

הח קיסרי, אורי הזה העולם סד
 במיסע־ האירוע את לחגוג ליטה

 שנפתחה חדשה צרפתית דה
 ובע־ היא שבהם לימים זכר ביפו,

בפאריס. התגוררו לה־לשעבר
 ביום־ שהופתע אחד עור ■

מנ איש־העסקים הוא הולדתו
 ״מנטה״. המכונה עצמון, חם
 אותו הזמינו קרובים חברים כמה

 בנמל שעגנה יאכטה על לעלות
 שחבריו להפתעתו גילה ושם יפו,

יום־הולדת. מסיבת לו עורכים

 כבר אביו של הכפר את ■
 לארצות־הברית וגם מנהל, אינו
הקרובים, בחודשים נוסע הוא אין

 נלסון לירון אך שתיכנן. כפי
 הוא חדש: עיסוק לעצמו מצא

 לביטוח־כלי־רכב מחברות רוכש
 בגלל מהכביש שהורדו מכוניות
 את ומוכר מאסיביות, פגיעות
חלקיהן.
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