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קזבה - הבא והיעד ★ ץ מרי חברים בעד
 זאהי שחקן־הכדורגל ■

 שער־הניצ־ את שכבש ארמלי,
קבו בין במישחק־הכדורגל חון

 הפועל־ירושלים, הנוכחית, צתו
 לחברים סיפר תל־אביב, ומכבי
ה לצורך בכשפים נעזר שהוא
 אברהם שלו, המאמן עניין.

 לאחותו אותו לקח בן־דויד,
 לרבים המוכרת אנקרי, יבולה
אנ ולחשים. קמעות של בתחום

והע מסויים, חומר שרפה ,קר
 רגליו ובין ראשו מעל אותו בירה

 שניצח, אחרי כעת, אותו. ובירכה
 בזכות היה שזה משוכנע הוא

 אותה יבקר הוא לדבריו אנקרי.
קבוע. באופן
הס התאחדות יושב־ראש ■

 כהן, איקי הארצית, טודנטים
הלי את כשהעלה מהפך שחולל

 אחרי ההתאחדות לראשות טר
הוז המערך, של ממושך שילסון

 ראש־הממשלה, של ללישכתו מן
 לו אמר בשיחה שמיר. יצחק
 שנציג בעיתון קרא שהוא שמיר

 בבחירות תומכיו בין היה ר״ץ
פלי את הביע שמיר בהתאחדות.

לשמיר סיפר כהן כך. על אתו

 אישי, באופן בו תמך ר״ץ שאיש
 ביניהם. השורה הידידות בגלל

 ״אל שמיר: העיר זאת כששמע
מדי:״ יותר שלהם חבר תהיה

 לה־ של ההופעה במהלך ■
 היתה סויס״ב הרוסית קת־המחול

 אשת־ראש־ להט, לזיוה צמודה
 קשישה אשה עיריית־תל־אביב,

לג שהתעניין למי בלתי־מזוהה.
 זיוה סיפרה הגברת של זהותה בי

 דר״ לאריסה בת־דודתה שהיא
 מ־ רוסית מהנדסת זנינובה,
 הראשון ביקורה שזהו מוסקווה,

 של ואמה זיוה של אמה בארץ.
הרו שתי אחיות. הן לאריסה

 בראשונה השבוע התראו דניות
בחייהן.

 לה־ של ההופעה סיום עם ■
 כמה הוזמנו הרוסית קת־המחול

 בהיכל האח״מים לחדר אורחים
המוזמ בין בתל־אביב. החרבות

 זוג סינל, וסול אווה היו נים
בע באוסטרליה, ממלבורן יהודי

 ביגדי־נשים. לייצור מיפעל לי
 מושבעים מעריצים הם השניים

אותה מלווים והם הלהקה, של

ה בהופעותיה רבות שנים כבר
 היו כבר הם ברחבי־תבל. רבות

 בערים הלהקה של הופעות 40ב־
וב באירופה באמריקה, שונות
אסיה.
נחמ־ עיריית־חדרה, ראש ■

 לאירוע באיחור הגיע להב, יה
 התרסת בהיכל שהתקיים גדול

 איפשר לא ולתדהמתו בנתניה,
ה מנכ״ל עובריה, אהרון לו

מ נשאר להב להיכנס. היכל,
 כלעומת וחזר הדלתות, אחורי
 עימות נוצר מכך כתוצאה שבא.

 מיכה לבין בינו מילולי
 בנתניה, מקומון עורך פדרינג,

 של ה־ססז גליון את שחגג
 הזמין פדרינג שלו. המקומון

 אנשים של יותר גדול מיספר
 מקומות־הישיבה. מיספר מאשר

 מה־ ביקש בטעותו, כשנוכח
 למוזמנים שיאפשר מנכ״ל

ה של בלובי ולשבת להיכנס
 כדי סירב. עובדיה אך מקום,
בלו היו שכבר מאנשים, למנוע

 בכניסה הוצב לאולם, להיכנס בי,
מפו הוראה שקיבל שומר־ראש,

השד־ איש. להכניס שלא רשת
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 שירדה עטרי, שוש רנית
 לעשן, כרי בלובי לבית־הקפה

 פ־יא לא כשהשומר נבוכה היתה
הס שהיא למרות לחזור, לה שר

הערב. את מנחה שהיא לו בירה

ה לירידתה, מפתיע באופן אותם
 שהיתה עטרי, שוש שדרנית
 שירו היה השני השיר במקום.

גרשווין ג׳ורג׳ של המפורסם
הזמרת קיץ״). (״עת סאמרט״ם
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כדוגמן. שלו ההופעה על במחמאות וזכה רון, ליאת הדוגמנית עם

 בעלי פדרינג, של התערבותו רק
 בין המצב. את הצילה העיתון,

 חברי־הכנסת נראו האורחים
 יפרח, ויהורה הנגבי צחי

 נציב לוי, שאול ורב־גונדר
 לאירוע שבא בתי־הסוהר, שרות

 את קיבל היום שבאותו למרות
 לתפקיד ימונה לא שהוא הידיעה

ש מהבלאגן כתוצאה המפכ״ל.
 את לתבוע פדרינג שוקל נוצר

לדין. המקום מנכ״ל
 חמש־ מישרד־ההפקות ■

יהו הזמר של בבעלותם חמש,
 טרוים, יוסי ושותפו גאון רם

ה ההפקה, ענייני וכל נסגר,
 המחזמר של והניהול תשלומים

 הקלעים, מאחורי נערכים קזבלן
 לפגוע והעלול מתח היוצר מצב

ההצגה. של התקין במהלך
 לתוכנית־ה־ שהקשיב מי ■
 אדם לכל האסטרולוגית רדיו

 בתל- ממיסעדה ששודרה כוכב,
 מסיגגון־ה־ מופתע היה אביב,
 צג־ מרגלית הזמרת של דיבור
 ששיבצה קשת, מזל בת עני,

פדי אשכרה, כמו מילות־סלנג
 הראיון במהלך וחרטה כפרה חה,

 פקר. אילן האסטרולוג עם שלה
 הקהל את להצחיק המשיכה היא

והקדישה שירים, שני כששרה

 ב־ עטרי של שמה את שיבצה
שלה. גירסה
 מכן לאחר ימים שלושה ■

 לצנעני מסיבת־הפתעה נערכה
ל בתל־אביב. המועדונים באחד
 בדיוק זאת היתה לא מעשה

 הערב באותו כי מסיבת־הפתעה,
 מידידותיה, אחת אליה טילפנה

 מסיבת־הפ־ שזאת ידעה שלא
 לגבי פרטים אותה ושאלה תעה,

 לא המופתעת צנעני המסיבה.
להגיב. איך ידעה

 הוא האחרונים בחודשיים ■
 שעבר ובשבוע פרופיל, הוריד

 האמרגן הארץ. את במפתיע עזב
 הלא־ בעבר שייצג צבר, סביון

ויז אילנית הזמרים את רחוק
 לארצות־הברית. טס כהן, הר

 שונים, בחובות הסתבכויות אחרי
קיצוני. צעד על החליט

 שבועות שלושה לפני ■
 אשת־ של בביתה פריצה היתה

הפור צוודן. ברוריה החברה
 שכלל שלל, כשבידיהם יצאו צים

שהגי צוורן, וכסף. חפצי־אמנות
הפ לאחר קצר זמן לביתה עה

 על מנויה להיות החליטה ריצה,
קיב היא חברת־אבטחה. שרותי

והוראות־ה־ המיכשור את לה
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