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 הגי היה מרתקת. חווייה בימעט עברה תסריטים, תיבת

 ש בארץ בילתה שקט, משפחתי לביקור שבועיים לפני לישראל
 ללונז חזרה האחרון ראשון וביום אותה, יגלה שאיש מבלי

 היה בן. אה, !והחווייה ברומא. לשבוע מתעכבת כשהיא
 בלונו בנמל־התעופה לישראל, המטוס על לעלות עמדה כאשר
 עצמה מצאה הלא״נכון, בתור השתלבה היא משים מבלי

 ו לסעודיה, שטס הכווייתית חברת־התעופה של מטוס מדרגות
 שא המטוס בפתח הדיילת כאשר המדרגות, במעלה עוררה
 העל שובר את מידה שקיבלה לאחר האדיבות, בשיא אותה

לסעוד להגיע רוצה שהיא בטוחה היא אם לישראל, למטוס,
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המ ביציע היושב הקהל ■
 אלא מתערב, אינו בכנסת בקרים

 בשבוע לחלוטין. פאסיבי יושב
 של קבוצה לביקור באה שעבר

ה למראה שהתלהבה תלמידים,
לאו שנכנס בגין מנחם שר
 במחיאות־ וסתחה המליאה לם

ב חייך המופתע בגין כפיים.
התל־ לעבר בידו ניפנף הנאה,

אונסים ג־קלין
הפ באי עתה שוהה (קנדי)

 שם סקורפיו, בעלה, של רטי
 במשך יום־יום עושה היא
למ יוגה. תרגילי שעה, רבע
 של הקפדנית השמירה רות

 הצליח שומרי-ראש, פלוגת
ב אותה לצלם איטלקי צלם

 גבי מעל טלסקופית מצלמה
 (גובה אונסיס אגב, ספינה.

 חברת אוניות, $0 ס״מ, 158
פר איים וכמה ״אולימפיק״

 מי כל לתבוע איים טיים),
גירושיו. על שמועות שיפיץ

 זוהי !סנדלים אלו אין !לא
 האחרונה. המגפיים אופנת

 האופנ- על-ידי הומצאה היא
 סל- ויטרינה לוצ׳יאנה אית

ה שמלות בגלל — בטורה
 הנשים את המחייבות מידי

 היא ההמצאה מגפיים. לנעול
 בין והחום. היופי בין פשרה

 ג׳קלין :הראשונות הרוכשות
דיסקר באופן שביקשה קנדי,

 ל- זוג לה לשלוח מחברה טי
לורן. סופיה והשחקנית נסיון

 שכעבור ־מיקרה רצה מידים.
 דיין. משה גם הופיע דקה

 הילדים רק לא מחאו־כף הפעם
המבוג האורחים כל גם אם כי

 הראש, את הרים לא דיין רים.
מושבו. למקום המשיך

ב נאום כל אחרי כרגיל !■
 השבוע גם עלה בכנסת, ערבית

 כדי הדוכן אל הכנסת מתורגמן
 העברי הנוסח את להשמיע

 חבר־הכנסת של נאומו של
 משרד־ על מועדי ג׳אכר

 שכמעט חברי־הכנסת, החוץ.
 האזינו ערבית, הבינו לא כולם

 אמר מה לדעת כדי לתירגום
 המקורי. בנא־ם הדרוזי הח״כ

 מופגן באופן עזב אחד אדם רק
 התיר־ התחלת עם האולם, את

א שר־החוץ זה היה גום: ב  א
 כי זו בצורה שהפגין אכן,

 הבין וכי לתירגום זקוק אינו
בערבית. הנאום את

 שמעון השר של דעתו מה ■
נלח ״הערבים המצב? על פרס

ואילו הרוסים בעזרת בנו מים

 ברוסים נלחמים האמריקאים
השבוע, פרם הסביר בעזרתנו.״

 החדש, סיפרו על גם ,■
 אלי ״בא פרס: סיפר דוד, קלע

 הוא כי ואמר מקנדה, פרופסור
 רכש על ספר לכתוב מתכונן

שאע וביקש ישראל, של הנשק
 כמה אחרי הסכמתי. לו. זור

 אמר משותפת, עבודה של ימים
אכ שאני ,למה הפרופסור: לי

מכ אתה הרי הספר, את תוב
 אותו תכתוב אולי לי. תיב

 הצעתו את קיבלתי בעצמך?׳
 יום 20 אחרי לכתוב. וישבתי
 מצאה לא התוצאה אך סיימתי.

 כתב- את השמדתי בעיני, חן
מהתחלה.״ הכל וכתבתי היד

 למיניהם, המתווכים ועל 0!
 המגעים כל ״הרי פרס: סיפר
 דרך הם ארצות־ערב, עם שלנו

 סיפור לי מזכיר זה מתווכים.
 בכל שאהב אחד ערבי בחור על

הפ הגורל אבל בחורה. נפשו
 מעבר נסע והוא ביניהם ריד

 שולח היה הוא יום־יום לים.
 לוהטים. מכתבי־אהבה לנערתו

נו עם האהובה התחתנה בסוף
המכתבים.״ שא

 ויקטור בלי־תיק לשר ■1
למפלג לבטים. יש שם־טוב,

 תיק — תיקים שני הוקצבו תו
 והוא — הקליטה ותיק הבריאות

 לבחור. מהם באיזה יודע לא
 בערב שם־טוב, השבוע סיפר

 בתל־ שרתון במלון ראיונות
הברי תיק את אקח ״אם אביב:
 בריא ראש עם נכנס אני אות,

 אם לעומודזאת, חולה. למיטה
 — הקליטה תיק את אקבל

 קשה בכותל. הראש את אשבור
טובה.״ יותר רעה איזה להחליט

 למסיבת־ בא לא מי }■
 על- השבוע שנערכה הפרידה

 דבר לעורך העורכים, ועדת ידי
 ך גוטהלה יהודה הפורש

 זמר, חנה החדשה, העורכת
כמובן.

