
אנשים
סוס

דיין ושמו
 השבוע התגלה נוסף חובב־ארכיאולוגיה

 תדי עיריית־ירושלים ראש של בדמותו
 עתיק מטבע השבוע רכש תדי קוללן.
 של הגדול הסכום את עבורו שילם ונדיר,

 העיסקה דבר את שגילה האיש ל׳׳י. אלף 18
ה שר־הביטחון, היה קינאה של בשמץ ש  מ
 # מצויין.״ עסק עשה ״תדי שציין: דיין,

 בין עורך שהוא מסע־ההתעוררות במיסגרת
ה הרב הגיע החגים, לקראת חיילי־צה״ל

 גורן, שלמה האלון! צה״ל, של ראשי
 בפורט־תאופיק, סואץ. שבתעלת למוצבים גם

 בקרב לבהלה הרב גרם שבתעלת־סואץ,
 מהגדה בביקורו שצפו המצרי, הצבא חיילי

 ותקע מוצב־תצפית על עלה הוא שממול.
 עתה החל. טרם שהחג למרות בשופר, שם

 מפעולת־תגמול במקום החיילים חוששים
נג הרעשת־תיזמורות בצורת המצרים של

 מזכיר ערך אחר מסוג מסע־שיכנוע • דית•
ב שזכה לפני ספיר. פנחס העבודה,

 ועידה׳ על בהצבעה במרכז־המפלגה ניצחון
 את שיכנע בסניפים, ספיר הסתובב מוסכמת,

 ונגד מוסכמת ועידה בעד להצביע הצירים
 כפיר הפעיל בראשון־לציון ניבחרת. ועידה

 השילטון מתן נגד מאוד משכנעים נימוקים
 דובר לי ״היה ספיר: סיפר הצעירים. בידי

 תפקיד וזהו 21 בן שהוא במשרד־האוצר
 אמרתי מדובר־המפלגה. יותר אפילו החשוב

 ראש־ תהיה 40 בן אומלל. תהיה אתה לו:
 — שנה 90 כבר יחיו אז ותגמור. ממשלה

 יחליט אם • אחר־כך?״ תעשה שמה כך
 הקולנועית הקאריירה על לוותר דיין אסי
 עשוי הוא בתחילתה, עתה הנימצאת שלו,

 התברר זאת מעולה. ככדורגלן להצליח
 הכדורגלן בלונדון. אסי של האחרון בביקורו

 טוטנהם, מקבוצת גרייבס ג׳ימי הידוע,
 אימון, בשעת בכדור משתעשע אסי את ראה
 סיפר, אסי ככדורגלן. מזהיר עתיד לו ניבא

 באוסטריה, שהותו בעת כי זאת, לעומת
 של לקבוצת־כדורגל להצטרף הצעה שם דחה

• חובבים.  לאחרונה שהתפרסם אחר דיין י
 במפתיע שזכה סוס דווקא הוא באנגליה

 שבבריטניה. בגודוור שנערך במירוץ־הסוסים
 לבת־משפחת־רוט־ שייך הסום כי מסתבר
 שקראה דה־רוטשילד, אוולין שילד,
 הישראלי. שר־הביטחון של שמו על לסוסה

 מקורן את השבוע גילה גורי חיים #
 בין נפוצים שהיו מטבעות־לשון כמה של

מסתבר במלחמת־העצמאות• לוחמי־הפלמ׳׳ח

עופרים ואסהר אבי
וביחד !— צו־האופנה לפי

 אני לי, להפריע לא ״נא כמו ביטויים כי
 אוכל ״מד, או רוגע,״ אופקי במצב שרוי

 על* הומצאו הרך?״ גברי למענך, לעשות
 של הרמטכ״ל כיום כר*לכ, חיים ידי

צה׳׳ל.

מתרגמת
אברך ושמה

 בראש שעמד מי שפריר, אורי הד״ר
 באוניברסיטת החלל מדעי לחקר המחלקה
 שהאוניבר־ לאחר מתפקידו פרש תל־אביב,

 שפריר פרופסורה. לו להעניק סירבה סיטר,
 שלן שקופסות־המחקר הישראלי המדען הוא

ל שהוטסו האמריקאיות לחלליות הוצמדו
 שם לאסוף כדי האחרונות, בשנים חלל

 לאחר הקוסמי. האבק אודות למחקרו נתונים
מעני היו בארצות־הברית כי טען ששפריר

 לו נתנה פרופסורה, דרגת מזמן לו קים
 האפשרות את התל־אביבית האוניברסיטה

 ישראל, איבדה כך שם. זאת ולהוכיח לצאת
 מחוקרי־החלל אחד את זמני, באופן לפחות

 הישראלית הרכילאית !•< שלה. החשובים
 מהנוף לאחרונה שנעלמה אכרר, מירח

ב במפתיע החודש התגלתה התל־אביבי,
 ביקור שערכה מירה, הגרמנית. טלוויזיה

ב הופיעה קיל, הגרמנית מולדתה בעיר

 מראיינת כשהיא המערב־גרמנית טלוויזיה
 ר■ יא הישראלי השגריר כמו שונים אישים
 שמואר הישראלי השחקן כן״נתן, תור

