
אנשים
הצמרת חגיגות כל

 לראשי אירועים גדוש שבוע זד, היד.
 עליהם היד, יום מדי ולעסקניה. המדינה

 ממסיבת־קוקטייל אחר. ציבורי לאירוע לרוץ
 להצגת־בכורד, מיהרו הכלכלית, הוועידה של
ציבו חתונות לשלוש ומשם חדש סרט של

 השיאו בן־גוריון, עמום מלבד כי ריות.
 מנחם מע״י, ח״כי גם בנותיהם את השבוע
 חתונת־ לוז. קדיש הכנסת, ויו״ר בהן,

 נערכה הנזרזזלת) רחל (ראה כהן של בתו
 כדי כן־־גוריון. גליה של בערב־החתונה

 המשותפים, מהאורחים פיצול־האישיות למנוע
 החופות לפני שבוע המחותנים שני נפגשו

בהפ — מועדי־החופות את ביניהם ותיאמו
 לעומת לוז, קדיש שעה. חצי של זמן רש

 ד״ר לרופא חנה בתו את השיא זאת,
 • יותר. מאוחר יום ,,רביץ אלכסנדר

 ניראה ירושלים, ראש־העיר קוללן, טדי
 הכלכלית הוועידה באורחי הבחין כאשר נבוך

 במוזיאון למענם שערך למסיבה הבאים
 הרשמית. הפתיחה לפני שעד, ישראל,

 מכפי בשעה אומנם, נדחתה, פתיחת־ד,מסיבה
 לא מהמוזמנים חלק אך — תחילה שתוכנן

 נבוך, לא טדי כך, על ההודעה את קיבלו
 בהזדמנות הצליח הבאים, את אישית אירח

 יצירות־ של תרומות מהם מכמה להוציא זו
 בערב־ראיונות • ישראל. למוזיאון אמנות
 ה־ פוליטרוק הופיעו בבאר־שבע, שנערך
 ומפקד מהרשק, כני לשעבר, פלמ״ח
 מהרשק ילין־מור. נתן לשעבר, הלח״י
מהשורה לו מאזין כשילין־מור ראשון, דיבר

ולוז כהן חתני־שמחה
החופות בין תיאום

 החל לדבר, עלה כשילין־מור אבל הראשונה.
 המראיין, בצעקות. אותו משסע מהרשק בני

כי העיתונאי ד ר , (״מוסקה״) מ לי א צי ר  א
 לו, בהזכירו מהרשק את להשתיק ניסה

 שהוא שעה לו הפריע לא ילין־מור כי
 —בא ראש־עיריית גם אותו שיסע דיבר.
 לא ״הוא :טוכיהו דויד לשעבר, שבע

 לי מפריע הוא לדבר, לילין־מור מפריע
לשמוע!״

מפייס הספדי כל
 בתל■ מלכי־ישראל בכיכר הסטייקיה בעל
 בעיסוק לעסוק, החליט רונן, יעקב אביב,
 חוור, על חתם הוא ספרים. הפצת — צדדי

 ההפצה לו נימסרה לפיו שוקן, הוצאת עם
 ספרו של מאורגנים למקומות הבילעדית

 ביום בצריח. חשופים טבת שבתאי של
 כך, על הודעה התפרסמה בו הראשון

 הירושלמית המיליונרית רונן עם התקשרה
 ניכרת כמות אצלו רכשה שדובר, גיטה

 מלחמת־ששת־ פצועי כל עבור ספרים של
בירו הדסה בבית־ד,חולים השוכבים הימים
 את להעריך ידע^ הפצועים, החיילים שלים.

 מהם אחד כל המיליונרית: של מיבצעה
 שמצא ישראלי • נפרד. מיכתב־תודה לה כתב

 השבוע היה מפ״ם, עם מסוכסך עצמו
 ש־ קישון, ון♦ יש ק אפרים הפיליטונאי

 הזכיר בו מפ״ם, על פיליטון במעריב פירסם
 סטאלין, מות על אבלה חטאי את למפלגה
 בביטאון אישיות התקפות למבול זכה בזמנו,
 במיכתב־ השיב קישון המשמר. על מפ״ם,

 אך לנכון, שמצאו יהודיים ״מנהיגים תגובה:
במוס משפט־ד,רופאים אחרי חודשים מספר
 אסון ,ירד סטאלין מות שעם לומר קבה,
 את פסלו ,המתקדמת, האנושות על גדול

