
י

(

לחגים האידיאלית המתנה

7 9

9 9 ,

728 ;

ר1<ונ<

ווסזווסוו
מג17חצ<־או י1ו

00117014
 הז־וו-ו הי׳־פ׳דלטי י,1חצ<־או?\ומל

ל״י 13 :במזוודה גם דרישה לפי
ר0?/! ק

ל כ ת <ום ב ו מ י ! מ ה נ ש ה

ת כ ר ב ה ב נ ה ש ב ו ט

שים א
כ׳חדוקן ג. ב.

 של במרכז עמד דיין ששמואל בעת
 חבריו האשמת עקב נהלל, במושב סערה

 עצמו פאור לשם ההיסטוריה את זייף כי
 סי־ דגניה חברי השבוע סיפרו משפחתו, י

ה הבן, של לידתו על ג,עניין __פור ש  דיין. מ
 דגניה, משק חבר אז שהיה דיין, "שמואל
 שאין הנחה מתוך ללידות, בחריפ,ת התנגד
 כן על ילדים. לקיום תקציב הצעיר למשק
 לחברים ר שאם, לקבוע, דיין שמואל דרש

 החמישית השנה ם בת אלא ט ילד להוליד
הח התקבלה שבהשפעתו אחרי הם. לנשוא

 למשק. צעירות של השלמה באה זו, לטה
 — לאשה אותה נשא מהן, באחת התאהב דיין
 בניגוד משה, הבכ,ר, בנו את מיד ליד והי

 הסיבות אחת היתר, זאת כי יתכן לד,חלטה.
 לנהלל, ועבר דגנה את נטש האב שדיין לכך
 ממשלת־המעבר ראש . . . משה גדל שם

משני בתפקיד מופיע בן־גוריון_ דויד
 השבוע המוצגת איטלקית בק!מד׳ה קטן,

 המוצג הירח, לאור ונציה בסרט בתל־אביב.
ה הסצינות באחת ביג׳י נראה חן, בקולנוע
 התלוי מעתון נשקף כשהוא ,תר, ב מבדחות

 . . . וונציה של הרכבת בתחנת בעגלה
נרות הודלקו עת המכביה, פתיחת בטקס

הס שהושמדו, המכבי גלילות לזכר הזכרון
ו גליל כל רפפורט עזריה הקריין פיד

 המכבי גליל על להספד הגיע כאשר גליל.
 די יה! כיום הם ״היכן ושאל: בבולגריה,
ו ״ביפו מהקהל: מישהו צעק בולגריה?״
 הרוצח של תפישתו אחרי . . . ברמלה!״

העתונאים ביקשו בליץ, רפאל הנמלט
 ניר, אריה הר, הס בתי שרות מנציב
 את נימק ניר האסיר. את לראיין רשות

ניתן לא ״אנחנו מקורי: בנימוק סירובו
 שפתחה אחרי . . . כיכב!״ ממנו לעשות

 הזמרת גילתה שלה, אי ה,יפ, המועדון את
 שוכן בו הרחיב שם כי רווה אביבה
 רעיון. בראשה צץ מיד הצדף. הוא: המועדון

ל רב־חובל, ממכריה, מאחד ביקשה היא
שיש ענק, צדפות מטען ממרסייל לה הביא
 במיעדון. צלחות במקום משו

★ ★ ★
כחתן זוהר אור■

 בתל- הרבנות באולם שנערך צנוע בטקס
 מוזמנים, של בודדת עשרות בנוכחות אביב,
ו זוהר אורי של חת,נתם השבוע נערכה

 לא בידור, לאמני כיאות רוכינא. אילנה
 לפני כשעה עד שיגרתית. חתונה זו היתד,

 היכן דידים וה המשפחות ידעו לא החתונה
ל היו אחריו החיפושים כל החתן. נמצא
 לבסוף לחפשו. נשלחו בהולים רצים שווא.
 השחיר, בתחדת מתבונן כשהוא א,רי נמצא

 אחר־כך נלי־ניל. בבריכת שנערכה במכביה,
 ד,נשו־ לטקס חליפה ללבוש לא אורי התעקש

 עניבה. בלי חליפה על לבסוף התפשר אין,
 כשמשני במכונית, אורי יצא החתונה למקום

 הקאמרי שחקן קטנועים על רוכבים צדיה
 (״פג־ אבו־הם החמאם, ומנהל לוי אירי
 ואורי הדרך כל צפרו שניהם דשא. של״)
 במכונית. שהתבוננו לסקרנים בידו נופף

איל הוריו. על־ידי אורי לווה עצמה לחופה
 כשרדיד קרם, בצבע בשמלה שהופיעה נה,

 צהובות, שושנים זר ובידה לראשה זהב
 רובי* ח״ד! השחקנית אמה, על־ידי לוותה
א,  צה״ל, של הראשי החינוך קצין ועל־ידי נ

 ה־ שיא אולם זאב. אהרון אלוף־מישנה
הקידו את שערך הרב כאשר אירע חת־נה

 עצמו את התאים פרנקל, יצחק הרב שין,
 עריכת כדי תוך בדיחות סיפר למאורע,
 כאשר החופה, בתום הזוג. להנאת החופר״
 כדי הייחוד, לחדר הזוג את החזן הוליך

 סרבו הטקס, לפי כמקיבל לרגע, שם שישה־
 והחזן ארוכות דקות במשך לצאת השניים

 עד פעמים מספר בדלת להקיש צריך היה
 בישראל השיהה קינן, עמוס . . . שיצאו
 לישכת־י־תיירות, עבור סרט הסרטת לצורך

בירו עליו נפל כשמישהו רגלו, את שבר
 את שובר שהוא השניה הפעם זוהי שלים.
 אותה שבר הראשינה בפעם הרגל. אותה

 . . . שנ־ם ייספר לחיי רי׳אייח, בתאונה
 שנישאה (ביזמז), קורל ברמלה הימרת
 פסטיבל לינדין של י־יהצגה למוהל בזיינו
 של במויידוני־הלילה כזמרת והציייחה באלט,
 מכיוון אולס לביקור. ארצה הייעי, לוייוד.

 את שחלל־ ימייוייתיה, ייקרית. ייה שאיו״יד,
נאלצה היא עמה, הגיעו לא בגדיה כל

̂יק ן\יץ ואיידי♦* רי־י-זל ייי־יייץ להתןייבחי רייי
 התיאטרון של הדינאמית המייירה . . .

 הברית. לארצות יצאה בהן? רחל הקאמרי,
 רח־ של המוצהרות ממטרותיה אחת
של הבנים אחד את מקרוב ״להכיר ל׳ה:
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