
בנית־המעצר פגישה

וידידה שיף דויד
 בעולם דבר שם הס שיף האחים שלושת

 שיף, ג׳ו הגדול, האח הישראלי. העסקים
 עשיר בפרנקפורט, מועדוני־לילה בעל הוא

 בנסיונות תפיסות נמה יש שבעברו מופלג,
 חיים האמצעי, האח בגרמניה. הברחה
 המלונאי חיים בכולם. המצליח הוא שיף,
2ביצ נאמד ששוויו רכוש על כיום יושב

 שיף, דויד הצעיר, האח ואילו ל״י. מיליון
שבכולם. חסר־המזל הוא

 נערת עם שיף דויד של הראשונים נשואיו
 אחרי התפוצצו שפירא, אלה הזוהר
 התחתן שיף לאחרים. בפזילה אותה שתפס
 היה נראה מאושר. לאב הפן ואף בשנית

 ח״ן סרטי הסרטים הפצת חברת שעסקיו,
 עד משגשגים. — ורסאיי הרהיטים וחנות

עליו. עלו שהשלטונות
 בשיף חושדים המכס שלטונות כי הסתבר

 בדרכונים לחנותו רהיטים לארץ הבריח כי
ב מכר וכי מנם ללא חדשים עולים של

 מס־קנייה. ללא ישראליים רהיטים חנותו
 אצל שיף דויד שהה החשד, התעורר כאשר
 א1ה לארץ, חזר כאשר בגרמניה. ג׳ו אחיו
שעות. 48 של לחקירה נעצר

 בבית־המע־ לו שיעמם שלא מסתבר אבל
 אם בבית־המעצר, שיף פוגש מי את צר.
 השנייה, אשתו של הראשון בעלה את לא

 בעסק כחשוד שבוע, באותו הוא גם שנעצר
הברחה? של אחר

ינוקא בתערוכת רסקוב

 משה הצנחנים רב־סרן השתחרר מאז
 לעצמו רכש הוא בצר,״ל, משירותו ינוקא
דיס פתח הוא עסקים. מחסל חדש: מיקצוע

ל נכנס הוא אותו. סגרה והמשטרה קוטק
ל נאלץ וזה מאנדי׳ס בדיסקוטק שותפות

 מזללת את לנהל החל הוא לשיפוצים. היסגר
כי של קליפורניה י תן אי  מוצעת והיא נ

למכירה. עתה
להת אלא ברירה לבן־אדם אין כזה במצב

 לשיר. ינוקא ניסה בהתחלה לאמנות. מסר
 שר ינוקא משה בשם תקליט הוציא אף הוא

 הודפס הוא — השוק מן מייד שאזל ומזייף,
 על ספר כתב אחר־כן־ בלבד. עותקים 150■ב־

הצנחנים. מלחמות
 חדש בעיסוק לעסוק ינוקא החל לאחרונה

ב לצייר אבל לצייר. החל הוא — לגמרי
רצינות.

הראשו התערוכה את ינוקא פתח השבוע
ה כל קליפורניה. במזללת ציוריו של ני׳

 באים שהם בטוחים היו למאורע מוזמנים
 בנוסח ינוקא, של נוספת מהתלה לאיזו

 מהרה עד אבל שלו, באפריל האחד חתונת
 רציני משהו ינוקא עשה שאם להם הסתבר
 את הראשונה בפעם כשלקח זה הרי בחייו,

 אינם אמנם ציוריו ליד. והצבעים המיכחול
 המיק־ סודות בכל השולט מאומן, צייר של

 ליצירה ומעבר מעל בהחלט הם אולם צוע,
נאיבית.

 בתערוכה, שהוצגו הציורים 35מ־ עובדה:
 תמונות. 20מ־ למעלה הפתיחה בערב נרכשו

 ינוקא, של חברים סתם היו לא והרוכשים
ה התל־אביבית, ר,סנובה אנשי אפילו אלא

 אב־ 0ס בתמונות. כספם להשקיע נוהגים
 לדר סם את בקרוב הפותח למשל, נרי,
 ברחוב דברי־עור לאופנת חנות — שופ

 עד ארוכה שעה ינוקא עם התמקח דיזנגוף,
 בסכום התמונות אחת את לרכוש שהצליח

 ידוע, יהלומן ל״י. 6800.— של הנכבד
ה אחת רכש שם, בעילום להישאר שביקש
כ אותה לתת מראש כח־נה מתוך תמונות

