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םאדמונית מעריצה אהבת בשביל י ש נ א

 שמקבל הרגיל לטיפול גיוס, סרבן היותו על ידעו שמפקדיו למרות
 גרם לגיוסו, הראשון השנוע בתום שבת חופשת כולל טירון, כל

 (משמאל) שם הופיע כאשר הירושלמי, ״טעמון״ קפח ליושבי לזעזוע
חברתו. בעיני מצא״חן שדווקא מה חאקי, ולבוש בלורית קצוץ

 שפתח הקולנוע בשבוע ■
 נים־ בצפת, האמנות חודש את

 ה־ שבקריית מילוא בבית גשו
ה של מאמניה כמה אמנים

קול אנשי של צוות עם עיר
 הסרט בעיות עם לשיחה נוע,

הגי הוויכוח, בלהט הישראלי.
 הבעיות לבעיית האמנים עו

ה :בארץ הקולנוע אמנות של
גר כללית, להפתעה צנזורה.

מרו חדשה עולה אמנית, מה
ש רק לא כי שטענה סיה,
 אלא — צנזורה לקיים צריך
 למען אותה, להחמיר גם כדאי

 הנוער. של הנפשית בריאותו
 שגצר, לולה כך על הגיבה
 הקול: לפיתוח הידועה המורה

 לאירופה״, האחרונה ״בנסיעתי
ב חברה עם ״נפגשתי סיפרה,
 ניסתה כיצד לי שסיפרה ברלין

 מדיעוח חופשי חינוך להעניק
 אותה השש. בן לילדה קדומות

 בנה את הכינה ברלינאית אם
ב בבית־הספר הראשון ליומו
ה על מדוייק מידע מתן עזרת
 לעולם. הילדים באים בה דרך

 ניסער מבית־הספר חזר הילד
 כל הסתבכת ״למה :ונירגש

 ״את אותה, שאל אמא?״ :ך
ה הביאו האחרים הילדים כל

חסידות״.
ב נכחו שבוע באותו 0
ושופ עורכי־דין 150כ־ צפת
הש שבוע שם שערכו טים,

הוז כולם ■ודיונים. תלמויות
 הוענקו בו הסיום לערב מנו

המצ והשחקנית השחקן פרסי
 ול- אלמגור לגילה טיינים

ה שייקה, אופיי. שייר,ה
המת הבדיחה את לבחור יודע
 סיפר המתאימים, לאנשים אימה
 את ששאל אחד אותו על להם

 תמונות לך יש ״אולי חברו:
 ניד- האיש ?״ אשתך של עירום

או לו ענה ״השתגעת?״ הם:
מ אתה אולי ״אז אדם: תו

בהן?״ עוניין
 יןןל!כ הקולנוע מפיק ■

י נ י י ד ניום) פעמים (שבע ש

 של המיוחד טעמה על סיפר
המ היפהפיה דנב, קתרין
חמו במלפפונים דווקא אוהבת

 התוצאה: הארץ. תוצרת צים
 שלה, ותיק חבר שהוא שטיינר,

 לפחות איתו להביא שוכח אינו
מלפפו של גדולים פחים שני
בצרפת. שלו ביקור בכל נים

אפ האחרונים בימים ■
 אבי הצייר את למצוא שר

 המלון בתי בכל מתרוצץ להבי
ב תייר מחפש תל־אביב, של
 למה? כך וכל ברגנסון. שם

 כמה לפני נכנם זה ברגנסון
 ביפו להב של לגלריה ימים

 120ב־ תמונה קנה העתיקה,
 מאוחר ויצא. שילם דולאר,

ה שהתמונה אבי גילה יותר
 ויצא בגלריה, נשארה ארוזה
 כשנשאל התייר. את לחפש
 הסביר כך, כל טורח הוא מדוע
לק הבטיח ״הוא ביושר: להב
תמונה.״ עוד נות

פסזקי
השסע

 של אשתו ידיין, עדה •
 ידלין: אהרון החינוך שר סגן

 ה־ ביטול על להודיע ״צריך
 גם — (בחינוך) סטאטוס־קוו

 ביטול הדבר משמעות אם
 לדתיים כניעה כל הקואליציה.

