
אנשים
רניו

והזנבות
 •ראש־ כגן השבוע היה אידיאלי במצב
 כ־ איש־שלום. מרדכי ירושלים, עיריית

 העירייה, מהדלי לחקירת הוועדה יושב־ראש
 לחקור עליו היה האחרונה, סערת־השלג בעת
 ולהגיש איש־שלום מרדכי של מחדליו את
 ששמו ראש־העיר, מקום לממלא הדו״ח את

 היה מה 0׳ איש־שלום. מרדכי — במיקרה
 הרמטכ״ל את שהטריד הראשון הדבר

 לו שנמסר בעת רבץ, יצחק לשעבר,
 בארצות־הברית? ישראל כשגריר מינויו על

 יש־ לידידות הליגה לכבודו שערכה במסיבה
 את מיד ״בדקתי רבין: גילה ואל־אמריקה,

 לי התברר למזלי, האמריקאי. הטקס תקנות
 מאשר אפילו פורמאלי פחות שם שהכל

 זה: וזהו העובדות את בדקתי אני בישראל.
 זנבות צריכים לא האמנה לטקס אפילו

 לא בקוקטיילים. נכיון אין לי וצילנדרים.
 התלבושות כל את לובשים איך לי ידוע

הזנבות.״ עם האלה

מוג5א
והטלפון

הש מתקרית שניצלה רמת־מעלה, אישיות
 צה״ל מחיילי שלושה נהרגו בה שעבר, בוע

 היתר, האדום, הצלב מאנשי שניים ונפצעו
 העושה קמפמן דיני דניה, ממשלת ראש
 עזב אלנבי, בגשר ביקר קמפמן בארץ. עתה
 בלחצו האש, פתיחת לפני ספורות דקות אותו
 הקצין: הסבר אותו. שליווה צד,״ל קצין של

 הרחתי נעימה. לא הרגשה לי היתר. ״פיתאום
 כתב היה שניצל אחר >6! באוויר.״ משהו

 להפליג צריך שהיה ארגמן, יוסף במחנה,
 דקר. הצוללת סיפון על — לישראל מאנגליה

 יצחק השבועון, עורך הטיל האחרון ברגע
 ארגמן מטעמי־תקציב. הנסיעה על וטו לבני,
 וכאשר המערכת, עם ברוגז על הכריז
 קיבל הצוללת, של היעלמה על לו נודע

 לישון או לאכול מסוגל היה לא זעזוע,
 הראשונה לטריקת־הטלפון ©י יומיים. משך
 שמואל השידור, רשות מנהל זכה בחייו

 יש״ שר־ד,הסברה של איש־אמונו אלמוג,
 דיין, משה ,לשר־ו־,ביטחון גלילי. ראל
 בתוכנית דבריו את צינזר שאלמוג נודע

 ״לוחמי הביטוי את מחק נעים, בילוי
 אל־פתח. אנשי את דיין כינה בו שיחדור״

 אלמוג, הגיב שצינזרתי?״ בכלל לך אמר ״מי
 !״לך איכפת לא ״זה דיין. אליו כשטילפן

 לח־יכוח קאנדידאט לא בכלל ״אתה דיין, ענה
השפופרת. את לאלמוג וטרק — איתי!״

דיין אהרונה
 ה־ שר של בביתו שצילצל הטלפון

ה השבת בצהרי דיין, משה בטחון,
 על בני־הבית. כל את הקפיץ אחרונה

 באותו שהה אשר דיין, אסי היה הקת
ל בבאר־שבע, נאות־מידבר, במלון זמן
ביוני. ימים חמישה הסרטת רגל

 לאביי, אסי הודיע נעלמה״, ״אד,רונה
בקצרה.

