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 זבעיות ★ ןלובמ עם בוןחש סוגר ברק
ם ח״ ה ת־ כז בד של אי ת ס־ רכ מי ב ע ש

 הוותיק מפיק־הטלוויזיה ■
 נאווה ועוזרתו, מלובן חיים

 בין שהם לגלות הופתעו בודק,
 כרטיסי־הז־ קיבלו שלא המעטים

מלו באטמן. הסרט לבכורת מנה

פעילו בגלל בעיקר בחיפה, כדת
הציבורית. תה

 הישראלי־ איש־העסקים ■
 בחשיאן, אמנון אמריקאי

עמד בהילטון, במעצר־בית שהיה

הר־ חיים נשיא־המדינה, של שלישונווטים גיווא
 ציפי רבדרנית את במסיבה פגש צוג,

 ברמת״גן. ״בלק■״ התיכון בבית־הספר איתו שלמדה שביט,
 קיטל שלום באיש־הרדיו במסיבה פגשה חן(למטה), שולה הזמרת
נהלל. שבמושב היסודי בבית״הספר למדה שעימו (לידה),

 יחצן עם והתקשר התעצל לא בן
 לשעבר ברק, אריה הסרט,

 היחצ־ של ובעלה סי־בי־אס, איש
 לברר כדי ארבל, רונית נית

לתדהמ הזמנות. קיבל לא מדוע
 היא לכך שהסיבה מברק שמע תו

 וביקש ברק אליו פנה שבעבר
 של וידיאו־קליפ שיכניס ממנו

 שב־ פופ, עד לתוכנית סי־בי־אס
ל יצא לא העניין מלובן. הפקת
החש את ברק סגר וכעת פועל,

מלובן. עם בון
 אנשים של רבות מאות ■
 גלית את למנוחת־עולמים ליוו

 באופן שנפטרה ,21ה־ בת גתון,
שתק ממארת ממחלה פיתאומי

 גלית, שבועיים. לפני אותה פה
 קצינת־ גרזון, גילה של בתה

 בארץ, השישי הצי של הקישור
 שונות ממחלות וסבלה נכה היתה
מו- דמות היא אמה ילדותה. מאז

 ללוס״אנג׳־ לחזור שעבר בשבוע
 האחרון יומו את מגוריו. עיר לס,
 ה־ באחת חבריו בחברת חגג הוא

המ מכן ולאחר בעיר, מיסעדות
 עד שהה שם אופנתי. לפאב שיך

של הבוקר, של הקטנות השעות
אש אך לטוס. אמור היה אחריהן

להי לו ויעצה עימו התקשרה תו
 | עד ימים, כמה עוד בארץ שאר

 בלוס־אנג׳־ העניינים שיתבהרו
לס.

רי לשעבר, כשסיס־תבל ■
 להתגורר עברה מור־גודר, נה
ח היא בכפר־שמריהו, בעלה עם

 אי־ בעל בית רכשה שהיא שבה
התב האחרון בחודש כות־חיים.

מט במרחק טעתה. שהיא לה רר
 גשר נבנה מביתה אחדים רים

 מור■ לגברת להולכי־רגל. עילי
 לגבי עקרוניות טענות אין גודר

שמפריע מה הגשר. של נחיצותו

לבי קרוב כה נבנה שהוא זה לה
 להקימו היה שניתן בעוד תה,

 מביתה, מטרים 100 של במרחק
 היא כעת בשימושו. לפגוע מבלי

המתאי לגורמים לפנות שוקלת
 הגשר נבנה מדוע לברר כדי מים,

הב באיכות־החיים הפוגע במקום
בני־מישפחתה. של סיסית
 קבוצת־ של הקודם לידר ■

 בני בית״ר־ירושלים, הכדורגל
 יש מאירה, ולרעייתו נחמיה,

ב חשקה נפשם אך בנות. שלוש
 בן■ הרב על שמעה מאירה בן.

