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מתנות ער חתרו ביתיר ושחקני ★ ביותר

 הרמת־ מתקיימת שנה בכל ■
 החדשה השנה לכבוד כוסית

 בי־ קבוצת־הכדורגל במישרדי
 הקבוצה עסקני ת״ר־ירושלים.

 השחקנים את קיבצו ופעיליה
הכל מצבה שבגלל להם והודיעו

 הוחלט האגודה של הקשה כלי
שחקן־הכדו־ היחק־החגורה. על

 ,20ה־ בן רבה אילן ■
 רבה, בני המיסעדן של אחיינו
 לפני קשה באורח בלבנון נפצע

הת כשמכונית־תופת חודשיים,
צב ברכב במקום כשעבר פוצצה

הכ ללא חודשיים שכב רבה אי.
 טובי־ על־ידי מטופל כשהוא רה,

השונד בני״מישפחתו, הרופאים.

 הפיר־ תמורת חשבונו, על איש
בפו אך בעיתונות. שיקבל סום
 והמיסעדן אנשים, 300 הגיעו על

ה את ולהאכיל להשקות נאלץ
המ סיום עם הנוספים. אורחים

לפ המפיקים לו הציעו לא סיבה
הגדו הכספית ההוצאה על צותו
מכו לאחר שנערר בבירור לה.
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 פעילי עמדו לאולם בכניסה בכפר־סבא. לכנס״חברים בא הקרובות,

 שצדק, כשהתברר חבר-קיבוץ!" הוא הזה ״האיש ואמר: לחבריו פנה שמאי כרוזים. וחילקו מפ״ם,
החדה. עינו על עצמו את ושיבח מאושר שמאי קרן מענית, קיבוץ כחבר הזדהה והמפ״מניק

 שאותו אמר שירזי שלמד! רגל
 מפני הידוק־החגורה, מעניין לא

במכו קניות לערוד צריך שהוא
 הוגשו האירוע סיום עם לת.

 יק־ למתנות הרגילים לשחקנים,
 חבי־ ,קודמות משנים רות־ערך
 דיברי״מתיקה שהכילו לות־שי
 פה החליטו השחקנים שונים.

במ המתנות את להשאיר אחד
קום.

 מצאו איתו, יומי קשר על רים
 ערבי, מנתח עם משותפת שפה

 ביניהם ונוצרו אילן, את שניתח
קישרי־ידידות.

 רבה, לבני אירעה פאשלה ■
 אירח הוא הדייג״. ״בני המכונה

 את ביפו שלו במיסעדת־הדגים
 הסרט של הצגת־הבכורה אורחי

 מפיקי- עם סיכם הוא גנוב. אבא
150 וישקה יאכיל שהוא הסרט

״נע מזכ״ל לתפקיד הליכוד מועמדתבו־לב רבקה
 למעמד שרון אריאל השר ויועצת מת"

 הפוליטיים הכינוסים באי את מרשימה תמיד בתעשייה, האשה
 המשתייכת בר״לב, רבקה האלגנטי. ובלבושה הנאה בהופעתה

 האחרונות, הבחירות ערב בפאנל הפסידה בליכוד, שרון למחנה
הבאות. בבחירות שוב מזלה את לנסות והבטיחה נואשה לא אן

שש מהמוזמנים, שרבים התברר
 את מקשטים ופניהם מותיהם

 הגיעו בעיתונות, טורי״הרכילות
שהוזמנו. מבלי למסיבה

 קרתה נעימה לא תקרית ■
ה בקר, מיכל ׳לאשת־החברה

 היוקרתית בשכונה מתגוררת
 בן שוקי, בנה בתל־אביב. ביותר

אב של נכדתו על נפל ,5ה״
 חברת־ה־ מנכ״ל אגמון, רהם
בר שיחקו כשהשניים דלק, ,נפט

 המנכ״ל סטר בקר לדיברי ?חוב. •
 ירדה וכשהיא בנה, של פניו על

 הוא קרה, מה לברר כדי לרחוב
 לטענתה מילולית. אותה תקף
 בקר אותה. גם יכה שהוא אמר

 ובעצת לביתה, חזרה ההמומה
 לתחנת־ לגשת עמדה חברותיה

 נגד תלונה להגיש כדי המישטרה
 כדי על־כך ויתרה אך אגמון,

משערורייה. להימנע
 ישראלי אלי ■השדרן

 שלו, עבודות־החוץ את סיים
 על־ עליו שהוטל לעונש בהתאם

 בתל־ המחוזי בית־המישפט ידי
 מאות בסמים. שימוש בעוון אביב

 באו ועמיתיו־למיקצוע מחבריו
 לחגוג כדי אמיתי זמן למועדון

 ן השחקן גם היה החוגגים בין עימו.
 ן מר, ג׳וליאנו השערורייתי

 השווייצית, חברתו בחברת שבא
 | הבי־ על עלו השניים ג׳וליאנה.

