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]11 1 1 1 הפך ברלין של הישראלי נער־השעשועים 1
י ■״״■'■ ״י■ י ■  45ה״ בן שיטעון לסבא. שעבר בשבוע ״
 הראשון, לנכדו שנערך ברית־מילה בטכס להשתתף כדי לישראל הגיע
 :משמאל בתמונה מימין). (תמונה אצבעו את למצוץ בטכס לו נתן

בית״דפוס לבעל וחצי שנה מזה הנשואה שמעון, של בתו עירית,

 השחקנית אביה, של הקבועה ידידתו בחברת (יושבת) דולב דויד
הק ״בילד״צייטונג״ הנפוץ הגרמני העיתון קאפל. ברברה הגרמניה

 כמתנת־ שימעון הביא מה לקוראיו סיפר כותרת־ענק, למאורע דיש
 לתינוק, מכנסיים זוגות 19 חיתולים, של ״ערימות :לבתו לידה

לתינוקות.״ קרם של קופסאות ועשר מוצצים שישה מגבות, 24

 מאוד עצובה אזכרה 9
 במלאת בכפר־סבא, התקיימה
 פינחס של למותו שלושים
 נבחו שבהלווייה בעוד ספיר•

לאזכ הרי המדינה, גדולי כל
 בבית־הקברות, שהתקיימה רה,

 שר־ בילבד, אחד -שר הגיע
 ועימו עופר; אברהם השיכון

 חיים שר־החקלאות־לשעבר,
,מטיל וחברי־הכנסת גכתי,

 ורדינר. ואברהם גז דה
והאנ בני־המי-שפהה גם נכחו
ל אותם העלה שספיר שים

 חולים קופת מנכ״ל כמו גדולה,
ה בנק מנכ״ל יילין, אשר

 ו- לוינסון יעקב־ פועלים
 היהודית, הסוכנות מנכ״ל
 מורת-רוח ריכלין. משה

 הסוכנות, גיזבר עודר רבה
ל שהגיע ה־לצ׳ין, אריה
 לעומת- באמצע. רק אזכרה

 מנב״ל ההתחלה מן נכחו זאת
אבר ל-שעבר, מישרד-האוצר

 לשעבד סגן־השר אגמון, הם
נר ועוזי דינשטיין, צבי
 בטכס הנוכחים אחד קיס.
 היה שספיר בשעה כי נזכר,
אזכ כשהתקיימה בחיים עדיין

הרא אשתו לשושנה, רה
 לכפר- להיכנס יכלו לא שונה,
 מכוניות צריכים ״היו סבא.

 לשמור כדי מישמר־הגבול של
 מת, כשהוא כעת, הסדר! על

 !״איש 60—70 בסך־הכל באו
האיש. אמר

 ספיר, של אלמנתו 9!
 ש- באזכרה לבשה רבקה,

 בצבעים שימלה בבית־הקבדות
שהתקיי באזכרה ואדום. כחול

 קולנוע באולם קודם־לכן, מה
שחו לבשה בכפר־סבא, עמל
רים.
 ישראל הכנסת יו״ר 9!

 המנוח, את שהספיד ישעיהו,
 לספיר הציעו כא-שר כי סיפר

:אמר ראשות־הממשלה, את

ישראל״ ״מוזיאון של מנהל-חאירועיםחיות מלכיה
 שהתקיימו האירועים באחד הופתע,

 מייד אליו שניגש רביו, יצחק ראש־הממשלה, על־ידי במוזיאון,
 בוס־הוויסקי את מידו נטל עפעף להניד ומבלי למקום, היכנסו עם

 משתאה שהביט (מימין), טון מלקולם ארצות־הברית, לשגריר שלו.
״ בחיוך: רביו אמר במתרחש,

 גולגולתי את יתנפצו ״אפילו
 ראשות את אקבל לא באבן,

!״הממשלה
 הדילוגים מסע במהלך 9!
 תנ- האמריקאי שר־החוץ •של
ב שהתקיים קיסינג׳י, רי

 הצייר־פסל הכין מארס, חודש
 דגם בסון נעים הישראלי

 שהשלבים דמוי־טיל, פסל של
ה את מסמלים עליו החרוטים

 עו־ בפני העומדת הקשה דרך
 מסמלות והכנפיים שי־השלום,

הת הוא יונת־השלום. כנפי את
 לקיסינ- הפסל את לשלוח כונן
 המסע אך המסע. בגמר ג׳ר

 מסע- בתום בכישלון. הסתיים
שר של האחרון הדילוגים

״להיום הכל זה לכוסית. בהתכוונו !

 בסון שלח האמריקאי, החוץ
למישרד־הביט־ הפסל דגם את
 למסור רצונו את הסביר חון,

שבו לפני לקיסינג׳ר. אותו
מוקדמת, בוקר בשעת עיים,

ה של בביתו הטלפון צילצל
 מזכירתו היתה הקו על פסל.

 שימעון שר־הביטחון, של
 השיחה את העבירה היא פרס.
ל פרס אמר ״תשמע,״ לשר.
 יוצא ״הפסל המופתע, פסל

אמנו־ מבחינה מצוייו מהכלל.
 •שתוך ממך מבקש אני תית.

 ממנו העתק לי תכין ימים 10
להוראות, נשמע בלון מכסף.״

 ל- והעבירו מכסף דגם הכין
לקח השבוע מישרד־הביטחון.

 לארצות- הפסל את פרס איתו,
 לקיסיג־ אותו והעניק הברית

במתנה. ג׳ר
 של השרון מחוז מועצת 9

 פה־ בחרה מיפלגת־העבודה
 הרצליה, עיריית ראש את אחד

 כיו״ר נכו, יוסף (מיל.) אל״מ
 בשעתו הציע כזכור שלה.
 לתפקיד, עצמו את אכן אכא

 מורת־רוחו את שעורר דבר
 הבחירות בעת אך נבו. של

 הגיש לא ולכן בחו״ל, אבן שהה
 נבו בחירת מועמדותו. את

 שגרם מה מראש, ברורה היתד,
 ההתאחדות של החדש לידר

לצ אלמוג, מיקא לכדורגל,
אומ ״■החבר׳ה :נבו לעבר עוק
!״מכור שהמישחק רים

ה של הקרנת־הבכורה 9
ב התקיימה ליידי מאני סרט

תוכ ההקרנה ישראל. מוזיאון
 שהמוזיאון כזאת בצורה ננה

 אורח כל רווחים. ממנה יפיק
 250 של סך שילם בהקרנה

 גם וזכה התענוג, עבור ל״י
ת בארוח וגם בתצוגת־אופנה

 להתחכך יהיה יכול בה ערב,
 בראש־הממשלה, השאר בין

 לאה. ובאשתו, רכין, יצחק
עי רא-ש ניראה ההקרנה בעת
 קזלק, טדי ירושלים, ריית
ש טדי, בחוסר-מנוחה. יושב
 גיבורי את אישי באופן הכיר

 כרייס פאני השחקנית הסרט,
ש מי רוז, כילי והמיליונר

 למוזיאון, גן־הפסלים את תרם
ה ״איפה :לידו ליושבים אמר

ה ואיפה האמיתיות, דמויות
 משום־כך אולי ״1 קולנועיות

ל לקפוץ הספיק באמצע, יצא
 לקראת ולחזור חתונות שתי
ההקרנה. סוף
 פשטה מייוחדת אופנה 9!

 בתל- בלילות־שבת לאחרונה
 של מוקדמות הקרנות אביב.

בבתי- נערכות גדולים סרטים

1986 חזה העולס6