לדור ומדריך הורה לשמש בעיני, עצמם,

צפריר רוחמה סרן
חדשה שמלה —

 החיים^בדיסקוטקים 'מתנהלים כיצד אות
 במלחמת־ תל־אביב משטרת יצאה נגדם —

 פרדריקה, של בדיסקוטק ביקר הוא חורמה.
 כאשר האורחים, יתר כמו וכעם ורקד, נהנה

 בשעה בדיוק — המקום את לסגור בא שוטר
 לא זה ביקור אולם • חצות. אחר שתיים
 הדיסקוטק את סופית לסגור השבוע הפריע,

החלי מאנדי ריים־דייווים. מאנדי של
 אחרות לערים פעילותה את להעתיק טה

 בתל־אביב הסגור לדיסקוטק כתחליף בארץ.
 אחרים: דיסקוטקים שני השבוע, תפתח, היא

 אין שם בנתניה, והשני בירושלים האחד
העירוניים. הוקי־העזר על מקפידה המשטרה

הבוהמה תסרוקות כל
 הבמאי עצמו את מצא מביך במצב

 מערכון הכין כאשר מונדי, 6יוסן הצעיר
 פרוטוקול בשם אלמז, מיכאל המחזאי של

 בקפה־תיאטרון הצגתו לקראת מהאינקביזיציה,
 בו קטע יש במערכון הילטון. מלון של

 את שורר, דן הכנסייתי, התליין נושך
 את לגלם החייבת השחקנית של רגליה

 ש־ אביעזר, ברוריה תפקיד-ד,קורבן.
 את לשחק סירבה זה, לתפקיד ניבחרה

 כשחקנית להחליפה נאלץ ומונדי — הקטע
 רחל גם אך לוי. רחל — אחרת צעירה

 בתנאי רק התפקיד את למלא הסכימה
בלבד״. סמלית ״בצורה אותה ישך ששורר

 השחקן־זמר כאשר התפלא לא איש #
 של סרטו לבכורת הופיע גאון יהורם
ב בנותיו, ושבע טוביה גולן, מנחם

 צמודה היתד, לכך הסיבה חדשה. תסרוקת
פריטה. הספרית, החדשה, חברתו — לו
•  המופיע ייני, ליאור השחקן גם י

 ניסה, מייק, לייק אי במחזמר ראשי בתפקיד
 הגיע הוא תיסרוקתו. את לשנות השבוע,
 הולם אינו כשלו מקורזל שיער כי למסקנה

 ממלא שהוא האמריקאי התייר תפקיד את
 ליישר כדי למספרה, הלך ליאור במחזה.

 הזמן כל למרר הפסיק לא שערותיו, את
 תגיד מה נעמי? תגיד ״מה ההחלקה: בשעת

 נעמי לאשתו, כמובן, הכוונה, נעמי?״
 הופיעה אשר אחרת אורחת <• פולני.
 רוחמה סרן היתד, טוביה, הסרט בבכורת

 של כמזכירתו ששימשה מי צפריר,
 כיום מנהלת רכין, יצחל! הרמטכ״ל,

 גר־ חיים החדש, הרמטכ״ל של לישכתו
 מאורע לכל כה עד שהופיעה רוחמה לב.

 לראשונה הפעם באה הצבאיים, במדיה
 זו, למטרד, במיוחד רכשה אותה בשמלה,

 מתכוננת היא הסיבה: הבוטיקים. באחד
בארד,״ב. המגבית, מטעם למסע־הרצאות

השבוע פסוקי
:ידלין איטר שד־החינוד, סגן •
 מבני יהיו בצה״ל שהמפקדים יתכן ״לא

 מגדל- בני החיילים ואילו מישמר־העמק
העמק.״

כן־פורת, מרדכי מע״י ״כ ח •
 האחד עושים ופרס ״גולדה פומבי: בראיון

 נידמה אך המפלגה. במזכירות צרות, לשני
יותר.״ גדולות צרות עושה ששמעון לי

□בדוקלין *דלה אילנית

ופריטה גאון
— חדשה תסרוקת

 לקישון: השיבה המשטר על מערכת הזה.״
 בנייה חיוב שתוך העובדה את שמשכיח ״מי

 והשומר־הצעיר מפ״ם נקטו סוציאליסטית
 חירות ושל ביקורת של אמת־מידה בידם

 הרי כן, שנוהג מי העצמי... השיפוט
במזיד.״ ומטעה דעת גונב הוא

אפריל מתיחות כל
או הפאטנטים, יסתימו לא שלעולם נידמה

 המתיחות ביום להמציא אנשים מסוגלים תם
שאנ כמה ועד באפריל. 1ד,־ — הבינלאומי

 הם בפח, ליפול שלא זה, ביום נזהרים שים
 ולן _ להאמין מחדש פעם כל מתפתים

 השחקנית ביותר. האבסורדיים בדברים גם
ה ר רג, או  דורות בתיאטרון המופיעה מו
 כ־ן בישרה וצנחנים, בנות על בהצגת