הטו המשפחות לבני לקרות יכול זה
 לנחום השבוע, קרה, וזה ביותר. בות

 בארץ: ביותר הגרוש השחקן — שליט
 מנשותיו, לא הפעם אבל שוב. גרוש הוא
 הפעם הקודמות. הפעמים בארבע כמו

אחרת. של מאשת־איש
 כחודש, לפני ביקר, כשנחום התחיל זה

 (״קיג־ יוסף הרקדן־לשעבר של בדירתו
 חנוכת־בית, היתד, זו קיפנים. סי״)

בדימום לפלייבוי הפך שקיפניס משום

עם לא קר
האשה

 שהיה הזמנים את שכח תאונתו, לאחר
ה הכוריאוגרפית של הפרטי חברה

 אשד, לו ונשא סוקולוב, אנה אמריקאית
צאצא. גם להם יש מרים. בשם חמודה
 במינהגו לנהוג מנחום מנע שלא מר,

 אשתו עם קצת ולהתחיל מימים־ימימה,
 שנישאת תצטערי ״את יוסי. של החמודה

 — לבינה בינו השיחה בסוף אמר לו,״
 פרי. כמובן, נשאה, שלא

אחרי אבל הגיבה. לא קיפניס גברת
*י■*— *—

קיפניס יוסי
והת קיפנים למר הלכה ההיא, המסיבה

שליט. חברו נימוסי על לוננה
 שליט נחום הופיע כאשר התוצאה:

 קיבל קיפניס, של השנייה למסיבתו
 וביקש הכניסה בחדר בעל־הבית אותו
 את לעזוב בתקיפות, אך בשקט אותו,

 ואתר, אותך, הזמנתי ״לא המקום.
טען. אשתי,״ אה העלבת

 חברתיות להצלחות הרגיל שליט,
 נשואיו בגלל אולי — קלות ונשיות

 רגע אחרי אבל נידה,ם. — הרבגוניים
 להתלוות מבת־זוגתו ביקש התאושש,

 הערותיהם לקול בשקט, ויצא אליו,
הנוכחים. של שקטות הפחות

 9 צונזר. והצנזור גלילי עם התקשר אחר־כך
 התל־ העדלאידע במאי השבוע, הגיש, כאשר

 תוכנית זילכרג, מאל הקרובה, אביבית
 גדולות בובות־קאריקטורה במיצעד לשתף

 בווטו נתקל ידועים, ישראליים אישים של
 ״!זע יד!. ת״א־יפו, עיריית ראש סגן מצד

 בעיר־ לרבינוביץ קוראים מאז רבינוביץ.
 אישיות 0 גבו. מאחורי רק אך ״הבובה״, יה

 הרושם על לשמור שניסתה אחרת עירונית
 הנה חיפה, עיריית ראש של אשתו היתד,

 בביקורת שנה כחצי לפני שנתקלה חושי,
 ערביים לשבויים מתנתה על חריפה ציבורית
 למיבצע נשוית־עירה את אירגנה עתה פצועים.

 לחיילי כובעי־גרב סריגת יותר: פאטריוטי
 של שמכונת־ר,תעמולה דאגה מייד צר,״ל.
 מיבצע את תפרסם חושי, אכא בעלה,

 פרטיי כל על שלה, האישי כובע־גרב
ודיקדוקיו.

סקי ד לי
ת או הברי ו

 עורך- של בטיפולו שנמצא מועד, עבריין
 לשמוע זוכה היה לידסקי, צכי הדין
ל כניסתו עם מייד פרקליטו, מפי תמיד

העברייי, ך?׳״ ת אי הבאת ״כסף משרד:
 אף משיב היה הקבועה, מהשאלה שנפגע

 כסף חשוב, יותר ״מה קבועה: בשאלה הוא
 מה אז לי, יש ״בריאות בריאות?״ או

 את מסיים לידסקי היה הכסף,״ זה שחשוב
 בתאונת־דרכים לידסקי נפצע כאשר הוויכוח.
 לקוחו בא בשכם, בבית־ד,חולים ואושפז
 הוא בידו. זר־פרחים עם לבקרו העבריין

