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השבוע פסוקי

איש־העסקים של עי־המין
פלאטו־שרון. שמואל

 ואיש סיני אריה הזמר ■
 היו טל יענקל׳ה חיי־הלילה
ש מאז שנים, במשך מסוכסכים

ש האסם, המועדון את הפעילו
 הסיכסוך שנים. שלוש לפני נסגר
 השניים, שבין בשותפות קשור

 ביניהם, הקשר התחדש כעת אך
 נפגשו הם האחרון השישי וביום

 מגששים כעת טל. של בביתו
 בני הוותיק, הזמר אצל החברים
טל. לבין בינו לפשר כדי ברמן,

מרי חברי, רקע על רבו השניים
בעי נרחב בסיקור שזכתה בה

תונות.

אריאל מאיר הזמר ■
 מצלמי־ אחד על־ידי התבקש

 של לחבורה לגשת העיתונות
להצט כדי ואנשי־בידור, זמרים

 בשלילה. נענה הצלם עימם. לם
 מעוניין מישהו שאם אמר הזמר

אליו. שיגש עימו, להצטלם

אדדליאב■ חזדד דו; נעמי

 בהתרגשות לו וסיפרה ראובני,
 לי טילפנת ״למה המיקרה. על

 אותה, שאל הוא כזאת?״ בשעה
 אומרת? זאת ״מה ענתה: והיא
 צריך ואתה שלי, האמרגן אתה

ומייד!״ לי, שקורה דבר כל לדעת
מהו פרצה נתניה בעיריית ■

 ,33ה־ בן פייט בשאלכס מה,
ראש״ את תקף המועצה, חבר

 מצלם־ ביקשה היא 1יצ״1 למען
 קרן את לצלם במקום עיתונות

 ראש־עיריית־ אשת בילסקי,
 יצחקי, אורית ואת רעננה,

 בבחירות. שהפסיד יריבו אשת
ואמ תקיפה בצורה הגיבה יצחקי

מ יתרה מעוניינת. שאינה רה
 כמה עד לשבת ביקשה היא זאת,

בילסקי. מהגברת רחוק שיותר

 אם!? והמו״ל איש־החברה ■
ה את להדפסה מסר כבר רובין

 סיפרו, של הראשונה מהדורה
 שייצא רחמים, ללא תדאביב

פר בספר שבועיים. בעוד לאור
 של חיי־הלילה על רבים קים

 בה. דמויות־המפתח ועל העיר
בשעשו־ עוסק הפרקים אחד

 כך על אלרואי יואל העירייה
 מנהלי־ ,בעירייה עובדים 52ש־

 6000מ־ יותר מרוויחים מחלקות,
 נהנים כך על ונוסף לחודש, שקל

 ל־ הפך פייט שונות. מהטבות
 את כשסיכם בעירו, גיבור־היום

 יתכן שלא אחד: במישפט העניין
 בנתניה הזבל על שהאחראי

 האחראי מהרמטכ״ל, יותר ירוויח
ביטחון־המדינה. על

 בורג, מיכל הציירת ■
 פרץ, יצחק השר של אחותו

 בני־מיש־ את להפתיע החליטה
 שהיא להם גילתה ולא פחתה

סי בתוכנית־הבידור משתתפת
 היא בליל־שבת. למסיבה, בה

 ואמרה בני־המישפחה את כינסה
 עליה, האהודה שהזמרת להם

 בתוכנית. להופיע אמורה ריטה,
 בסבלנות, המתינו בני-המישפחה

 שבת־מיש־ לגלות הופתעו ואז
בתוכנית. מככבת פחתם
 ומארגנת־הת־ הדוגמנית ■

עצ מצאה מור פינצ׳י צוגות
שערכה בתצוגה מביך. במצב מה

י [ ך 1*4ך י | | ^ # 111{ לשפת־הגוף כפרופסור עתה המכהן הנודע, הישראלי הפצטומימאי 1| 1 ליד ברלי. גידעון העיתונאי נפטר כאשר בארץ היה בגרמניה, בפרנקפורט 1^ 1/
פונגר. אנה העיתונאית משמאל: נוני. גאולה השחקנית אשתו־לשעבר, עם מולכו נפגש הקבר

| דו ך 111 * ך ך  ליד עמדה במפתיע, השבוע שנפטר ברלי גידעון העיתונאי של אשתו ך
11111 1 1  בעלה. את הספידה זמר, חנה ״דבר", שעורכת בשעה בניה שלושת / 1-1 1

 ברלי אליעזר מעמד. החזיק אליעזר(משמאל), ברלי, של אביו ארצה(למטה). ונפלה התעלפה לפתע
 בילה ושם באוקראינה, במחנה־עבודה במילחמת־העולם היו ברומניה, בוקובינה בני ומישפחתו,

בקפריסין. במחנה״מעפילים הבריטים על״ידי ונכלאו כמעפילים, ארצה עלו הם ילדותו. את גידעון

עון שבו ה  האמריקאי •
 חומת- נפילת על ״טייס",

 הפלת היא ״זאת ברלין:
 ביותר, המדוברת החומה

חו את יהושע הפיל מאז
יריחו!״ מות
מו הבדרן-העסקן • ש
ל  מי כל ״לא וילוזיגי: א

 ש- רוצה אותך, שמאכיל
תשמין!״

י • ס  ״כתיבת דיץ: א
מאו שיחזור היא יומנים

אבוד!" זמן של לץ
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