
השסע פסוקי

!גרוד
אל מו ן, ש בי ל  המג- ט

 מישרד״ה- של החדש כ״ל
מ סובל עבודה־והרווחה,

 לא ולוא חזקה. ידותצו
 בקושי הוא צרוד, סתם

 ועדת- בישיבת מדבר.
 הקדים הכגסת של הסייס

שע חבר״הכיסת א יהו צ  מ
במי סלבין של דבריו את

 מביתן <ם אוזן, ״הטו לים:
 וגם להגיד מה לו שיש

צרוד.״ שהוא מביתן
 מצא: אמר דבריו בתום

 ל* פיתרון מצאתי ״אולי
 הקשבה לקבל איך בעייה

 להיות - בישיבות מוחלטת
צרוד.״

 לסני התחילה הבעיה
 משא־ומתן בעת שגה,

 חשב בהתחלה קואליציוגי.
 היא שהצרידות סלבין

 מתח או עייפות של תוצאה
 שהוא התברר אולם נפשי,
 לפגי כלשהו. בווירוס נדבק

 ניתוח, עבר הוא שנה חצי
 נפתרה. לא הבעייה אבל
 רופא״ה- אצל ביקר גם הוא

שר הד״ר הידוע, זמרים י
ס. אל רי פרופסו במה גג
 אפשרות על מדברים רים

נוסף. לניתוח

■הוד□ של הצרות
ומ כוכב גאון, יהורם הזמר

 למצוא עלול ״קזבלך, המחזמר פיק
 אם לא־געים, מאוד במצב עצמו את

 לא וצוות-המחזמר מישרדו עובדי
שכרם. את יקבלו

 צבר גאון, של מקורביו לרברי
 ״חמש־חמש״ שלו מישרד־ההפקות

 מאות־אלפי של כספיים גרעונות
 לעסקים, ושותפו גאון דולארים.

 ״קזבלך על הימרו מתים, יוסי
 עוד בתחילה הון־עתק. והשקיעו

ה בגירסתו הזה, שהמחזמר נראה
 אך ללהיט־ענק- יהפוך מחודשת,

פני-הדבדים. כך שלא הסתבר
ה המישרד, סגירת על מדברים

 מאיימים וצוות־השחקנים עובדים
 שכרע לקבלת לפעול השבוע כבר

להש יהיה שינקטו האמצעים ואחד
 באולם המועלות ההצגות את בית

בתל־אביב. ״סינרמה״
ש מוסיפים הזמר של מקורביו

 לא לקשיים, ייכנס המישרד אם
ה בגלל עצמו, הזמר מכך ייפגע
 עיסקיים חובות הם שאלה עובדה
הפר לרכושו קשר להם ואין בלבד,

 שהזמר המקורות טוענים עוד סי.
 באחרונה, ק־׳ג 20ל־ בקרוב רזה

 הוא שבהם הרבים המתחים בגלל
 שאותו התפקיד בגלל ולא מצוי,

במחזמר. ממלא הוא
השבוע גאון

פחות ק״ו 20

 עם משוחחת באמצע) (בתמונה40ה־ בתאלבין גליה
מה״גששים״(משמאל) פוליאקוב ישראל

 בן קובי בעלה״לעתיד של כתפו על ידה את משעינה ובמקביל
מסי בהרבה בילוי הכולל לאורח־חייה, מהר חיש שהסתגל ,36ה-

 שהתאלמנה אלבין, גליה מוזמנת. היא שאליהן נוצצות בות
לגביה. האידיאלי הגבר הוא שקובי הירההצ שנים, ארבע לפני

 בישתו־ לתמר בשפת־הגוף. גם אלא בחזות רק לא לאמה, מדהים
רי^וע^ובאחת^המסיבוו^רלןדר^ע^שת^חברוו^שימחו^זהוריע

בחב בעל״מישקפיים, מימין, (בתמונה המשורר,הלל ע.
 שלושה של באיחור חגג דגן) עזרא השחקן רת