 ״נו, אותו: ושאל הפצוע לידסקי אל חייך
״ברי בריאות?״ או כסף חשוב, יותר מה

.זר־ר,פרחים את וקיבל לידסקי פסק אות,״

 בוקר בשעת יצאה אה,רונה כי מסתבר
 בחור עם עזה, ברצועת לטיול מוקדמת

 אי סמי׳ לשם והעונה בסרט העובד
ואסי, חזרה לא פשוט היא כזה. משהו

אחרונה
הלנה
דאיבוד

 אחרות, לעבר פוזל הוא כי ריכלו עליו
קריזה. קיבל

 אל־ למושל מייד טילפן ד,בטחון שר
 כלתו. בחיפוש לעזור ממנו וביקש עריש

 אד,רונה את מצאה בשטח קצרה בדיקה
סמי. ואת היפר,פיה

ל מחוץ ומאושרים, שלוזים היו הם
 גמור, בשקט להם, וטיילו סכנה כל

זו. מחברת וזה הנוף מן נהנים כשהם

 למשרדו, הפרקליט שחזר אחרי שבועיים
 ״עכשיו משפטי. לטיפול לקוחו אליו בא שוב
 הפרקליט קידם ?״ הכסף איפה בריא, אני
 20 חגיגות שיתחילו לפני עוד • פניו. את

 לחוג דיזנגוף רחוב יתחיל המדינה, שנות
 זמן לאורך היא, אף שתימשך אחרת, חינגא

 ליחזקאל 60ה־ יובל לחגיגות הכוונה רב:
 פאטרון־הבוהמה כפית, איש (״חצקל״)

 שאר בין כסית. מסעדת ובעל התל־אביבית
 ארוחת־ לכבודו לערוך גם מתכננים המופעים

 ואישי המדינה גדולי בהשתתפות חגיגית ערב
 100 לארוחה: כרטיס מחיר העברית. הבמה
לשח הפך ו״לזר ששייע לאחר 0 לירות.

 נמר־ד,כדורגל החליט ותיאטרון, קולנוע קן
 זמר, להיות טוב מספיק גם שהוא הוותיק
 קישורי־שי־ עם תקליט־בדיחות לאור מוציא

 מממן רק חסר מסביר, שהוא כפי עתה, רה.
 משמחת לחווייה <0 בדיחה. לא וזו לתקליט.

 השבוע, שני, שושיק השחקנית זכתה
 אריק בעלה את סוף־סוף שביקרה שעה

 התקפת־ לאחר בבית־ד,חולים ששכב לביא,
 ״אחרי בני־הזוג: של ידידותיה,ם סיפרו לב.

 מנחת השמין הוא שושיק את ראה שאריק
הבריא!״ וממש

גבי
ת בו חו ה ו

 השבוע עצמה את מצאה נעים לא במצב
 מרצה של אשתו אלדור, גבי השחקנית

 זקפ. אריה הד׳׳ר העברית, באוניברסיטה
 קליפורניה, במסעדת המבורגר אכלה היא

 שכחה כי לדעת נוכחה לשלם וכשעמדה
 להאמין סירבו המלצרים כסף. עימד, להביא

 מזומנים. דרשו למחרת, תשלם היא כי לה
עבו ששילם אלמוני מתנדב בא לעזרתה

בחיפו המחרת יום כל את בילתה גבי רה.
 לשלם בסוף הצליחה האלמוני, אחרי שים
 את 0 אגורות. וארבעים לירה חובה, את

 שאול סא״ל של הגדולים הסודות אחד
 אי■ עין־הוד, מוכתר השבוע גילה ביבר,

 ביבר שאול ממבוש: סיפר ממבוש. ׳ה צ
 שבדיזנגוף בבתי־הקפה למלצרים הוראה נתן
 בטלפון, אותו מבקשת שאשתו פעם כל כי

 אצל חשובה בישיבה נמצא שהוא לה יגידו
 (״מורלה״)מרדכי ״מ אל קצין־חינוך־ראשי,

 הוא ממבוש: של אחר תעלול 0 בדאון♦
 עמיקם למו״ל הלילה, באמצע טילפן,

 של ספרו .את לאור שהוציא מי גורביץ,
 איצ׳ה?״ יש, ״מה המנוח. בר ישראל ד״ר
 לספי רק ״רציתי הרדום. עמיקם אותו שאל

 ברמאללה, בר, של מהספר טפסים שמצאו לך
 כיזב חוסיין!״ של הקדשה — ועליהם
 כל־כך לא במצב • האמנים. של המוכתר

