
בכיתם ובעילה כנה עם ואלדד נורית
מטוסי טובה שנה

ה הפספורט נשואי בזכות שהתפרסמה מי
תמו אלא היתר• לא הגלויה שלה. רועשים

 ובנה מייק בעלה בחברת נורית של נתה
 מקורי פחות לא . . • תמונה) (ראה מומי
 יורם המצוירים הסרטים במאי גם היד.

 שלח' טובה שנה גלוית שבמקום גרוס,
 שעל עמודים, 12 בת קטנה חוברת לידידיו

 מברכת אחת אות מופיעה מהם אחד כל
 מסרטוניו אחרת דמות בלווי טובה, השנה

הח החדשה השנה לקראת . . . המצוירים
 את לשנות חפר חיים הפזמונאי ליט

 לחקלאי. להיפך לא אם בדעתו חכך מקצועו,
 בית ל״י, 500ו־ אלף של במחיר שקנה אחרי
 עיו־הוד, ליד קרקע דונם ושני נטוש ערבי

 דבר.׳ לכל כחקלאי עצמו את חיים מרגיש
 בכביש' עוברת מכונית שומע הוא כאשר
טוריה, עם לרדת ממהר הוא ביתו, שליד
 . . . במכונית צלמים יהיו במקרה אולי

 דירי הוא מקצוע שהחליף אחר פזמונאי
 שהחל דידי, בארצות־הברית. השוהה מנוסי,

 המגבית- למען כנואם שלו הקריירה את
 ישראל גבורי במשלחת היהודית־המאוחדת,

העצ מלחמת אחרי לארצות־הברית שנסעה
 המגבית, למען כנואם שוב מופיע מאית׳
מהפלמ״ח״ דידי כ״סרן התורמים בפני מוצג

 השחקנית גרמה ודאגות ראש לכאב . • .
 הסרט ליצרני הררית, חיה הישראלית,

 בתפקיד מופיעה היא בו הסודי, השותף
 נתקפה ההסרטה תחילת עם בלונדון. ראשי

 הסרט ויצרני העיור, המעי בדלקת חיה
 שההסרטה למקרה סרטם את לבטח מיהרו

וההס בשלום עבר הניתוח אולם תתעכב.
 הצילומים, עבודות גמר אחרי נמשכת. רטה

 להנשא החלטתה את כנראה חיה תגשים
 יצירה . . . סודי עדיין הוא השותף שנית.

 על־ידי שנכתבה חדשה, ישראלית ספרותית
בקרוב. תתפרסם בניכר, ישראלית סופרת

ב במקורה היצירה נכתבה שהפעם אלא
 השוהה מזרחי, רחל הסופרת עברית.
 מי מזרחי, משה בעלה עם בפאריס

 וכיום קול־העם של הפרלמנטרי כתבו שהיה
הצרפתים, הבמאים לגדולי במאי עוזר
המלוח. המולדת ריח בשם ספרה את מכנה

מספר, שבועות בעוד ארצה הזוג כשיחזור
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■ וימסור שלו הקלפים משחקי על חודש
ן§ — מפלגתית לפעילות התמורה את

גדולות!״ לעשות המפלגה תוכל
 1 הועד־ה־ מראשי הרינג, זאב •
§ ״נגזר העובדים: הסתדרות של פועל

ן לגדול!״ בישראל האקדמאים צבור על
| במא- שייב, ישראל הד־״ר •

§§ בחו־ את לשלוח היה ״אסור בסולם: מר
 1 כפ־ של סרק לכבושי והלח״י האצ״ל רי

 1 את לא ואפילו ובשומרון בשרון רים
 1 אלף — יפו את לכבוש האצ״ל חיילי
 ן בירוש־ רוכזו אילו ולח״י, אצ״ל אנשי
 ן והיו ירושלים את כובשים היו לים,

היסטורית.״ עובדה קובעים
 1 מר־ ירושלים עירית ראש •
) מכתב על בהתנצלו איש־שלום, דבי

13 ״בקריאה מינבו: לנוירית ששלח הידידות
ש7 ח7ד,יש7 עמד א ת ר רי ן7 עי דו נ 3 או ו

פאריז.״
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 לפי סרט הפקת של אפשרויות יבררו הם
 השמועות, כל למרות . . . הספר ספור

