
★ ונשיקות טיפשים פולנים ער  הדוגמן ומיהו כורדיות
שוף הסכים שלא יפה־התואר ^ שמו? את לח

 להקת־פיקוד־ חברי נתפסו כאשר
 חברי עם בסמים. בשימוש מרם

 אבד של בנים כמה נמנו הלהקה
 בשם בחור וגם חשובים, נים

הזמ של אחיה נחמיאם, שחר
ה מכוכבות נדומיאם, חני רת

 כל מבין שבתי. סלאח מחזמר
 הצליח נחמיאס רק חברי־הלהקה,

 מונה הוא להתקדם. ואף לשרוד
הצ השבועון של כמפיק־בפועל

במחנה. באי
 בין המישפטיים המאבקים ■

 לשעבר, והדוגמנית מלכת־המים
 ובעלה־לשעבר חידה, אורלי
 הסתיימו, לסץ, רון הרופא

 לטובת פסק כשבית״המישפט
 מותר שלאורלי וקבע הבעל

 אחת פעם ילדיה את לראות
בלבד. שעתיים למשך בחודש

ך1 \1ך11\ ד ן \1| | | | ף |  הבינלאו- הצלחתו על הבלטות" ״מלך המכונה ישראל, מעשירי |
11 11 \1 | / ו ת \ 1411/ 1\  חברים בחברת ישב שונות, לארצות מירצפות של במכירה מי

ד איש־הקולנוע של אחיו (משמאל), פרלוב אריה אליו כשניגש ״כסית״, בקפה  (״יומן״, פרלוב, דוי
ם של כרוכל לבאי־הרחוב המוכר בסינמטק) ק- לרכוש לאקרשטיין הציע הוא שונים. אביזרי  מחזי

ת ט בעל מפתחו שטיין קפיצי. חו ת קנה המשועשע אקר ת כל א קי״המפתחו די שהיו מחזי  פרלוב, בי
ת, כמה לו להחזיר וביקש מהכסף חלק לו החזיר זה אבל קי-מפתחו לעבוד. להמשיך שיוכל כדי מחזי

מד שהכל שמע הילד במחיצתו־-
 ביקש והוא נתן, אייבי על ברים

 לאייבי, ניגש הילד איתו. לשוחח
בתמימות אותו ושאל בו הסתכל

 ישראל?' עם שלום לעשות פאת
 משתדל שהוא לו ענה אייבי

 עיסקה: הציע הילד זאת. לעשות
לשכנע לנסות ימשיר אייבי אם

אייבי. של
 שמיר יצחק כששוחח אגב, ■

האנטי הצהרתו על מקורביו עם
יוזן* הפולני החשמן של שמית

 שהאיש מישהו אמר גלמם,
 יליד שמיר, הפליט טיפש. פשוט
 פולני פגשתי לא ,עוד פולץ:
טיפש.' לא שהוא
 שנה 120 מלאו אלה בימים ■

הירושל נחלת־שיבעה לשכונת
העיר ערכה האירוע לציץ מית.

צאצ והזמינה גדולה, מסיבה ייה
 השכר מייסדי־השכונה. של אים
 להריסה, מועמדת שהיתה נה,

 גירעון שרזזתיירות נשמרה.
ת  הציע באירוע, דברים שנשא ס

 ל״נחלת־ השכונה שם את להסב
לדב בחבורה, השמיני שמונה'.

 את שהציל קרלק, פזדי הוא ריו,
מהריסה. השכונה

המבר בץ היה עצמו קולק ■
אירועי*הסזד פתיחת בטכס כים

1ד ך11ך71| י1 ת לשעבר מלכת-היופי * מני ניש כיום, ודוג
ם לפני אה 1 11* ן של בנו טפקטור, לאיציק שנתיי

הו היבואן ר אלי ד שהיה בתמונה), (לצידה ספקטו ח  הבליינים א
שפחתי באירוע .60ה״ בשנות המפורסמים ם השניים נראו מי  רוקדי

חדיו. א איציק, בעלה, י די של מעולה רקדן הו קו .60ה״ שנות רי

 אמר שלו בדברי־הפתיחה לים.
כור היה אבינו ואברהם שמאחר

כורדים. כולנו אז די,
 מופתע נראה שמיר יצחק ■

 באחד בה שזכה מהנשיקה ביותר
 לשם הגיע הוא הסהרנה. מאירועי

הכור העדה נכבדי את לברר כדי
 אמה לייבוביץ, צביח דית.
 הטרנס־אטלנטית השדכנית של

 ממוצא שהיא עמרם, הלנח
 על נשיקה לו העניקה כורדי,
 שמקר כפי לחייו, על ולא שפתיו

 ואג־ שמיר כאלה. במיפגשים בל
נבוכים. קצת היו שי־פמלייתו

וגעשה רעשה הארץ כל ■

 בלום־ לאור היוצא ישראלי תון
 בשידוכים לעסוק עברה אנגלס,
מישרד־להיכרויות. ופתחה

 נפרדו משנה יותר לפני ■
 הלר ז׳אר, הבינלאומי הפסל

בירו גלריה בעלת טובה, ואשחי
 בקנדה. גר נשאר ז׳אק שלים.
המ כאחת בבירה המוכרת טובה,

 ארוחת־ ערכה הטובות, ארחות
 בין בערב־החג. חגיגית ערב

 איש־הפנטגון גם היה האורחים
 שסיפר גולד, בארי לשעבר,

 החדשה הקאריירה על למסובים
 בעני לישראל מיוחד כיועץ שלו

נושא מטוסי־קרב, של ייני־רכש

 המשרתות הקצינות אחת ■
בי כלוא שבו בכלא־אייל, י  אי

 עם לעשות מה ידעה לא נתן,
 בחופשת־ שהיה ,8ה־ בן בנה

 להביא החליטה הקצינה סוכות.
שישהה כדי לבית־הכלא. אותו

 המפורסם. נתן אייבי הוא אם
 אייבי את שאל בחיוב, כשנענה

 יאסר עם שוחח באמת הוא אם
 בחיוב, השיב אייבי ערסאת.

 מאמין .אתה הילד: שאל ואז
ער־ את לשכנע תצליח שאתה

 ינסה עצמו הוא ערפאת, את
 אייבי שמיר. יצחק את לשכנע
 הסוהרים, אחד אמר ואז הסכים,
 אינו הזה שההסכם בצד, שעמד
עצ על לקח שהילד מכיוץ הוגן,

מזו קשה יותר הרבה משימה מו

*1ע1 111171111 ת (משמאל), | קוו  הקולנוע מחיי פרשה ,60ה־ בשנות הישראלי הקולנוע תי
11 | /1 שפחה והתמסרה רבות שנים לפני 11/1 111 ם. לחיי-מי  שחורת-השיער, מור שקטי

ם אלמגור גילה של לצידם ״אלדורדו״ בסרט שכיכבה חיי תה טופול ו הי תו ו א גולן, מנחם של תגלי  הי
ם כיום ם לשני א ם בוגרים בני כי חתי כון (מימין) שי החייל - ו תלמיד־התי (משמאל). רון ו
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