
 בעיה. לא זה לכן פיתרון. אין זה
 שיש הבר רק זה בעיה בשבילי,

פיתרון." לו

גולד־ אמנון עורף־הדין ■
ג י ר ב  מיקרה על במסיבה סיפר נ

שו של מתמחה לדבריו: שקרה,
 ״עורכי־ וקרא: למיסדרון יצא פט

 בני־האדם לאולם. ייכנסו הדין
במיסדרון.״ יישארו

מי  מועמד־הליכוד שהיה ■
 עיריית־ירושלים לראשות
 את חיתן פרסבורגר, שמואל

 סי־1שבם הגדולה במיסעדה בתו
 המי־ומי כל בנוכחות ישראל, און

 את האירו האירוע במהלך בעיר.
האור זיקוקין־די־נור. השמיים

 מ־ מאוד התרשמו בחתונה חים
 הסתבר יותר מאוחר אך הגימיק,

 שייכים האלה שהזיקוקין להם
 בקיר־ שנערכה אחרת, לחתונה

בת־מקום.

 ליואל ציפתה רבה אכזבה ן
 קרב, הלם הסרט מפיק שרוני,

 בניו־יורק. לו שערך בפרמיירה
 אך אנשים, למאות ציפה הוא

יח נמוכה תפוסה היתה באולם
 היו מהמוזמנים ניכר חלק סית.

 על שנשאו קשישים, יהודים
ולרא אותות־מילחמה בגדיהם

 של כובעי־מיצחיה חבשו שם
משוחררים. אמריקאיים חיילים

 נבחרת־ישראל, ■מאמן
הש שחגג גרונדמן, יענק׳לה

 במיס־ ,50ה־ יום־הולרתו את בוע
השלי את איבד בהרצליה, עדה
אש של מכונית־הספורט על טה
 לא ואשתו גרונדמן נהג. שבה תו,

ניזו מכונית־הספורט אך נפצעו,
קה.

יו הישראלי איל־הספנות ■
לכ גדולה מסיבה ערך עופר לי

 הבינלאומי הכנר אחיינו, בוד
 המסיבה, .24ה־ בן עופר ארז

 בהרצליה־פי־ בווילתו שנערכה
למו מקום־מיפגש היתה תוח,

 זובין המנצח כמו רבים, סיקאים
 והכנר שריף נועם מדמה,

 הצעיר הכנר פרלמן. יצחק
 לכישרונות בתחרות שזכה

 אליזבט המלכה על־שם צעירים
 על הערב במשך ניגן מבלגיה

 אלף 315 ששוויו שאול, כינור
 לכנר שהחמיא פרלמן, דולר.

 לאיל־הספנות אמר המוכשר,
 כזה כינור לו ירכוש הוא שאם
העולם. גג על להושיבו יראג הוא

 הבינלאומי איל־העסקים ■
 שותף שהוא ,46ה־ בן יריב ספי
ה שהיא קוריאית, בחברה בכיר

ל חלפים בייצור בגודלה שנייה
 לחגוג כדי ארצה הגיע מכוניות,

 בתו של הבת־מיצווה מסיבת את
 ברישפון. בווילה שנערכה עדן,
ה את במסיבה אירח הגרוש יריב

בנו ישראל, של הרפואית צמרת
רבים. וחברה כספים אנשי על סף

 דליה הטלוויזיה שדרנית ■
 לה־ שיש לחבריה הוכיחה מזור

 היא וכוח־רצון. עצמית מישמעת
 קילוגרמים כמה להשיל החליטה

 ש־ במשימה, והצליחה ממישקלה
 שגם העובדה בגלל קשה היתה
 סבלה לא הדיאטה התחלת לפני
מעודף־משקל. מזור

 לארץ הגיעה לא־מזמן ■
 בנות ושלוש וגה, סוזן הזמרת
 גמליאל, יסמין מש. להקת
 טננבוים, ומירי גחמן מיכל

חש הן אותה. לשמוע ללכת רצו

 כיוון מאוד, פשוט יהיה שזה בו
 היה לארץ אותה שהביא שמי
 אשר עם בשיתוף ניב, אפי

מיבראון ורוני ביטנסקי ש ,
 עם יחד מנגו, את לעולם הביא
 שיין. שלמה הלהקה מנהל

ב שמתמצא מי לכל כידוע ניב,
 הבידור, עולם של העיסקי צד

 הלהקה של אמרגן־ההופעות הוא
 ביקשו הבנות שלוש הנשית.

 וגה. של להופעה כרטיסים מניב
 להן, אמר הוא הזמנות," לי ״אין
 במישרד־ כרטיסים לקנות ״לכו

 מה־ נדהמו השלוש כרטיסים."
מי אמרו לא וטוב־הלב, פירגון

 והודיעו המישרר את עזבו לה,
 לשמוע רוצות שהן בראון לרוני

 יש אבל האמריקאית, הזמרת את
 העביר דקות כמה תוך בעיה.
 לכל לתת לניב הוראה בראון
 סתם, ולא הזמנה, מהבנות אחת
זוגית. אלא

 האלוף לכבוד מסיבה ■
 התקיימה אור אורי ),(מיל

 תל־אביבי, בפאב שעבר בשבוע
 לא המוזמנים מן אחד אף אבל
 המסיבה. מה לכבור בדיוק ידע
 אור, של לשעבר הרל״שים שני

 וסגן־אלוף ספי אלוף־מישנה
 במפח״ש, כיום המשרתים פיני,

 אלוף־פיקוד־ של לחבריו הודיעו
 הקרן־הק־ ומנכ״ל לשעבר הצפון
 שצריך ש״החלטנו כיום יימת