 שיץ. ברלין, עיריית וראש רודנסקי
 מירד, חן מצאה זו הופעה שלאחר נראה
 נתנו והם הגרמנים, צלמי־הטלוויזיה בעיני

טלוויז בראיון המתורגמנית תפקיד את לה
 האמריקאי השחקן עם העיתונות של יוני

 ומירר, אנגלית דיבר סמי דייבים. סמי
 השאר בין לגרמנית. דבריו את תירגמה

 אנשים כי שחבל הכושי־יהודי הזמר אמר
ב קינג לותר מרתין כמו טי  קנדי, ו

 מירר, טראגית. כה בצורה חייהם את קיפחו
 לצחוק שגרמה בצורה דבריו את תירגמה

 שחבל סבור דייביס מר אמרה: היא כללי.
 הבינו העיתונאים נרצח. לותר שמרתין

 הדתי לרפורמאטור מתייחס שדייביס מדבריה
 של הראשי הקריין ># המפורסם. הגרמני
 טי■ משה בתל־אביב, קול-ישראל אולפני
 בתחנה. לחבריו מתיחה השבוע ערך מור,

 חיוג של האחרונה התוכנית שידור בעת
 את הציג למערכת, טימור טילפן ישיר,
 מרמת־גן, אגמון עזרא הבדוי בשם עצמו
 כדאיות על המשיב הצוות דעת את ושאל
 את למנוע כדי בישראל. עונש־המוות חידוש
 כך לשם וניצל קולו את טימור שינה זיהויו

 בכדי בחקיינות, לעצמו שפיתח הכושר את
התבלבל לרוע־המזל עיראקי. מיבטא להציג

 כשאויה
ה י ל ח

 חיים,: הצעיר, אחיו עימד. יצא שנים חמש
 שבועיים אחרי מהאריות. אחד הוא אף

 והיא חיה, עם חברותו את חיים הפסיק
 אילמלא ממשפחת־האריות נשכחת היתד,

 יהושע האריה שנסע עת אחד, בהיר יום
ובלונדינית. יפה נערה עינו צדה לשפת־הים

 לא היא ומאז במכוניתו אותה אסף הוא
ממנה. יצאה

 לוקח
ה ש א

 מיד זוהה לייקי, המיבטא את ושינה באמצע
 קול־ איש # עורכי־התוכנית. חבריו, על־ידי
 לא הבין אחימאיר, יעקב אחר, ישראל
 שהיה שער, זה היה שנגנזה. תוכנית מכבר
 ארצות־הברית נשיא של לחייו חשש קיים

 אחימאיר אייזנהאואר. דדוייט לשעבר,
 המגזין עבור אייק של לזכרו תכנית הכין
 הוכן שההספד התברר כאשר הזה. היום

 למעטפה המוקלט הסרט הוכנס מדי, מוקדם
 המוות. לאחר רק ״לפתוח נכתב: עליה

 ווא- של השריף אחימאיר, יעקב בפקודה:
שינגטון.״

עיסק<
דיסקוטקזס

 דיים• מאגדי של בעלה שאולי, רפי
לאח נראה הדיסקוטקים, ובעל דייכיס

כש הגימנסיה, בגיל צעירות בחברת רונה
 תשומת־הלב אותה את להן מקדיש הוא

 המפורסמות לנערות־הזוהר בעבר שהקדיש
 לאחרונה שפתח לאחר הסיבה: תל־אביב. של

 ברחוב נזאנדי מיני לנוער, דיסקוטק שוב
 הגימנסיות, לנוער בעיקר המיועד הירקון,

ל אישית תשומת־לב במתן רפי טורח
 חשש היה לרגע # הפוטנציאליים. לקוחותיו

 בלי להיסטוריה תכנם החדשה השנה כי
 ערב־החג ינוקא. משה של הדיסקוטק

 הצנחנים רב־סרן בין חילוקי־דיעות היו
 החל כבר וינוקא שותפיו לבין לשעבר

 תיכנן הדיסקוטק, בלי לעתיד בתוכניותיו
ה ברגע אבל נזאנד״ס. אצל מסיבה גם

 עדיין זה ובשלב ינוקא, התחרט אחרון
 ביקור # שלו. הדיסקוטק את לנהל ממשיך

 במאי־הקולנוע בארץ השבוע ערך חטוף
 הסהרה) (אמריקה פרנסוא הצרפתי

 של בחיי־הלילד. שלו המארחת רייכנכאך.
 אחר אורח לגיא. דליה היתה תל־אביב
 של הפופולארי קריין־החדשות הוא בישראל