טלי - בנות לשלוש אב הוא המשורר יום־הולדתו. את חודשים

בתוכ צולם קצין־מישטרה רב.
 של בסלנג מדבר כשהוא נית

 ההקלטות' סיום עם עבריינים.
 בשבע עבר שהוא לאתגר התברר

 בלית המוקצב. הזמן את דקות
 הקטע את להסיר החליט ברירה

 אחרת. לתוכנית ולשמרו הזה,
ההח על מאוד שמח בליל־שבת

 בתוכנית־הבידור כי הזאת, לטה
 הופיע גזית גבי של ף1פס1ס

 אסיר לקוחו, עם שדיבר עורר־דין
 של המקובל בסלנג משוחרר,

 עורכי התחתון. העולם אנשי
מ שניצלו הרגישו צ־ש1מ

 אילו נראים היו איך פאשלה.
 בפריט שעות 24 כעבור הופיעו
דומה?

נצי התרגלו באחרונה עד ■
והא הכתובה התיקשורת גי

צדקה אירועי לסקר לקטרונית

שחק (האמצעית) עומר נולי הצגות, בימאית (השמאלית) עומר
 אדריכל״גנים גם הוא הלל תלמידת-תיכון. ולולו(הימנית), נית,

ביפו. ״גן-הפיסגה״ ואת בתל-אביב קלור״ צ׳רלס ״גן את ותיננן

בנוכ במלונות־פאר והתדמות
שאיי העליון, המאיון אנשי חות
 עתה בהמוניהם. המקום את שו

אח לגורמים גם המודעות הגיע
 חיי״ איש הוא מהם אחד רים.

 בעל גבריאלי, שוני הלילה,
 אריאזה, לשעבר מועדון־הלילה

תרם הוא לאולם־חתונות. שהוסב

 מאות באירוח שקלים רבבות
 שכונת־התיק- מבת־ים, מוזמנים

 תמורת שהתחייבו וחולון, ווה
 כרסיסי־הגרלה לרכוש האירוח
 השתלת־לב־ריאה ניתוח למימון
השכונות. אחת תושבת לאשה

■ אזזליאב וזזדד דד; נעמי

 מיכאל הכנסת חבר ■
 השבוע בא מהליכוד קליינר
 לשמוע כדי זאב למצזדת
 עימו, הראיון על תגובות
 של האחרון בגליון שהופיע
 ריעות הביע שבו הזה, העולם
 בפעילי־ נתקל הוא יוניות.

 מורת־ הביעו שחלקם התנועה,
קליינר שאמר. הדברים על רוח

 לא שהוא להם להבהיר ניסה
 על בוויתור לתמוך מתכוון
 שכך למרות ושומרון״, ״יהודה

מדבריו. השתמע
 דמון, חיים חבר־הכנסת ■

 בכנסת, סיעת־המערך יושב־ראש
 נאה בבחינת שהוא השבוע הוכיח
 רמון מקיים. נאה לא אך דורש
המוע במיסגרת להרצות הוזמן

 בית־הספר־התי־ של הפוליטי דון
 למרות בהרצליה. המקיף כון

הגי יום, באותו שירד העז, הגשם
 תלמידים 100 לבית־הספר עו

 לשד עד רטובים כשהם ומוריהם,
 המתינו התלמידים עצמותיהם.

 ו־ וחצי שעה כשעברה והמתינו.
 סימן־ הראה לא חבר־הכנסת

 מאוכזבים לבתיהם חזרו הם חיים,
 לאחר ימים חמישה וכעוסים.

 התקיימה, שלא ההרצאה מועד
 הסבר התלמידים קיבלו לא

רמון. של לאי־בואו

ת הזמרת • רי ל' נו  ג
 השמעת איסור על רון,

ו בטלוויזיה שירי-מחאה
 ניסו ״בהתחלה ברדיו:
 העיניים. את לנו לעצום
 לנו לסתום מנסים עכשיו

הפה!״ את
ר • מי רן א  ב- או

 שמיות יצחק על ״דבר״,
 ישיש, לא גם אם ״קשיש,
תשיש!״ לא ובעליל

מוני: •  ״לעשירים אל
 בשביל חודש מספיק אין

הכסף!״ את לגמור
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