 אחרת, במסיבת־פרידה '!■
 אכיכה העיתונאית שערכה

טן ם הגרמני לעיתונאי ס  הנ
ל שבא קמפסקי אודריך

 על סידרת־כתבות לצורך ארץ
 זידווסט־ הגרמני לעיתון ישראל,
 קמפסקי סיפר צייטונג, דויטשה

שערך הראיון על בהתרגשות

 :כר־לג חיים הרמטכ״ל עם
האנ אחד הוא ממנו. ״הוקסמתי

שפגש והטהורים הנפלאים שים
 בקושי המתיידד אני, בחיי. תי
 מתיידד הייתי אנשים, עם רב

 הייתי בו אדם זה מיד. איתו
 מוכן הייתי מלא. אימון נותן

 איתו וללכת סוסים איתו לגנוב
למלחמה.״

 ״שיער" שחקני
ם ?!עזרת צי הקיבו

 סור־ מורדבי ח״כ ■
 כפר־סבא ראש־עיריית ל,יס,

״אפי עירו. את אוהב לשעבר,
 אלינו באים מפתח־תקוזה לו

סור השבוע סיפר טניס,״ לשחק
 לנו ״יש הכנסת. במיזנון קים
 ולפתח־תקוו־ טניס מיגרשי שני
ברי גם אחד. אפילו אין אים
 אחת אצלנו. יש שחייה כות

 ובתי־חולים בין־לאומית. אפילו
 והכל בזול. מפוארות ודירות
 נסיעה דקות 20 של במרחק

 יבואו שלא למה אז אביב. מתל
סבא?״ בכפר לגור

 האחרון הרביעי ביום 0'
הפילהרמונית לתזמורת היה

 זה היה רב. קהל הישראלית
 בקאמ־ התיזמורת ניגנה כאשר

 תל־אביב, אוניברסיטת של פוס
 לפני סטודנטים. אלפי בפני

 והמנהל המנצח השמיע הנגינה
 זוכין התיזמורת, של האמנותי
 ״אני קצרים: דברים מהטה,

 לוס־אנג׳לם בין זמני את מחלק
 אני בלום־אנג׳לם גם ותל־אביב.

 ששם אלא סטודנטים, עם נפגש
האוניבר את לשרוף רוצים הם

 קצת האווירה כאן ואילו סיטה,
״שונה . . .

הישר הגירסה שחקני :■
מרגי שיער, המחזמר של אלית
 רק לא כחלוצים. עצמם שים

 מתכוננים הם התיאטרון. בשטח
 לעזרת המחנה בראש ללכת

הל שלפניהם למרות הקיבוצים.
הרע את אחרים. רבים כבר כו
גולד (גולי) משה העלה יון

 שפיים קיבוץ בן שטיין,
 ראשון בשלב בהצגה. המשתתף

 בסופי לצאת השחקנים החליטו
 מצובה, ולקיבוץ לשפיים השבוע
 חיים עידית של קיבוצה

״כדי בשיער. היא גם המשחקת

 לו יתקרבו הזרים שהשחקנים
גולי. הסביר הישראלי,״

■  החי חיל־האוויר, ביום |
 נ ליצור אבוטבול ז׳אק

 ומדי חיל־האוזיר טייסי בין
 בשטח לפחות צפון־אפריקה,

 ז שהוא ז׳אק, גסטרונומי.
 נזארקש מסעדת של מבעליה

גד: קבוצה הזמין תל־אביב,
 חגיגית לארוחה טייסים של

מסעדה.

 בבית־שא קורה ומה ן■
 פאר מני דמנחה־בדרן

 כשז במוצב. שם. פיע
 סיפר הוא אביב, לתל מני

 יותר הנשמע סיפור חבריו
 ו בפני ״כשהופעתי צ׳יזבת:

 מרותק כל־כך היו הם יילים,
 שבון איך הרגשנו שלא עד

 כ חומת־מגן. למוצב מסביב
 לצאת ורציתי להופיע גמרתי

 החומה בגלל יכולתי. לא
 התקשו עשינו? מה מסביב.

 3דח ושלחו הקשר, במכשיר
 ההרו כף עם אותנו שהוציא

שלו.״ !

■ *11 ך  ״חדווו הצמד של הגברי חציו ביפה) עם (במרכז ףון
״להקו רקדנית את לאשה השבוע נשא ודוד״, #1.1 111

 (מימין) חדווה גם נכחה בטכס גולדברג. יונה לשעבר כרמון״
 חברה בלוויית באה היא שנים. ארבע לפני לשאת דוד עמד אותה
 באר> ולהשתקע איתה להתתחן העומד אמריקאי, רופא

דמארי שושנה התימניה הזמרת :משמאל בתמונה). (לידה