 כאשר כיוטל. גיל האמריקאית הטלוויזיה
 בתל־ פרדריקה בדיסקוטק השבוע התארח

 הסופר עם לוהט לוויכוח ניכנס אביב
 היה בוויכוח המעניין כן״גריון. עידוא
 המלחמה נגד היה האמריקאי ביל שדווקא

 בהמשך- צידד עידוא ואילו בווייאט־נאם
 אותו דבר שם, האמריקאים של מלחמתם

 לראש- אחרים אורחים <• בזילזול. ביל פסל
 ואסתר אכרהם הצמד בני הם השנה

 לחופשת־מולדת הגיעו השניים עופרים.
 מתאכסנים סמל, עדי אמרגנם, עם יחד

 בכך ומהווים בתל־אביב הילטון במלון
 אגב, גירושיהם. על השמועות לכל הכחשה
 כדוגמה באנגליה לאחרונה התפרסם אברהם

ה האופנה לפי הלבוש צעיר של חייה
פר ובבגדים במעילי־פרוזה הצטלם אחרונה,

 # אירופה. של העיתונים בגדולי חוניים
 דן הטלוויזיה לקריין שייך השבוע סיפור

 חיפאית, במסיבה דן שהד, מכבר לא כירון.
 כשפוזרה מאוחרת. שעה עד שם התעכב

 אחת לישון. מקום לו היה לא המסיבה
 לישון אותו והזמינה עליו ריחמה האורחות

 הגיעו שלה. דירת־הרווקות של בסאלון
ל ניכנסה ובעלת״הבית לדירה השניים

 לראות הופתעה משם כשיצאה אמבטיה.
 בסאלון. עבורו שערכה בספה איננו שדן
 כאן ״יש במיטתה. אותו מצאה זאת תחת

 רק אותך ״הזמנתי לו, הסבירה אי־הבנד״״
 קפץ מוכרחים?״ לא ״מה, בדירתי.״ לישון

 בעלת־הבית של מהמיטה בשאגת־שימחה דן
בסאלון. לישון והלך —

 לרגע עד יחד, יצאו הם שנים ארבע
 בלונדון להופיע חוזה האריות השיגו בו

 לשנה להיפרד סירבה אז שנה. למשך
יתחתנו. שהשניים הוחלט ולכן מיהושע

 דווקא, באולמי־ויצו, זאת עשו הם השבוע
 אמרגנים להקות־הצמרת, של מצומצם בחוג

 לירח־דבש נסעו השניים וקרובי־מישפחה.
 נודע בו מכתב, חיה קיבלה שם לנהריה,

בחינות־הבגרות. את בהצלחה שעברה לה
 לזרועותיה ישר — לתל־אביב חזרו הם

בסיני־מאנדי׳ס. לכבודם שנערכה מסיבה, של
 הקבועות המעריצות מן כמה חסדו הפעם

 יהושע,״ בגלל באבל ״הן הלהקה: של
 היו זאת בכל אך השואגים. חבריו הסבירו

 לצלילי- שהשתוללו מעריצים, הרבה במועדון
 יפרד מהם — האריות של הסוער הקצב

 שבועיים, בעוד הישראלי חובבי־הקצב קהל
שלהם. האנגלי ההופעות למסע כשיצאו

החכרה וכמסיכת כחופה וחיה יהושע
 כאשח ללונדון נסעה והירידה —
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כאריה יהושע
— אחיו את ירש האח

 להקת- מחברי אחד בלונדון כשהתחתן
 קהל־המעריצות על כבד אבל ירד החיפושיות-

שלהם.
 מחברי- אחד בתל־אביב כשהתחתן השבוע,

 לקח ),23( אלגרנטי יהושע להקת־האריות,
 כבד אבל ירד ),19( זמל חיה את באשה

 הישראלי דור־הקצב בנות קהל על פחות לא
 ממש,״ אריה ״הוא יהושע. את המעריצות

טוענות. הן
 להפליא, והשרירי נמוך־הקומה יהושע,

 את חשמלית. בגיטארה ומנגן הזמר הוא
לפני ביותר: משונה בצורה הכיר אשתו
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