
אנשים
הכוכבת בעזרת ר־קוד־ם

 בדרג ביותר המפורסמים השמות אחד
 ראש השבוע. הוחלף המנגנון של הגבוה
 ששמו ומודיעין . לבטחון המרכזי המוסד
 ייקרא שמו, את עיבר בסוד, כה עד נשמר

חיל־האוויר, מפקד • • • —י— מעתה:
 האחרון בגליון צולם וייצמן, עזר אלוף

שש־בש. משחק כשהוא חילו, בטאון של
 מזרחי מישחק כי ■וייצמן, סיפר לידידים

במועדוני־ ביותר הנפוץ המישחק הוא זה
מאביו. אותו למד עצמו הוא וכי החיל,
מז הבסיסים, באחד לביקור הגיעו מידי
בשש־ הבסיס אלוף את החיל מפקד מין
 בבטאון שצולם המישחק להתמודדות. בש

המד־ אחד • • • המפקד בהפסד הסתיים
 ל- כנראה מתכנן בצמרת, המושבעים קים יייי

ק מרווקותו. הפרד ח צ כין, י  מזכירו נ
 בקביעות מופיע ראש־הממשלה של המדיני

ה של בחברתה ר פי שהיתר, מי ארז, או
 נשו- • • • פסיכולוגית וכיום ׳,56 צברית

 ח״כ דיין. במשפחת בקרוב צפויים אין
ל הנד,?לי מפא״י א מו  של אביו דיין, ש

 בן כעם שהוא דיין, משה החקלאות שר
 הדירה בעלת את לאשר. לשאת עומד ,71
 בירושלים שהותו בעת מתגורר הוא בה

 גילה אחר מסוג חברתית פעילות • • •
קו בישראל גאנה שגריר השבוע א די  כ
קו. החב אנשי את ללמד החליט פוקו פו

היי• האפריקאי הריקוד את הישראלית רי׳
 בקרוב לערוך הוא עומד זו למטרה לייף.

בינתיים, המפתח. במועדון מסיבת״רקודים
המו חברי מבין מורים צוות פוקו מכין
יש ידידים ומספר בישראל הגאנאית שבה

 ללמד התפקיד את נטל עצמו על ראלים.
 הישראלית והרקדנית הכוכב את אישי באופן
 כעזר שתשמש כדי לוי־־אלעזרוב, יונה
 נאומו בשעת • • • הריקוד בהוראת לידו

הת מקרקעין, שבח מס חוק על בכנסת
 ״אני וקרא: אשכול לוי שר־האוצר להב

 החינוכי החוק את לוועדה להעביר מציע
״ ה...  חרות ח״כ התלהבותו את צינן הז

צחו לקול אותו ששיסע שופמן, יוסף
 אבל ״כן, באומרו: הכנסת, חברי של קם

והתרבות!״. החינוך לוועדת
★ ★ ★

האמרגן כעזרת נש!אין
ה 4 דן זיו הידיעה, את לאשר סירבה רו

 להצעת־הנישו־ בחיוב להיענות החליטה כי ^
 קיפ0 האמריקאי הטלביזיה שחקן של אין

 לומר לזיוה שהיה מה כל ).30( וורד
הדו של בגנותו הערה היתד, זה, בנושא

 מה אז מספרד. מברק לי שלח ״הוא אר:
למ אלי מטלפנים הישראלי? בדואר קורה
 לקבל רוצה אני אם אותי שואלים לא לון,
 את לי ומקריאים לא, או המברק, את

מאזי־ הטלפוניסטיות כשכל בטלפון, תכנו
 לחצו כאשר הזה?״ כדבר נשמע איפה נות.

 בחיוב תענה בעתיד אם בשאלה, זיוה על
קו צריכה ״אני השיבה: הנשואין, להצעת

קו שלי, האמרגן עם להתיעץ דם ר  מ
 לחתום זיוה עומדת בינתיים תורגימן״.