בצה״ל. לחיילת־נכה מתנה
הננד רשות מנהל גם היה הנוכחים בין

ומצ<<ר מז*<ף שר, <גוקאנכדתו
מחבר של

ה״תקווה״
 בהפקת פיוס ביותר השמור חסוד

 שלצוות העובדה היא ״שיער״, המחזמר
 מספרים עליה חדשה, שחקנית הצטרפה

 נכדתו מאשר יותר ולא פחות לא שהיא
 ה■ מחבר אימגר, הרץ נפתלי של

״התקווה״. הלאומי הימנון
 סטודנטית אימבר, שמירה זוהי

 לפני תל־אביב. באוניברסיטת לאמנות
מלצ שמירה היתה ל״שיער״, שהגיעה

 היא זה לפני יותר עוד בדיסקוטק. רית
 ידי• בארצות־הברית. שנים מספר שהתה

 שמירח השתייכה שם כי מספרים דיה
 רומן שתיאר מהסוג מכשפים, של לכת

 רוזמרי״, של ״תינוקה בסרט פולנסקי
 מסתפקים אלא רוצחים שלא כאלה רק

בלבד. תיאורטי בכישוף
שמי משתייכת שבועות שלושה מזה

 עד כמעט לה מגיע הטבעי ששיערה רת,
 חברי ״שיער״. שחקני לשבט לברכיים,

 מתייחסים והזרים, הישראלים השבט,
 המוסיקה אמנם מלכים. בכבוד אליה

ב מיושנת קצת היא ״התקווה" של
 אבל ״שיער״, של למוסיקה השוואה

עוב לאומי. הימנון זה לאומי הימנון
 שיר אף שרה לא מאיר גולדה : דה

 כן היא ״התקווה״ את אבל מ״שיער״,
שרה.

 אבל הטוב, מהיחס נהנית שמירה
ה הסבא על הרבה לדבר מוכנה אינה

 אורגד ההצגה, מפיק גם שלח. מפורסם
 האלה הפרטים על שומר ורדימון,

כך. על לדבר לה מרשה ואינו בסוד
 לקחתי אותי. סיקרן הזה המיסתורין
 איך לראות כדי תדהר, של אנציקלופדיה

 נפתלי של נכדתו להיות שמירה הגיעה
 :שם שמצאתי מה וזה אימבר. הרץ

סדי לחיים אימבר נתפס כמעט ״פעם
 44 בן בהיותו רגיל. אזרח של רים

 נוצרית-פרוטסטנטית עלמה בו התאהבה
 קאטי, אמנדה ד״ר ומלומדת, יפה

. לו ונישאה למענו התגיירה . ת. ד  אך כ
 לסדרי למענה, אפילו הסתגל, לא הוא

 והלבשה, נימוסים בענייני השקר עולם
נפרדו.״ קצר זמן ואחרי
 הילדים על פרטים לחפש מאמצי כל
 בתוהו. עלו זו, מאהבתו לאימבר שחיו

אחד, שלב על שמירה דילגה אולי אז

ל״י 6800כ- שנקנתה והתמונה ינוקא סם,

ה ב , ר ז ת ץ י ע ו צ ק י ז נ
 במועדון עתה המוצגת הסטריפטיז הצגת

ה החשפנות הצגת אולי היא ביפו זורבה
 בארץ. כה עד שהוצגה ביותר מתוחכמת

 זו, בהצגה החשפנית אוטריטיב, איזה
 עיקר את אך ונאה, חטובה אומנם היא

 קומיקאי לוי, ציזר בן־זוגה, עושה ההצגה
 רק לו משמש איזה של שהעירום בחסד,

מישחקו. את להדגים כדי רקע
צר שמפניה כמו התוסס ,40ה־ בן ציזר
 איזה את ראה הוא צרפת. יליד הוא פתית,

 צעירה היתה היא בפאריס. איב במועדון
 אותה להפוך החליט והוא 22 בת מרוקאית
 בכל להופיע יכול שציזר למרות לכוכבת.
מע הוא בעולם, קומי סרט ובכל תיאטרון

 ״זאת הקאבארטים. עולם את דוזקא דיף
 לחיות יכול ״אני אומר, הוא שלי,״ החולשה

בלילה.״ רק
שנ כבר יחד מופיעים שהשניים למרות

 נשואים. אינם הם נשוי, כזוג וחיים תיים
 ״אני איזה. אמרה להתחתן,״ זמן לנו ״אין
נפי ״איזה ציזר. מצהיר החופש,״ את אוהב
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ציזר
 פעם. שיתחתנו משוכנעים הם זאת ובכל

בהרים קוטג׳ לאיזה ניסע עייפים, ״כשנהיה
״ ירייץרזי ייעעי־ו ירע י ימי* י י■*

 מיקטרתו את שמצץ לסקוב, חיים לים,
ה בסיום התמונות. בין ארוכה שעה וסייר
 מספיק לו שאין ״מי ינוקא: הכריז ערב
 למכור מוכן אני תמונה, לרכוש בשביל כסף

עצמי.״ של תקליט לו

אי?מ


