תמרורים
ה ת א ר ס ו ♦ במסיבה שנערכת בביתו
של אבי הפצועים ,שמחה הולצברג ,נכה
צה״ל שהוחזר משבי המצרים לפני כחצי
שנה ,יאיר דורי וחברתו משכבר הימים
שושנה בוכבינדר שקיבלה מהולצברג
טבעת יהלום כמתנת אירוסין.
נ ב ח ר  .ליו״ר אירגון רופאי קופת-
חולים של ההסתדרות ,במקומו של ד״ר נח
קפלינסקי ששימש בתפקידו שש שנים ,ד״ר
רם ישי שנולד בטוניס ,עלה לארץ לפני
 16שנה ועבד ביישובי הנגב.
ז כ ת ה ♦ ב־ 50אלף דולר פיצויים,
השחקנית קים נובל! שנפצעה קשה לפני
שש שנים בתאונת־דרכים ,הגישה אז תבי
עת פיצויים נגד המוסך שטיפל במכוניתה
לפני התאונה ,בטענה שאחרי שיצאה מ 
המוסך ניתק לפתע גלגל המכונית וגרם
לתאונה .השבוע פסק בית־המשפט כי היא
זכאית לפיצויים.
ל ה י נ ש א  .אחת
עומדים
הנערות הפופולריות בהוליבוד ,השחקנית
קנדים ברגן ,והמיליונר היהודי ברט
שניידר .קנדים ,שניהלה רומנים עם מייק
ניקולם ,ג׳ק ניקולסון ועם בנה של דוריס
דיי טרי מלצ׳ר ,יצאה בחודשים האחרונים
בחשאי עם שניידר ,העוסק בהפקת סרטים
ומצפה עתה לגט מאשתו הראשונה.
נ ת ב ע ♦ יחד עם אחרים ,על־ידי שני
קבלנים מרמת־גן ,לתשלום  40אלף לי
רות בגלל אי־השלמת עיסקת מקרקעין,
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לברכה ,מסתובבים על שיפוד במרכז השמחה ,כשארבעת חתני

השמחה ,ייבדלו לחיים ארוכים ,משיקים כוסית של ברכה.
שלמה
משמאל לימין :רפי נלסון )מזוקן( ),(41
).(50
רז
אשרוב ) ,(45רודי גרינברג ) (40וליאון

מסיבת
שושנה ויוסי ידין
השחקן יוסי ידין .הקבלנים טוענים כי
לפני שנה וחצי רכשו מהנתבעים מגרש
ברמת־גן ,אותו התחייבו הבעלים לרשום
על שמם במשרד ספרי האחוזה עד חודש
מאי השנה .המגרש נמסר לקבלנים באו
גוסט ואשתו של יוסי ידין ,שושנה,
קיבלה מבעלה יפוי־כוח בלתי חוזר להע
ביר את הנכס .אולם בגלל סיכסוכים בין
בני הזוג ,טוענים התובעים ,ביטל ידין את
יפוי הכוח והם לא יכלו להעביר את המג
רש ,למרות שהשקיעו בו כסף.
ע ו מ ד י ם ל ה ת ג ר ש  .אחרי
נישואים ממושכים ומאושרים ,סטיב
מקווין ואשתו נייל ,שנחשבו לאחד הזו
גות המאושרים בהוליבוד .לפני שבוע עזב
סטיב את הבית ועבר לגור בדירת רווקים
כשהוא נראה רבות בחברת הכוכבנית בר
ברה לייג׳.
נ פ ט ר  .במוסקבה ,בגיל  ,70מי ש 
היה אחד מגדולי במאי הסרטים הסוביי
טיים — מיכאיל רום שהיה פסל והחל
בבימוי סרטים ב־ 1931והתפרסם אחרי ש
הפיק את הסרטים לנין באוקטובר ולנין
ב־.1918
נ פ ט ר  .בתל־אביב ,בגיל  ,71השח 
קן בצלאל לונדון ,שנולד באוקראינה,
סיים בית־ספר דרמטי באודיסה והחל ל
שחק בתיאטרון רוסי .ב־ 1922עבר לאר-
צות־הברית וב־ 1925עלה לארץ והצטרף
לתיאטרון העברי עד שנסגר ב־ ,1927אז
הצטרף לקומקום וב־ 1928ייסד יחד עם אח 
רים את התיאטרון הסאטירי המטאטא .ב־
 1954עבר לאהל ,שם שיחק עד סגירתו.
נ פ ט ר  .בבית־החולים בילינסון ,ב
גיל  ,75מי שהקים בארץ את רשת הטל 
פונים וכיהן עד  1965כמנהל הכללי של
שרותי הטלפונים — יעקב רחביה
)רחבלסקי( שעלה לארץ מארצות־הברית
ב־ 1916כחייל בגדוד העברי ביחד עם
הנשיא המנוח יצחק בן־צבי ועם דוד בן-
גוריון.
נ פ ט ר  .בגיל  ,75משטף־דם במוח,
שעה שרחץ בבריכת-שחייה ,פרופסור
יצחק קצנלבוגן ,שהיה עד לפני שנה
מנהל מחלקת עור ומין בביודהחולים בי־
לינסון ,וממייסדי בית־הספר לרפואה בתל-
אביב .יליד פולין ,למד בווינה ,עלה לארץ
ב־ 1924וב* 1957מונה למנהל המחלקה זד
דרמטולוגיה בבילינסון.
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^ 4ורח הכבוד ,במסיבת החזירים ש־
התקיימה באילת במשך כל ליל ה
שישי האחרון ,היה הכוכב הבינלאומי ה
מפורסם פיטר יוסטינוב .כלומר ,אמור
היה להיות .מאוחר יותר התברר ,שאין
ביכולתו של אורח הכבוד להופיע בגלל
תקלות במזג־האוויר :ענני אלכוהול הפ
ריעו בעדו לראות את הדרך.
חוץ ממנו ,הופיעו שם כולם  300 :אור
חים שהגיעו במיוחד מהצפון והציפו את
עיר הדרום .ארבעה חזירים חמודים .וכמו
בן ארבעת החתנים.

הסיבה לכל ההילולה היתד ,צנועה למ
די :יום הולדתו של האילתי הוותיק רפי
נלסון .אבל אצל רפי נלסון שום דבר אינו
צנוע .משום כך ,הוא גירד מפה ומשם
שלושה בעלי מזל עקרב כמותו — את
שלמה אשרוב ,את ליאון רז ,עובד האו
ניברסיטה העברית באילת ואת רודי גרינ
ברג ,מסעדן תל־אביבי — והארבעה הח 
ליטו לחגוג יום־הולדת משותף .איפה י
כל אחד רצה בביתו שלו ,ומשום כך הת
פשרו על ביתו של רפי נלסון — כפר־
הנופש האילתי ,שנועד לשמחות מסוג זה.

שאול וייצמו

;1

וייצמן ,מזוקן ,מפזז בדביקות בריקוד
סוער ,לאחר שנשא ,מעל הבאר ,נאום
חוצב להבות בשבח המחותנים .למטה :
מראה כללי של כפר הנופש של נלסון.