ראשי בתפקיד להופעה חוזים שני על

או״מ עצרת ונשיא רוחלה
— ידידים לרכוש איך

לוי* יונה עם רוקד ©וקו שגריר
בחברה ולהצליח —

כנר יהיה, מהם האחד ישראליים. בסרטים
 אלדוראדו המחזה לפי שיוסרט סרט אה,
 מנחם של בביומו מוסינזון, יגאל של

 זיוה של קרוביה הספיקו בינתיים גולן.
 מקלט בעלי שכנים בטלביזיה: בה לחזות

בתכ זיוה את לראות שהופתעו טלביזיה,
 הזעיקו הביירותית, הטלביזיה תחנת נית
 תכנית זו שהיתר, התברר ההורים. את

 שהוס־ זיוה, של האחרון לסרטה פירסומת
הקא אנשי • • • טובים בנות בצרפת, רט

 מזכירת־התי־ מקנאה. ודאי משתוללים מרי
 כהן, רוחל׳ה רבות, שנים במשך אטרון
 חלום. נראה שלרובם מה קצר בזמן עשתה
אמ תכשיטים חנות לבעל נשואיה מלבד

 של רשמי למעמד רוחל׳ה זכתה ריקאי,
במס מסתובבת באו״ם, מוכרת עתונאית

 בניו־יורק, האומות־המאוחדות בנין דרונות
 כנ־ מכל דיפלומטים עם מתידדת כשהיא

 בקאמרי. מבקרים אלה היו כאילו פות־תבל
 נשיא אף נמנה האחרונים ידידיה בין

 זאפרוללה הפאקיסטני הנוכחי, העצרת
 הלן הפופולרית הזמרת • • • חאן

 הופעות לשורת להגיע העומדת שפירו,
 בו דחוף, מברק לאמרגנה שלחה בישראל

 תנחת בו ליום לה להכין ממנו דרשה
. פיש געפילטע שתכיל ארוחה בישראל . . 

מזללת בעל נתן אייכי נקם סוף סוף
 הריב שבעקבות ן*אמוץ,3 בדן קליפורניה

לנ רעשנית תעמולה ניהל ביניהם שפרץ
 החליט אייבי אייבי. של מזללתו טישת
ההומורסקות ספר את במסעדתו להפיץ

ב לבשר קישץ, אפרים של האחרון
ההוט־ ספר ״זהו עיניים: מאירת מודעה
 השנה במשך שהופיע ביותר הטוב רסקות
בארץ.״

★ ★ ★
מם־הכנסה לעזרת השתקן

הקרו בימים לקום עומד חדש מועדון
שמו הגרושים. מועדון — בישראל בים
 יהיה כחברה, כחוק שירשם המועדון, של

 כן דיבור־זה. ובעברית: דיבורסה, בצרפתית:
המוע יוזמי משלו. ותקנון סמל לו יהיו
 וצבי אילץ (״נלסון״) רפי הם דון

 סילבי העתונאית של לשעבר בעלה קשת,
כתב על חתמו כבר ראשון בשלב קשת.
 — אחת אשה בהן איש, כארבעים היסוד

 אחרי יומיים . . . רווה אביכה הזמרת
 שחקן כי הידיעה, זה במדור שפורסמה
 בעל הוא טופול חיים החיפאי התיאטרון

 בתל־אביב, דיזנגוף בפסג׳ שורת־חנויות
והת בתיאטרון טופול את אלמוני ביקר
הידיעה. נכונה אומנם אם לדעת עניין

 לו השיב בחיוך, באיש התבונן טופול
לתד ממם־הכנסה?״ אתה יש, ״מה בלעג:
 ואף ״כן!״ האיש: לו השיב הגדולה המתו
 ארבעת • • • דבריו להוכחת תעודה הוציא
 העומדים רביעיית־מועדון־התיאטרון, חברי

 זמן, פצצת בתכנית בחמאם בקרוב להופיע
בתלבושות תצלומי־פירסומת סידרת מכינים

 במדי תצלום הכינו השאר, בין שונות.
בתל תל־אביב. הפועל של קבוצת־הכדורגל

 לאיצטדיון הצילום, לצורך עלו, זו בושת
 שם נתפשו הם תל־אביב. בצפון המכביד,

 לראות שהזדעזעו מכבי סדרני ידי על
 מגרשם. על להתאמן הבאים הפועל שחקני
 פשרה: נמצאה קצר, ומתן משא אחרי