 ן ולרקוד להתפשט והתחילו מה
הש כשהחלו פרובוקטיבי. באופן

 מה של לביצוע בהכנות ניים
 אליהם ניגש מיני, כאקט שנראה
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 סירבו, השניים מהבימה. לרדת
 ואילץ הירפה לא השומר אך

 עמדה העת כל לרדת. אותם
גרו חנוך, ליד!י המפיקה מהצד

 חנוך שלום הזמר של שתו
 וחשה ג׳וליאנו, של ובת־דודתו

 התהלכו הערב במהלך במבוכה.
 ישראלי שאלי עקשניות שמועות

ושב צה־ל, בגלי לעבודה חוזר
 ריש־ הודעה על־כך תבוא קרוב
מית.
 המרחלת רחל של מדורה ■
 שאת חודשים שלושה לפני טען

 המפוארת הבת־מיצווה חגיגת
 כה עד בארץ שנערכה ביותר

 מנדלוביץ בני היהלומן ערך
 האוהב היהלומן, גלית. לבתו

בהיש עם־ישראל את להרשים
 כשהוא שעבר בשבוע נתפס גיו,

במ שלו במכונית־הספורט נוהג
לש־ קילומטרים 202 של הירות

 , המיליונר שטפר, היתר, בין שם,
 הוא בלוס־אנג׳לס, החי הישראלי

 ארנון המפיק של טוב הכי החבר
דו כוכב־הקולנוע ושל מילצ׳ן

 הכי- החבר וגם דה״נירו, ברם
 כל של וחבר ברוך, אדם של טוב
 בהוליווד. ומפיקים שחקנים מיני

בחב נמצא ברור שאדם מוכיח זה
מכובדת. רה

הופ האחרון השבוע בסוף ■
 לידם- נירה עורכת־הדין תעה

 שושי, זלמן כשהקוקסינל קי
 סחיטה על שנים חמש המרצה

 הביא מלקוחותיו, מאחד ואיומים
 משק־ של בקבוקים שני לביתה

 ויסקי בקבוק — חריפים אות
 תוצרת שניהם ורמוט, ובקבוק

 לידסקי ענקית. ובונבוניירה חוץ,
חופ שקיבל שהקוקסינל, חשבה

 אך לחג, מתנה לה הביא לחג, שה
מתנותיו הן שאלה לה גילה הוא
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 על״ידי שאורגן הכרעה", בטרם נפש ״חשבון שנקרא סימפוזיון
לנאמר. בקשב והאזינה המדרגות על ישבה דיין לשלום". ״המרכז

 ביותר הגבוהה המהירות עה,
 המיש־ במכ״ם נרשמה שאי־פעם

טרתי.

 שבועון עורך ברוך, אדם ■
 יכול לא ,אחרונות ידיעות של

לש ולהכניס כך כדי עד להגזים
 ! ברוך. אדם על סיפור שלו בועון

 ן מאיר שלו החבר על הכתבה
 ן האדם־ בסיגנון הכתובה טפר,
 | על־ידי והחתומה המוכר ברוכי

 נכנסה אדר, תחיה העיתונאית
 למקומון האחרון השישי ביום

כתוב העיתון. של התל־אביב

שע בשבוע שחל ליום־הולדתה, ן
בר.

לוי, חווה אשת־האופנה ■
 חיי־הלילה איש עם כיום החיה
 יום־ מסיבת ערכה שאולי, רפי

 לאלכסנדרה, גדולה הולדת
 לאופנאי מנישואיה 5ה־ בת בתה

באיטליה. המתגורר פולום, גי
 הרבים ירידיה את הזמינה לוי

 ביקשה וגם לארוחת־צהריים,
 בלטה ילדיהם. את להביא מהם

 בינג, ג׳קי האופנאית באירוע
המ ילדיה שני בחברת שבאה

מבראזיל. הביאה שאותם אומצים
2720 הזה העולם