חרפה.״ לדעתי, היא,
 :מנוסי דידי הפזמ״אי •

 של החתיכות היו איפה ״אך!
אז!״ של בזמנים היום
רוזנ שלום העיתונאי •
הס הפנתרים ״מנהיגי ז פלד
נמ אחד. אחד עצמם את גירו

 שהמשטרה עד לחכות להם אס
המחתרת.״ מן תצא
 הון: שאול העיתונאי •

 המאפיהי בין שהקשר ״נראה
מיסתוריוזי.״ די הוא והרליגיוזי

ש צה״ל בגלי בתכנית 8
 המנוח לשר־החינוך הוקדשה

 על חבריו סיפרו ארן, זלמן
 למת,״ ״הספד להספדים: גישתו

ל כהספד ״כמוהו לומר, נהג
אמת״.

 משה שר-הבטחון אפילו ■
הבדי את השבוע הפיץ דיין

 בעקבות שפשטה הבאה, חה
 אלי מעריב כתב של מעצרו

ני במעריב עתונאי ז לנדאו
הע ומבקש העתון לעורך גש

 מסרב כאשר במשכורתו. לאה
 ״אם הכתב: לו אומר העורך,

 הטנדר את לפחות לי תן כך,
!״.לשבת
 — להערצה גם גבול יש 0

 הזמר שבוע לפני למד זאת
מ אחת בתום גאון, יהורם

 יהורם בירושלים. הופעותיו
הע של צורות לכל כבר רגיל

ל מעריצות, להתנפלות רצה:
 אבל וכר. אוטוגראפים בקשת

הצ בירושלים לו שאירע מה
או גם להכעיס סוף סוף ליח
 כשיצא ההופעה, בתום תו.

 גילה שלו, האופל למכונית
 חרטה ממעריצותיו אחת כי

 כל פני על לבבות במסמר
 על הכנפיים, על המכונית, גוף

ו המנוע מיכסה ועל הדלתות,
 הלבבות בתוך הגג. על אפילו

 — אותך אוהבת ״אני חרטה:
הגב לידיעת אבו־קסיס.״ דינה

הדו אהבתה אבו־קסיס: רת
 600ב־ לו עלתה ליהורם קרת
במכו הצבע חידוש דמי ל״י,

ניתו.
 ש- לאחר ספורים ימים 8

או בהארץ כתבתו את פירסם
 ומאיר סטאשר ג׳ו דות

 לקניית לנסיון בהקשר לנסקי,
העיתו צילצל לנסקי, מימסכי

ה לרופא לכים יגאל נאים
 עמודי, עודד שלו, שיניים

 מסו־ לשעה תור לקבוע כדי
 ה־ לו ענד, הבא, בשבוע יימת
השי כרופא שהתפרסם ד״ר,
 התל-אביבית: הבוהמה של ניים

ב בדיוק — מאוד ״מצטער
 לג׳ו תור קבעתי הזאת שעה

סטאשד.״
ההס של הכללי המזכיר ■

 כן־אהרון, יצחק תדרות,
 מחיר להוזלת למלחמה שיצא
ב גם השבוע הסתבך הלחם,

 עצר המזכ״ל ירקות. מלחמת
 אקסודוס קפה מול מכוניתו את

ל אסור במקום התל-אביבי,
ו ממנה ירדה ואשתו חניה,

הסמו הירקות לחנות נכנסה
מ כאחת הידועה לקפה, כה

 ביותר היקרות הירקות חנויות
 שוטר- קרב בינתיים בעיר.
 ממנו ביקש לבן־אהרון, תנועה

 אחר. במקום ריכבו את להחנות
 שהוא בטענה סירב בן־אהרון

 לדקות רק האסור במקום חונה
מן אשתו צאת עד — ספורות

 בנה למראה מאושר זורחת 36ח״ בתלוון סוניח
בשיר. קולו הפוצח השנתיים, בן קארלו

 נושא הוא בה ובצורה ביציבתו בבמבינו, ניכרת הרן, גילו למרות
אהנת״הזמר. של הדורות מסורת מלידה, כטרובאדור ראשו,