 אמדורסקי, כני נפרדים. אינם הדודאים
 בפאריס לו שנולדה ובתו אשתו את ששלח
 שם לארצות־הברית, הפליג ארצה, חזרה

 גוריון. ישראל השני הדודאי עם יתאחד
 להקת עם קצרה תקופה שהופיע ישראל,

 בניו־יורק, מרסו מרסל של הפנטומימה
 במועדון יופיעו והשניים חוזהו את סיים
 תנחומים מברקי . . . ניו־יורקי לילה

 בנוסח: הקאמרי לתיאטרון השבוע שהגיעו
 תחילה הפתיעו הכבד,״ באבלכם ״איתכם

 שהמברקים הסתבר אחר־כך מקבליהם. את
 כהן, רחל התיאטרון למזכירת מיועדים
 בתאונת לאקי כלבה את לאחרונה ששיכלה

 הדוגמנית היתה מאושרת יותר . . . דרכים
 שהוצפה אחרי כראון. נדיח הצרפתיה
 מבן יקרים תכשיטים במתנות לאחרונה

 לשעבר הכדורסל שחקן הקבוע, לוויתד,
 שבכל נדיר, החליטה שניאור, אברהם

 . . . הארץ את תעזוב בצרפת, מוטב זאת
 בגרזש, אופרה של הבכורה הצגת לרגל

 התיאטרליים המבקרים לכל הבימה חילקה
 שלמה המחזה. שירי תקליט את במתנה
ל שהחזיר היחיד היה דבר, כתב שבא,
 בקבלתו שראה משום התקליט את הביסה

. שוחד מעין . איר נעימה בלתי תקרית .
ל שהופיעה בעת זראי ריקה לזמרת עה

 באנטיב לילה במועדון כזמרת אחרונה
 דרך מופיעה ריקה הצרפתית. שבריביירה

ב קרוליס במועדון הראשי ככוכב קבע
 המועדונים משלושת אחד שהוא פאריס,

 אחת בפאריס. ביותר והיקרים החשובים
עוב היא זה מועדון של המשיכה מנקודות

ש מאחר ללסביות, מפגש מקום היותו דת
 ידועה. לסבית עצמה הינה המועדון בעלת
 של הריביירה בסניף ריקה הופיעה בקיץ

 התאהבה במועדון המארחות ואחת קרוליס
 את לריקה להציע המארחת כשניסתה בה.

 שהיא באדיבות ריקה לה הסבירה אהבתה,
 מהסוג אינה היא אבל מאד חביבה אמנם
ול נפשה עומק עד נפגעה המארחת הזה.

 ידה כשעורקי בחדרה אותה מצאו מחרת
 את להציל הצליחו האחרון ברגע חתוכים.

 תשיר שלא כף על עמדה ריקה אולם חייה,
 לעבוד תוסיף המארחת באם במועדון יותר

. בו . ה שחקנו יצקי/ גורל אילי .
 מצטיין אינו הקאמרי התיאטרון של צעיר

 גם הלומד אילי התיאטרון. בימת על רק
 סיים תל־אביב, באוניברסיטת פילוסופיה

נח הוא מעולה. בציון: לימודיו את השנה
ב ביותר והמבריק המצטיין כתלמיד שב

 של אשתו רוותה נחת פחות . . . כתתו
 גילה אלמגור. גילה השחקנית אילי,

 כדי נערית בתספורת בקרוב להופיע תיאלץ
 חילופי תוצאת מפני שערותיה על להגן

 . . . האחרונה בשנה בהן שחלו הצבעים
 חבש בין בישראל, היממה בת חופשתו את

 דיין משה החקלאות שר ניצל וניגריה,
 הממשלה ראש עם הדיונים אחרי תומה. עד

 לראות עוד הספיק ביום משרדו ופקידי
 בהבימה בגרוש אופרה את המראתו לפני

 האהוב האיש . . . ורעייתו בנו בלוויית
 יעקוב בקרוב יהיה חיפה ילדי על ביותר

הח יסעור הפרות. תערוכת מנהל יסעור,
 הפיץ הוא מיוחד: פרסומת מבצע על ליט
 לשמחת קטנים דגלונים חיפה ילדי בין

 לתערוכה הדגלוז את שיביא ילד כל תורה.
 או הדגל לקשוס עץ תפוח חינם יקבל

לאכילה.
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