ה אחת עצמה את השבוע מצאה נעים
 אנג׳ל, זהבה אל־על, דיילות על אחראיות

ה בלונדון. החברה לטיסת הצטרפה אשר
 בעזרת הבוסית את למתוח החליטו דיילות

מת בו הלונדוני המלון של הקבלה פקיד
 לאחראית, פנה הפקיד אל־על. צוות גורר

 שיחות־טלפון ערכו הדיילות כי לה והודיע
 שטרלינג לירות 100 על העולה בסכום לארץ

 לאהי רק לשלם. באפשרותן אין וכי •—
 שלה ההמחאות פנקס את הוציאה שאנג׳ל

מ ממש רותחת כשהיא למלון, לשלם כדי
אותה. להרגיע הדיילות מיהרו כעס,

■ השבוע פסוק
 על הספר כותב מילשטיין, אורי 0
ה בעיתון שהופיעה ברשימה ,101 יחידת

 בהזמנה שביאוגרפיה ״ברור דורבן: סטודנטים
 לפני בנזעריב, כהן גאולה של (רשימתה

 אוטו־ או שרון) האלוף על שבועות כמה
 כאחד אריק את מציגים היו ביאוגראפיה,

 כמלאך־השלום הר־ציון מאיר את האלים,
כישו״. — ק׳צה ואת

 שעמד ומי דבר כתב יערי, חיים 0
 למחרת רפ״י, נגד מערכת־ההסתה בראש

 עשו לשעבר רפ״י ״אנשי מע״י: של הקמתה
 ־ה,מה׳ לא לאידיאולוגיה. הביולוגיה את

 אתת׳ ,מי לא אף ד״מי׳. אלא להם חשוב
אתה׳.״ ,בן־כמה אלא

אולמן אתי

 שיש, לחברים. הפכו ושיש מיושר,
 הקולנועי איש־הפירסומת הוא כמובן,

 וד,ערירי הקירח קולר, ישעיהו
 יודע, שלא למי טיושה, כלל. בדרך

 אולמן. אתי החדשה התגלית היא
 של בימת־ד,צילומים על גם המכונה
הקדושה״. ״הבתולה טיראן, המטרה:

 שראו אחרי עכשיו, ברור. לא למה?
קור ידיים, אתי עם מחזיק שיש את
 בעל־ה־ 0 הקודש״. ״רוח לו אים

 ׳מאיר ובד,יר־ד,שיער הצעיר דיסקוטקים
 לגיטא־ הפעם, חתיכה. הפסיד שוב זיו

 דגן מוטקה הפלאמנקו ולזמר ריסט
 של התורנית במסיבה ממנו, שנטל

צעי קיבוצנקית בת־לווייתו, את הבוהמה,
 באהבה, אומלל 0 דבורה. בשם רה

 מאיר אז הפיתגם. אומר בעסקים, מאושר
 לראיוגות חדש פורום בפתיחת מתנחם

 בבית־ציוני־אמריקה. למישפטי־ציבור או
ועד לוין נפתלי עם סיכם כבר הוא
 אל 0׳ המופע. את להנחות שביט נה

 חיים השחקן אבל זה, את לה תגידו
י נ  חודש לו נתנה שאשתו טוען בני

 הוא אחרות. עם שיבלה כדי חופשה,
ו חטובה בלונדית, נערה כל מזמין
 במחיצתי לבלות — בכך שתרצה נחמדה

 הפתח־תקוואית הדוגמנית 0׳ חודש. אותו
 לאחרונה בילתה מכנס, תלמה הנאה,

 מבעלי שאולי, טדי בחברת מעט לא
 התל- הרווק ארצה חזר כאשר מאנדי׳ס.

רפ (״אונגליק״) אילן הודתיק אביבי
 חבריו החליטו חודשים, 10כ־ לפני אל,

 ששמו כפי ביש־מזל כל־כך לא שהצעיר
 חברם נראה השבוע באידיש: מרמז,
ל תלמה, עם שאולי האחים של בנפש
 טדי: נאנח משלו. חברה לו שיש מרות

 0, במשפחה!״ נשאר זה כך ״לפחות
 היא הרבה כותבת אבל חזרה שלא אחת

 נוימן. רדתי התל־אביבית נערת־הזוהר
 מכתב בארץ לידידיה שיגרה לאחרונה

ה הצרפתיים חידושי־האופנך, עם ארוך,
 פיאותיהם: לקצץ אותם הזהירה אחרונים,
טו מהאופנה,״ יצא כבר זה ״באירופה

חסרת־הפיאות. רותי, ענת
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