
סבי-דור :וגריפל סבידור
 לירות״, 400״ :הרכישה על הודיע זהבי

 לברוח דור סבי השתקן את שהניע מה
 עד המועדון, של ביותר הרחוקה לפינה
זעם. יעבור
 של תמונה לירות 800ב־ קנה רונן ג׳קי

 סטי־ לא זה אם ששאל אחרי סטימצקי,
 חוצ׳נר היהלומן הספרים. מחנות מצקי
 אותה ותרם לירות, 1300ב־ תמונה קנה

שגי הלב נדיבות אחרי חוזרת• למכירה
 בליגלוג זמנו שארית את חוצ׳נר בילה לה,
 כל שהחזיק וויליאמס, הבורסה איש על

 בסוף לוויליאמס בכיסים. ידיו את הזמן
בפינה. דור, לסבי הצטרף והוא נימאס

 וזה לירות, 10,000 נאספו הערב בסוף
שחשוב. מה

הקו קיבלו מנה איזו בכלל חשוב לא
בבית. כך, אחר מנשותיהם נים

וחיוך שתיקה גולדמן:

אידיליה האריס:

 כחצי לפני בארץ ביקרה שניידר רומי
 את המערבי, הכותל את וראתה שנה,
הגולן. ואת השלם אקצה אל מסגד

 העזר לשמש כדי שוב, הגיעה השבוע
 ריצ׳ארד המזדקן הכדורגל שחקן של כנגדו

 של בבימויו בלונסילד, בסרט האריס
זוהר• אורי

 ממשיכה ההסרטה, התחלת עד בינתיים,
המקומיים. באתרים לסייר רומי

 אתרי כשעה הגיעה אליו הראשון, האתר
 כבר עכשיו ה*אב. היה מהמטוס, שירדה
 שלה, פרטי יין בקבוק שם לה מחכה
 קלאב, הקינגם השני, לאתר שמה. על רשום

 ריצ׳ארד בחברת ערב, באותו עוד הגיעה
 לבש האריס ריצ׳ארד הפמליה. וכל האריס

אינדי־ בסגנון קשורה מטפחת ראשו על

 א פ י י ס
!רסנוא

 ענין רוב פי על היגם סימפטיה ריגשי
צדדי. דו

 ה־ חפר. וחיים תל־אביב עירית למשל
 אז סוקולדב, פרס את לחיים נתנה עיריה
 מפת״ר. בתור שמו את לעיריה נתן חיים

 או רביגוביץ)• תומך. פיזמונאי (משורר
 לישראל. הגנה וצבא חפר חיים למשל,

 למעלה זה כשרונו ממיטב לצבא נתן חפר
 צה״ל גם טיבעי באופן אז שנה, 20מ־

 שיקטן. למזכרת. משהו לחיים לתת רצה
הערכתו. את להביע צנועה תשורה

 לחיים הצבא ערך השי הענקת לכבוד
 אלופים, אלופים, רבי בהישתתפות מסיבה,

 המשורר של ידידיו — וכו׳ אלופים תתי
 באו אלה לידידים בנוסף .48 מימי עוד

 ויוסי מיכאלי ריבקה ישראל. אמני מיטב
 ריבלך ג׳ון, ״יוסף את לחיים שרו בנא-
 לבי״ ואת ״קח לו שרה פולני נעמי ג׳ון.
 עלה אחריו משהו• שר כן גם אלירן ורן

 את לשכנע שניסה טופול, חיים לבמה
 אתה ״למה :אתו יחד להופיע זוהר אורי

 חיים, את אוהב לא אני גם י רוצה לא
הארץ)(זאב, רבינוביץ של החצר כמשורר חפר,המשוכנע וזוהר טופול ז״ יש מה אז

ידידים בידי ׳חפר של והקסדה הקאלשניקוב

 אחריהם ומיד דסנמנמיס, את יחד הציגו
 הגילים• מכל חפר חיים של תמונות הוקרנו
 תור הגיע ואז התלוצץ, ממבוש איצ׳ה

התשורות.
 הגיש זאבי (גאנדי) רחבעם האלוף

 הראש על ״שישמור פלדה קובע לחיים
 ובעצמו, בכבודו והרמטכ״ל שלך׳, היקר

 כסמל לחפר הגיש ברלב, חיים אלוף רב
 ש־ השי את לו, רוכש שצד,״ל להערכה

קלשניקוב. רובה :בחר צה״ל
 אז קלשניקוב, במתנה נותן צה״ל אם
 כללי שלפי כניראה למה. יודע בטח צה״ל

 קלשניקוב רובה החדישים האיסטרטגיה
 מזכרת בתור ביותר המתאים הנשק הוא

למשורר.
 צה״ל, את שנבקר בכלל, אנחנו ומי

 לתומר־ ישנים תותחים מזמן כבר המוכר
ז קיו

 הגברים הלב. תשומת ברוב וזכה אני,
 החתיכות את ושאלו רב בענין אותו סקרו

 החתיכות ז״ אומרת את מה ״נו, : שלהם
 :ואמרו מתמוגגות עיניים בריצ׳ארד תקעו

 ״מה :אמרו הגברים נורמלי״. לא ״חתיך
 המה כבר דקות עשר ואחרי פתאום״,
 הנושא. על ויכוחים מרוב קל־אב הקיננס

 את ללגום והמשיך אדיש נישאר ריצ׳ארד
 עליו החביב המשקה שלו, קולח הקוקה

 החגיגה מאז דיוק ליתר הגירושים. מאז
 ימים שלושה שנימשכה הגירושים אחרי

פחות. לא לילות, ושלושה
אנ לורד של לבתו נשוי היה ריצ׳ארד

 טוב כך כל הסתדרו לא השניים אבל גלי,
 ידידים הם מאז והתגרשו• נשואים, בתור
 יד על בית לה קנה ריצ׳ארד ונפש. בלב
 פנים ריהוט למדה ואישתו לשעבר, ביתו
היל שלושת החדש. הבית את לרהט כדי
 החצרות בין בעליזות מתרוצצים שלהם דים

 נשמע זה ראשון ממבט פורחת. והאידיליה
 זה על כשחושבים לא אבל מצחיק, אולי
באתרים סיור :ושניידר טופולקר• ובהגיון צלול בראש נוספת פעם