 את פגש תל-אביב ידיד 8
ב מטייל כדורי אלי הצייר

 בידו. ציידים כשרובה מטולה,
כדו החליף אם הידיד התעניין

 הצייר. הסביר ״לא,״ מקצוע. רי
ו עור, על מצייר פשוט ״אני
 עקב כך, כל עלה העור מחיר

 לבד לצוד נאלץ שאבי הפיחות,
 לפשוט כדי חזירי־הבר, את

העור.״ את מהם

ואחר■ לפני ־ גל דובי טירון
 מסרבים הם כי שהכריזו הצעירים מארבעת אחד גל, דובי :מימין

זכה בקלט, התייצב פקודה, ביום דעתו, את שינה לצה״ל, להתגייס

הת לא שוטר־התנועה החנות.
דו״ח. למזכיר רשם רשם,

 שינן דת בהילכות פרק ■
 בורשטיין. מייק לאחרונה

 לסיור כאמן שהצטרף מייק,
ל ירד ניל״י, עם התיכון בים
 ה־ הנוסעים שאר כל כמו חוף,

עג האניה כאשר לא־דתיים,
הנוס בין הדתיים בנאפולי. נה

 היות האניה, על נשארו עים
בש חל שם העגינה ותאריך

 יצא אחד דתי נוסע רק בת.
 בלבד זו ולא — זה מכלל
ב עסק אף אלא לחוף, שירד

 אותו .שאל בקניות. רב מרץ
 אתה?״ דתי מין ״איזה מייק:
 נפש ״פיקוח היהודי: לו ענה

 של לתמיהתו שבת״. דוחה
 אבוא ״אם :הנ״ל הסביר מייק,

 מנאפולי, דברים בלי הביתה
אותי.״ תהרוג אשתי

3
 היהודי־אמרי- המיליונר ■

כ הידוע ליפסון, נייט קני
 למדינת ביותר הנדיב תורם

ב דולאר מיליון 2.5( ישראל
לאחרו מימן האחרונה), שנה

 חדש מלון של הקמתו את נה
 במהלך באילת. ביץ ביבל בשם

 עם ליפסון התיידד העיסקה,
 — המלון של העתידים מנהליו

 אוש־ ושלמה נלסון רפי
גי מיליונר, של ידידות רוב.

 שווה — השבוע השניים לו
הפ נייט ידידות: מסתם יותר
 טלפון בצילצול רפי את תיע

 את הזמין מאירופה, פתאומי,
 במלון למסיבה ואושרוב נלסון

ההזמ אל בבריסל. אולסבווי
 זוגות שני צורפו הטלפונית נה

 שלמה כמובן. טיסה, כרטיסי
הא הראשון ביום יצאו ורפי
להש על־מנת הארץ, את חרון
 ב׳. ביום שנערכה במסיבה, תתף
 אמיתי חבר כמו מרגיש ״אני
 נלסון. הכריז הסילון״ בחוג
 — לי מפריע אחד דבר ״רק

 אני — בבוקר שלישי שביום
 הסיבה: לכפרי.״ לחזור חייב
 ה- ההסרטה מתחילה זה ביום

 מנחם של סירטו של אילתית
המ —ורפי וקרסו, כ״ץ גולן
 — עצמו תפקיד את שם שחק
כמובן. להיעדר יכול אינו

177517 הזה העולם


