
 חבר־ ★ במסיבות־הפתעה מככב קצב משה
הריון בשמירת הבער וגם ★ עדיף מועצה

במ יום־המהפכה במסיבת ■
 ביפו הצרפתי השגריר של עונו
 את ארלמרט אהוד השר ראה

 כשהוא קינן, עמום הסופר
 בנימין(״ביבי״) עם משוחח

 לקינן: אולמרט אמר נתניהו.
 העם. אל יורד שאתה רואה ״אני
סגני־שרים!" עם מדבר אתה
היה וייצמן עזר השר ■

 בשום להבין, הצליח לא הוא
אותו. הזמינו מדוע פנים,
נסע תבורי שימי הזמר ■

 בארצות- הופעות של לסידרה
 הופיע הוא מהן באחת הברית.

 בלוס״אנג׳לס. חיפה במועדון
 ישראלים- היו האורחים מרבית
הופע מקומיים. ויהודים לשעבר

התלהבות עוררה הזמר של תו

סוויסה מאיר השחקן ■
 הוא שבו חרש, במחזמר מופיע
 ו־ מתבגר ילד של תפקיד משחק

 והוא מאחר כעלם. לאחר־מכן
 קצרים, מכנסיים ללבוש נדרש

המח בימאי על־ידי התבקש הוא
 רגליו. שערות את לגלח זמר

 בטענה להתנגד, ניסה סוויסה
לו. עזר לא זה שעיר, שאינו
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 במסיבה. מאוד עכור במצב־רוח
 שר־הביט־ שהיה מי וייצמן, אמר
 עכשיו והמכהן הליכוד מטעם חון

״עזב המערך: מטעם כשר־המדע
והצט מטורפים של מיפלגה תי

דגנרטים." של למיפלגה רפתי
במסי ביותר התמה האדם ■

 נמרוד רב־החובל היה בה
 שנה 38 לפני שהיה מי אשל,

 ושמילא מרר־הימאים, ממנהיגי
בספנות. בכירים תפקידים מאז

 לזרוק התחיל שהקהל כזאת,
ה של בסיומו שטרות־כסף. עליו
 מריצפת־המועדון נאספו ערב

 8000 של בערך שטרות־כסף
דולר.
 מחומו־ קטע כמו נשמע זה ■
עצ קישון אפריים של רסקה

 חתם שעבר השלישי ביום מו.
 הזה. השלם על מנוי על קישון

 כתבת־ את כשראה היום, למחרת
המנוי. את ביטל עליו, השער

 סהן, אלברט ■השחקן
 רות מהפסנתרנית שהתאלמן

 רומאן־בהמשכים מנהל מנסה,
 גטליץ. אלה עורכת־הדין עם

 מדוע חבריו על־ידי כשנשאל
ובהמ בהפסקות הרומאן מתנהל
 ני־ בגלל שזה השיב הוא שכים,

מ שלו החיים גודי־האינטרסים.
 של החיים ואילו בלילה, תחילים

 למצוא קשה ביום. מתחילים אלה
נקודת־המיפגש. את

 ישראל הגששים, שני ■
 וגברי פוליאקוב (״פולי״)

 את השבוע באותו חגגו בנאי
 בני בחברת שלהם ימי־ההולדת

 השלישי, הגשש מישפחותיהם.
 שנות־ חמש חגג לוי, שייקה
 כמה אורנה. אשתו, עם נישואין

 אמור לוי היה מכן לאחר ימים
נרגי למיסעדה כשותף להיכנס

 העניין. על לוותר החליט אך לה,
 בקרוב יפסיקו הגששים שלושת

ש הבימתיות הפעילויות כל את
תוכני על בחזרות ויתחילו להם,

 תימשכנה החזרות החדשה. תם
שלמה. שנה

בי שהופיע אחרי שבועיים ■
 מדור־הרכי־ האשה עולם רחון
 שולה העיתונאית של לות

למכוניתה מישהו התנכל יריב,

 שהשחקן־ יודעים מעטים ■
 המופיע ג׳יקובם, אדי רקדן

כחלי מלך־העכברושים בתפקיד
 הלא־רחוק ושבעבר מהמלין, לן

 הוא ברודווי, בימות על הופיע
 בגוש- המתגורר חוזר־בתשובה,

 יום־יום דרכו עושה הוא עציון.
 התל־ לתיאטרון ממקום־מגוריו

 חובש הוא הפרטיים בחייו אביבי.
 על אותה מסיר הוא אך כיפה,

הבימה.
 שרר ימים שבוע במשך ■
 משה שר־החוץ בין רב מתח

 עמרם האלוף לבין ארנם
ל אלוף־פיקוד־המרכז מיצנע,

ההת היה המתיחות מקור שעבר.
 מיצנע כלפי השר של בטאות

 שרה באינתיפאדה. וטיפולו
הירד אשת־החברה דוידוביץ,
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 שגו בחדר״הכושר בעיקר שעות, כמה במכון מבלה ויינשטיין רו.
הספור חבר־הכנסת אל דקות. מספר נע, פס על במקום, רץ הוא

ירושלמיים. ואנשי״תיקשורת נוספים ח״כים מצטרפים טיבי
 של הקדמית השמשה את וניפץ
 זאת שעשה חושדת יריב רכבה.

 עליו כתבה שהיא מסויים אדם
 חן מצאו לא ושהדברים במדורה,
בעיניו.

האר הלך שנה חצי לפני ■
 לבדיקות רוזנפלד מנו כיטקט

 בתל־א־ איכילוב בבית־החולים ן
 הרופאים ברע. שחש מפני ביב

 מדוקדקת, בדיקה אחרי לו, מסרו ן
 אך בסרטן־הריאות, חלה שהוא

 אינו שמצבו ואמרו אותו עודדו 1
ה למרות להצילו. ושניתן חמור

שע בשבוע נפטר הוא טיפולים,
.40 בן כשהוא בר

התפיי לערוך החליטה שלמית,
המסי ובאחת השניים, בין סות
 לו ואמרה לשר ניגשה היא בות

 הזמן וזה במקום, נמצא שהאלוף
 ההדורים. את ליישר המתאים

 והביע לאלוף ניגש שוכנע, ארנס
כלפיו. התבטאותו על צער

 ליום למסיבת־הפתעה זכה ■
 סמנכ״ל צור, אבי גם הולדתו

שר עוזר לשעבר רשות־הנמלים,
 התיישבות. לענייני החקלאות !
 לפני שהואשם ,40ה־ בן צור, |
 בלתי־ בהעברה שנים ארבע |

 ואף לליכוד, כספים של חוקית
באבו־כביר, במעצר חודש בילה |
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