 בבתים, מזוזות המתקין טוב,
 הרב בירכתו. את לקבל והלכה
 בן, זה יהיה שהפעם לה הבטיח
 בני־הזוג, של לשימחתם ואכן,
 ברית־ טכס את חגגו הם בן. נולד

 בחברת ירושלמי, במלון המילה
ובני־מישפחה. ידידים מאות

מי משה במילחמת״העצ־ חטיבת״כרמלי מפקדנו
 אחד היה לשעבר, ושר־התחבורה מאות

 סגן שהיה מי בן״מאיר, דב ידידו, שערך במסיבה הכבוד מאורחי
 בתל״אביב". ומי ״מי הספר בעריכת העוסק תל״אביב, ראש-העיר

בעבודתו. לבן״מאיר יעזור בכתיבה, כיום עוסק הפנסיונר, כרמל

 תעבוד.״ ולא החתונה, אחרי פים
ההב את קיים ואכן הבטיח, אמיר
 של בתו גליה, וכלתו, הוא טחה:

 וינש״ אריאל חבר־הכנסת
 במלון שבוע־דבש בילו טיין,

בנהריה.
ל עד שנים, חמש במשך ■

 ארנון עורך־הדין עבד אחרונה,
 ער של במישרדו כשכיר גרפי

 לו ועזר זינגל, משה רך־הדין
 עזב גרפי שונות. חברות בפירוק

 וזינגל שם, עבודתו את לא־מזמן
יריעה בעיתונים לקרוא נדהם

 בנד ומי ם׳ הספר במהדורת ■
תמונ מופיעה והדרום או־שבע

 גאון, בני ביר, מנכ״ל של תו
 תמונות עשרות בין וקורות־חייו,

 הפעילים מקומיים תושבים של
הצי החברתי, בתחום בבאר־שבע

 כך על כשנשאל והפוליטי. בורי
 המוציא עמר, 5יוסן המהנדס

 שגאון טען הוא הספר, של לאור
 של להתפתחותה רבות תרם

 גדול, סופרמרקט בהקמת העיר,
 התגורר ולא נולד שלא ולמרות
לכ הוחלט בבאר״שבע, מעולם

המוז התשובה בספר. אותו לול
הנוכ את כמובן, סיפקה, לא רה

רו אירית והעיתונאית חים,
 דעתה שלפי העירה ממעריב תם

 נהגי את בספר לכלול גם צריך
נוס אלפי יום כל המביאים אגר,
ותור לבאר־שבע, ועוברים עים
ה של השוטפת לפעילות מים
עיר.
 במדור נכתב שעבר בשבוע ■

אבן־ארי אריה שהשופט זה
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 כאשת־העיתונות נבחרה שבו ביום תדמית. ושינתה שערה, את
 שיימשך ראשון לביקור לארצות״הברית, קדוש טסה תשמ״ט של

ידידה. ועוד אחיה את איתה לקחה ביטחון ליתר חודשיים.
 עורך-דין של לבקשתו הסכים לא

 ב־ הופעה לדחות אמיר ציון
 שאמיר מכיוון בית־המישפט,

 ערב. באותו להתחתן אמור היה
כ הדתי השופט נעתר למעשה,
 אני ״מי ואמר: לבקשה, שימחה

 אני אבל שימחתך? את שאשבית
ש — אחד בתנאי אותך משחרר
רצו־ ימים שיבעה במשך תשמח

השבוע פסוקי
 שר- בייקר, גייימס •

 ארצות״הברית, של החוץ
 תושבי של עתידם על

 נלחמים שבה קמבודיה,
ה רוז החמאר אנשי

בממ לשימצה, זכורים
 ויאט- שבחסות שלה
 לבחור יצטרכו ״הם נאם:

 נמר על-ידי להיטרף אם
תנין!" על-ידי להיבלע או
ה של הכללי המזכיר •

קי ישראל הסתדרות,
ללימו בן-כיתתו על סר,
 יצחק באוניברסיטה, דים

 רשות- מנהל ביום קאול,
הגיע ״קאול הדואר:

 רק - ואני מנכ״ל להיות
מזכ״לד

ש-העסקים יע •אי
שבבעלו נימרידי, קב
 ״פעם בצפת: מלון גם תו

 ראשי-תיבות צפת היתה
תפי פיאות, ציציות, של
 רא- היא צפת היום לין.

 ציירים, של שי־תיבות
תיירים!״ פסלים,
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