 לבשו זינגר וגדעון בן־פירה יעקב
 שפר ראובן ואילו מכבי מדי את

עון מ ש ר ו הצי הפועל. במדי נשארו כ
 • • . סוער דרבי של באוירה נערכו לומים

תי מתחילה. לשחקנית פז הזדמנות הבה
 גברים, הם שחקניו שכל למדי, ותיק אטרון
 ד,מ־ במחזה. ראשי לתפקיד מועמדת מחפש

 אל* לשחקן־במאי לפנות צריכה עוניינת
 להקת עם חדש מחזה המכין כהן, ברט
 קיימת הזדמנות . . • תל־מונד כלא אסירי

הותי הדוגמניות אחת חדשה. לדוגמית גם
 נפצעה נוסן אילנה ישראל של קות

 רגלה בעלה. נהג בה מכונית בתאונת
 על רב זמן עתה תדרוך לא הסדוקה

 של אופנה בתצוגת . . . ההדגמות מסלול
 אוברזון גדעון הצעיר הישראלי האופנאי
 שתיים בהריונן בלטו השבוע, שנערכה
ה — התל־אביבית החברה מנשות כ ל  מ

ן י טי ש תנ  שהיא אנטה, האופנה וספרית ר
.17 בת לבת אם כבר

* * £

השבוע פסוק■
כן־גורי דוד ראש־הממשלה *
 בהבינוה, בראשית בהצגת שחזה שעה יון,
 בתפקיד קניג ליאה השחקנית 'מופיעה בה

 לא היא למה חוה, היא זאת ״אם חוה:
ערומה?״

כן־אליעזר, אריה חרות ח״כ ס
גרעי לפיתוח החברה על ביקורת בנאום

היסוד קוי את החליפה ״הממשלה ני:
יסוד!״ במניות

בדו- אלמגור, דן הפזמונאי ©
 תערוכת פתח ״תת־השר אתגר: השבועון

 כל ומה מתאים. אדם אכן, / תחביב.
 מאוד תחביב לו הכל, אחרי / התרעומת?

— אומרים יש אך / הפרסומת! / חביב
 הפך שזה / — כמוה! מאין רישעות /

. כבר אצלו . . מקצוע.״ / ל
 עובדי- באסיפת קול״ישראל, ©איש

 ביג׳י את לשאול נצטרך ״מעתה הרדיו:
 את אוהב אתה האם תוכנית: כל לפני

ברהמס?״
 ככה הכנסת, יושב־־ראש סגן ©

 עצמה את לזהות כשהתבקשה אידלסץ,
 בארץ כבר שיש שמחה ״אני צבורי: במקום
 מעיד זה אותי. מכירים שאינם אנשים
גדלה.״ באמת שהארץ

 יונה, הפוגב־רקדנית של בעלה מימין: *
אלעזרוב. יצחק

על ממליצה
ס ?

פודרה
ו7וקרם־בס<

ת ר פ ו פ ש ת ב ח א
?11 ^ מ ט £1  מ£1א.וג

 מושלם איפור לד מעניק
כקטיפה רך ועור ושווה

צר הינו הלואן ת מו כו  אי
אי פ רו אי

ה גווני 4 פנ תך או שו  לר

אל המפיץ שר ת :בי י ל י ל

ן א. ד״ר י ב ו ר
ביאוקוסמטיקאי

ל ו פ י ל ט י ע  י
ת ו י ע ב שער ב

 2 פינסקר
תל־אביב

חנוכה מתנות
 אחד, כל לב שמשמחות

 בר־ מ״פוטו מצלמה הנה
 מצלמות גדול, מבחר נר״.

 המחירים. בכל חדישות
 למוד ספרי כן כמו

ואלבומים.

ד 1 זנו 3 ברנ
חוג ה.ו מ 3!החלונן הי
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