 החברים אורי." עם להיפגש
 שהיתה למה ,10 לשעה הוזמנו
 מסיבת־הפתעה, להיות צריכה

 שעה חצי להגיע אמור היה ואור
 ספי. עם לארוחת־ערב אחר־כך,

 ראשון, הגיע חתן־המסיבה אבל
תו9.45 בשעה ש א ת ד ב ל  יעל ,

 את וקיבל בחו״ל) בטיול נמצאת
 הרמטכ״ל־ — הבאים פני

 יורם אלוף לוי, משה לשעבר
 תת- רובין, דורון אלוף יאיר,

 תת־אלוף ליפמן, יוסי אלוף
 — ואחרים תמיר יום־טוב

 שהיה אור, הנשים. בליווי כולם,
 לארגן ידידיו מרעיון נרגש

 הכריז כזה, אירוע לכבודו
אז להיות לו ש״טוב במיקרופון

 שרו, אכלו, שתו, ואחר־כך רח",
חצות. אחרי 2 עד וריכלו ריקדו

 מזכיר זווילי, ■ניסים
 בשבוע נכח ההתיישבות, תנועת
 יום־ההול־ לכבוד במסיבה שעבר

 הצימחונים כפר של 30ה־ דת
למראה העליון. בגליל אמירים

השסע פסוקי
 אני־ ההיסטוריונית •
הידר על שפירא, טו>

 מיפלגת־העגודה: דרות
 הסוציא- ״האידיאלים

 ממשאת- היו ליסטיים
 נלהגים המונים של נפש

 של נוסטלגיים לגעגועים
מזדקנת!״ אינטליגנציה

 חן שולה הזמרת •
 עד 18 ״מגיל פ):2ה- (בת

 מגיל הבישדוו; עובד 25
 הקרדיט, עובד 35 עד 25

עוב בכלל ועד 35 ומגיל
הרגליים!" דות
 מב־ ;שניצר מאיר •

 ״הארץ", של קר־הקולנוע
 הבדרן של הופעותיהם על

ל וטלבת-היופי גל דובי
 בסרט שושן אילנה שעבר
 חוף צבאי ״דואר החדש

 משחקת ״היא אילת״:
נראה!״ שהוא כמו

ן1| ך ך11ך ך | *  ראש־הממשלה אל ניגשה השנויה־במחלוקת, הירושלמית אשת־החברה 1|1ד
1111 11 1 1 ושאלה ״דניאל", במלון המצרית למהפכה יוס״השנה במסיבת שמיר יצחק | _11 1
 לתקשורת. סגור שהיה בפורום־קצינים, אמר שהוא הבדיחה על מיצנע, עמרם האלוף על כועס הוא אם אותו
 נפגשו ושמיר בוש ״גורבצ׳וב, הבדיחה: מיצנע. את מעריך ושהוא לנאמר, בביטול מתייחס שהוא אמר שמיר

 ופנה לארצו חזר בוש שבועיים. תוך לחסלו מתכוון והוא כדור״הארץ, לו שנמאס שאמר אלוהים, עם
 הוכחה יש שסוף־סוף היא הטובה רעה. והאחת טובה האחת בשורות: שתי לו שיש להם ואמר לאמריקאים,

 להם ואמר לבני־עמו פנה בחוזרו, גורבציוב, גם העולם. סוף יגיע שבועיים שבעוד והרעה אלוהים, של לקיומו
 ואמר לישראל חזר שמיר ייחרב. שכדור״הארץ והאחרת אלוהים שיש האחת רעות: בשורות שתי בפיו שיש
 בלישכה האינתיפאדה." תחוסל שבועיים שתוך והשנייה אלוהים, שיש האחת טובות: בשורות שתי לו שיש

 דוידוביץ ניגשה שמיר עם שיחתה אחרי מדליפי״הבדיחה. על זעמו ובמטכ״ל מיצנע על זעמו שמיר של
 ההדורים, את ליישר החליטה דוידוביץ פרופורציה. לכל מעבר נופח שהעניין לה שאמר מיצנע, לאלוף

חוסלה. והפרשה העניין, על התלוצצו (למטה) השניים, כשנפגשו האלוף. לעבר ראש־הממשלה את ומשכה

 הוגש אשר הטיבעוני, הכיבוד
 העיר המקום, מהווי המסכת אחרי

 לשמור אפשר באמת ״פה זווילי:
דיאטה.״ על

 לשעבר שוורץ, שוקי ■
 שהוא תל־אביב, מכבי כדורסלן

רהי ולייצוא לייבוא חברה בעל
מטעם במיכרז באחרונה זכה טים,

 ה־ ספק יהיה והוא ישראל, רכבת
 במיזנוני והמשקאות סנדוויצ׳ים

הרכבות.

מו אלירן כתב־הספורט ■
 יום־ מסיבת לעצמו ערך סתר

 תל־א־ בדיסקוטק גדולה הולדת
 אנשי־ספורט, נכחו באירוע ביבי.

במ ועסקנים, עמיתים שחקנים,

 לפתע הבחין הוא האירוע הלך
 למיגרש־החנייה נוהר רב שקהל

 מה לברר החוצה, כשיצא הגדול.
 מחבריו שאחד לו הסתבר קורה
 מדגם במכונית לאירוע הגיע

 מסוגה יחידה קורבט, שברולט
 סביב התקהלות יצר ובואו בארץ,

היקר. כלי־הרכב
■ אדזדיאג דזזדד דד; נעמי

ם ל סו ה ה 4>2708 הז


