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כתב־ של הראשון בגליון ■
 בעיות את המייצג הפטיש, העת

הו דן, גוש של שכונות־המצוקה
 הקוראת גדולה, מודעה פיעה

 יוסי דברי על להגיב לאזרחים
 שטען שר־האוצר, סגן ביילין,

 ולטלפן בארץ, בעיית־עוני שאין
 ראש־ה־ בלישכת ביילין ליוסי

 הופיעו מיספרי־הטלפון ממשלה.
 לחברים גילה ביילין במודעה.

 לו, טילפנו אזרחים שני שרק
ה מיספר־הטלפון שגם למרות

במודעה. הופיע שלו פרטי
אליל־הנו־ לוי, נתי הזמר ■

 מקום בכל מהומות המעורר ער,
במ זכה ושאף מופיע, הוא שבו
 הזמר בפסטיבל הראשון קום

 שאינו על־כן־ קובל המיזרחי,
הפו בתוכנית כזמר־אורח מוזמן

 התקשר לדבריו, זה, זהו פולרית !
ובי התוכנית, אנשי עם אמרגנו

 לטענתו לוי. את בה לשבץ קש
 אינו מייצג שהוא שהזמר נענה
 על־כך הגיב הוא הצורך. די מוכר
 שחורים, לובש זמר אם שרק וטען

ה־ עם ונמנה בשיינקין מתגורר

השתתפותם.
 וההתרמה, הצדקה נשפי ■

 בחודש, פעמים כמה הנערכים
 אנשי־החב־ את לשעמם התחילו

 לנשף הכל מצפים זאת בכל רה.
 להצלת הקרן ביד, יד אגודת של

הסי בינואר. שייערך חיי־אדם,
 היש־ הזמרת של הופעתה בה:

 זראי, ריקה ראלית־צרפתית
 הזה. האירוע למען ארצה שתגיע

 זאת לשמור מנסים המארגנים
 הדבר הגיע לא כה ועד בסוד,

לאמצעי־התיקשורת.
 בורג, מיכל הציירת ■

 יצחק שר־הקליטה של אחותו
 שם במכסיקו, מפורסמת פרץ,

 היא כעת רבות. שנים התגוררה
 בורג, בארץ. גם בהצלחה זוכה

 אלה, בימים נערכת שתערוכתה
 ללמוד התחילה שהיא סיפרה

הרא בשנה עוד במכסיקו ציור
 ניסיון כשצברה לנישואיה. שונה

 ל־ להתחרות להתקבל ניסתה
 דרכה אך צעירים, כישרונות

 כבר עברה שהיא בטענה נחסמה
ויתרה לא היא אך הגיל. את
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לטלוויזיה. נכנס הוא שמאל
 ב־ דיברו חודשים במשך ■

 שמארגן הטיול על תל־אביב
 למצריים, לוי אילן איש־החברה

 חוזה־ לחתימת שנים 10 במלאות
 בפגישות עסוק היה לוי השלום.

 במצריים מישרדי־החוץ אנשי עם
 גיחות כמה ערך ואף ובישראל,
 עלוני־ כשבידיו וחזר לקאהיר,
 הטיול. לצורך מרשימים פירסום