 חנות כי בהצגה, חבריה לכל באפריל
 שכל להודיע ביקשה דיזנגוף ברחוב ארנקים

ארנקים בחנות לקבל זכאים שחקני־ההצגה

 גם היה לאורה כסף. אין חינם ותיקים,
ה שאחת מאחר זו: נדיבה למתנה הסבר

 אותה בעל בשם נקראת במחזה דמויות
 על זו, בדרך להודות, האיש רוצה חנות,

 למחרת, בהצגה. לו שעושים הפירסומת
 תבעו בחנותו, ההצגה שחקני כל הופיעו

 התברר כאשר להם. שהובטחו המתנות את
 סלחי לא — למתיחה קורבן נפלו כי להם

 רוזד* חינה הוותיקה השחקנית לאורה.
 מדברת אינה התיאטרון מהנהלת בפקח,

לע הגדיל • הזה. היום עצם עד עימד,
 אחד אהרונוב, ניקי מכולם יותר שות

 צילצלו כאשר ירדן. המיסעדה ממנהלי
 התעשייה נציגי באפריל, בראשון אליו,

אנ לעשרה ״שולחן אצלו והזמינו הצבאית
 כאן ״סליחה, אהרונוב: להם השיב שים״,

 עמוס והצייר הסופר • נגריה. לא זה
 בו במקום לבקר השבוע החליט אריכא
מש כדובר לאחרונה שמונה עמוס, רוקדים.

לר־ החליט רב־פקד, בדרגת תל־אביב, טרת

 חזרו העדרות חודשי תשעה אחרי
 אינו שאיש צח, חטלמה חנה לארץ
אלא —. אלה בשמותיהם אותם מכיר
ו אילן שלהם: המיסחרי בשם רק

ה היה אלה חודשים במשך אילנית.
יונ של תוכנית־המיוסיקול כוכב צמד
ברמץ. תן

 בארץ המתגלים הצמדים לשאר בניגוד
 שני התגלו בחו״ל, הצלחה קוצרים אך

 את כשערכו בחו״ל, דווקא האילנות
 לפני במארסייל שלהם הופעת־הבכורה

 לא הישראלי שלקהל בעוד שנתיים,
 לשמוע הזדמנויות הרבה עוד ניתנו
 שמעי שכן אלה גם עתה, אבל אותם.
 חנה״אילנית, עוד. אותם יכירו לא אותם,

 כאשר 17 בת צעירה פרגיה שהיתר,
 הפכה שלה, הקאריירה את החלה
 הארוכה השהות .20 בת קטנה לאשה

 חותמה. את עליה הטביעה בניו־יורק
 להתלבש למדה יפתה, בגרה, היא

 עד־כדי־כך, השתפרה ושירתה ולהתאפר
 לה ניבא טייטס הניו־יורק שאפילו

בזימרה. גדול עתיד
 הצמדים כל כימעט נימצאים בו במצב
ה קפצו בחו״ל, הישראליים והזמרים
 מציאה כעל שהגיע הצמד על אמרגנים

 כבי הקרובה השנה ולחצי — גדולה
שהת גדושה, תוכנית בארץ להם יש

 צועדי־ בפני השבוע, הופעתם, עם חילה
לצעדה. צאתם לפני הגדנ״ע,

 כל בדרך שוב ילכו הם יותר מאוחר
 בחיו״ל. מזלם את וינסו — ישראל זמרי

 מציאה כעל שהגיע, הצמד על אמרגנים
הצ וטרם שנתיים, כבר נשואים הם כי

 וזה סדירים. חיי־משפחה לנהל ליחו
 שהיתר, המזעזעת החוויה לאור בייחוד

בפאריס. באזליטפיה כשהופיעו להם

לעצמכם, ״תארו אילנית: מספרת
 — בבית־השימוש? מצאנו מה אחד ערב
צלב־הקרם!״ של גדול ציור

ואילנית אילן
מזעזע נסיון
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