 התל־אביבי חוג־הבליינים כל
 ובעיתונים בנסיעה, מעורב היה

הג הטיול על ידיעות הופיעו
 אך בדצמבר. 7ל־ שתוכנן רנדיוזי

שהנסי התברר המועד כשהגיע
משתת מיעוט בגלל בוטלה עה

 מצריים הפכה לוי, לדברי פים.
 פרשת מאז לא־פופולרי, ליעד

את ביטלו ורבים טה,1ני המיכלית

 שם על שלה הציור את ושלחה
ה במקום וזכתה איריס, בתה,

 את לקבל באה כשהיא ראשון.
 וציון־לשבח, אות־כבוד הפרס,
שמדו לגלות המארגנים נדהמו

 לילדה. ואם נשואה באשה בר
 זכייתה. את לאשר סירבו תחילה

 ב־ שמדובר שמכיוון טענה היא
 היא בכסף, ולא בלבד, פרס״כבוד

לקבלו. זכאית
פרו עורך קרייס, ליוסי ■

.50 השבוע מלאו זה,
 העיתונאי סעד חודש לפני ■

 באחד חדשות, איש פלג, אמיר
 ושילם בתל־אביב מבתי־הקפה

 קיבל שבוע לפני בצ׳ק. שקל 15
ה ולהפתעתו מהבנק, דף־חשבון

לסכום הוסב שהצ׳ק גילה רבה

 בירור ערך הוא שקל. 150 של
 צילום מהבנק שקיבל ואחרי קצר,

 זוייף שהוא גילה הוא הצ׳ק, של
 כעת בעזה. ערבי בבנק ונפדה

 בית־ בעל את לתבוע שוקל הוא
לדין. הקפה
 קבוצת־הכדורגל שחקני ■

 תהפוכות עברו בית״ר־ירושלים
 השחקן האחרונה. בשנה רבות
בחו מסובך היה בן־אמו אלי
 וש־ עליו, שהעיקו כספיים בות

ב בתיפקודו. במידת־מה פגעו
 מחייך. לראותו ניתן אלה ימים
 נושיו, עם להסדר הגיע הוא

 בחודש, שקלים 400 להם וישלם
החוב. לפרעון עד

 יעגקל׳ה הוותיק השחקן ■
 ואשת־ לפסלת ניגש בן־סירא

רוזנשטיין, מלכה החברה

המוצ התערוכה על אותה ובירך
 שסיפרו הוסיף אף הוא שלה. לחת

 יפים. מאוד שלה שהציורים לו
 רוזג־ לו הבהירה דבריו סיום עם

 ולא בפיסול עוסקת שהיא שטיין
 אך נבוך, היה בן־סירא בציור.

בבדיחה. מהעניין יצא

 אורדמן, ז׳נט הרקדנית ■
 נסעה ר,1בת־ד המחול מלהקת

 של לסידרה לרוסיה, הלהקה עם
ב ישבה ההופעות בכל הופעות.

 קשישה, אשה הראשונה שורה
ש בפרוות״מינק עטופה כשהיא
 זאת היתה גופה. כל את כיסתה

 דה־רוט־ בת־שבע הברונית
מח שמפאת הפטרונית שילד,

 לכיסא־גלגלים, רתוקה לתה
 ללוות ממנה מונעת שלא עובדה

החשובים. במסעותיה הלהקה את
זד, שימחה עורך־הדין ■

שבאנשי הבולטים אחד שהיה מי

 בשנות התל־אביבית הבוהמה
ב התחיל המאוחרות, 70ה־

 בתחומי־ עניין לגלות אחרונה
 עבר בינתיים שונים. תיקשורת

 סירטי־וי־ בעריכת יסודי קורס
דיאו.

 במיגרש־ האשה השפעת ■
שח למחקר. נושא היא הכדורגל

 איוו־ מוטי מכבי־תל־אביב, קן
 מיש־ במהלך בברכו נפצע ניר,
 ניגש השופט, שריקת עם חק.

בצ כלפיו והתפרץ איווניר אליו
 נסער, כל״כך היה השחקן עקות.

 אחזו קבוצתו משחקני שארבעה
 המהומה במהלך להרגיעו. כדי בו

 עום־ אשתו, אליו ניגשה הזאת
באו נרגע מדקה פחות תוך רה.

הנוכחים. כל את שהדהים פן
 לתוכנית־הטל־ בהקלטות ■
 אבי בהנחיית מוצ״ש, וויזיה

עניין שעורר פריט היה אתגר,

ק ו ו ן ו  בפרקליטות״המ־ התובעת שהיתה מי |1ך1ך ך ך
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 על מחמאות קיבלה היא שנים. 10 זה בראשונה שיערה את קיצצה
 הקודמת לתיסרוקתה לחזור מתכוננת שהיא הבהירה אך השינוי,

דבורין(מימין). זוהר בעלה לצד הופיעה היא יתארך. כששיערה
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