
לאנשים
הנכונים

כרמל
מזרחי

 לציין ואעזון תיקני
יעקב יזכרון

 י במו־ידיה זמר ה1ח גרמה כיצד
שלה בכיר שר של לפיטוריו הסובייטית בממ

היש הרשת חברת שהיתה מירפאל סילביה
שנש־ לילחאמר, בפרשת ראלית

 המלצר ברצח השתתפות באשמת הנורווגי בכלא וישבה פטה
 למרות ישראל, עם קשריה את נטשה לא בושיקי, אחמד המרוקאי

בתע השתתפה מימין) (ראשונה סילביח הארץ. את עזבה שלאחרונה
 לידה בדרום־אפריקה. לאחרונה שנערכה ישראליים, ציירים של רוכת

 דו־וס״אפ- של מישרד-ההסברה מנחלת בסום, ג׳ני בתמונה נראים
 ״ג׳יפ־ המחזמר של חיהודיה״קנדית הכוכבת מוריס, לובי ;ריקה
 (״ג׳ק- יהושע הישראלי והגרפיקאי ביוהנסבורג, עתה המוצג סי״,
המדינות. שתי דגל ברקע התערוכה. את שליווה ג׳קסון, סי״)

 זמר חנה דבר, עורכת 0
 של הפוליט־ביורו כי טוענת

 של הקומוניסטית המיפלגר.
 לתוכנית־ האזין ברית־המועצות

 מיש־ מנחה היא שאותה הרדיו,
 על־ידה. ושוכנע עימות, חק

 ב- היה: כך שהיה, ומעשה
עו שאותה התוכנית, מיסגרת

הוז דניאלסקי, דורית רכת
 אמנון הסובייטולוגים מנו

 עופר, גור בץ, זאב סלע,
 שכל רועי ויעקב חזן ברוך

 מן אחד איש גילם מהם אחד
 השאר בין הסובייטית. הצמרת

 כשהם החקלאות, בנושא דנו
 בעיית על הדגש את שמים

 ושגרמה נבטה, שלא החיטה
 בברית־ בלחם חמור למחסור

 שאליה המסקנה המועצות.
 הסובייטולוגים חמשת הגיעו
 שר־ את לפטר יש כי היתה,

 שבועיים הסובייטי. החקלאות
ה הוועידה הגיעה לאחר־מכן

 החלטה לאותה קומוניסטית
 פד השר סיבות. מאותן עצמה,

טר.
לשע ההסתדרות מזכ״ל 0

 שאל בן־אהרון, יצחק בר,
 אלי שר־התיקשורת, סגן את

 בול־ הוצא לא מדוע מויאל,
 מאה במלאת מייוחד, זיכרון

 הדוקטור של להולדתו שנה
בשי התערב רוסין. ארתור

 אהרון שר-התיקשורת חה
 החלטה .קיבלנו ואמר: אוזן,
 בולי־זכ־ יותר להוציא שלא
 לדברי האמין שלא מי רון.״
יחז הליכוד ח״כ היה השר
 .חח- שאמר: פלומין, קאל

 להודות עליך לטה־שמחלטה,
 מי כל האישים. לכם שנגמרו

 כבר קיבל משהו, שווה שהיה
נמ פשוט ולשאר בול־זיכרון,

ללקק.״ לכם אס
 לין אמנון הליכוד ח״כ ■
הליב המיפלגה לדובר הודיע
.החלט טוויג: סמי רלית,

 בשמך, לך לקרוא להפסיק תי
 התערב אותו.״ שתעבד עד

 אנקוריון ארי ח״כ בשיחה
ש זמן ״כל ואמר: מהמערך,

 הוא בחורות, מעבר לא הוא
 מה שלו השם עם לעשות יכול

רוצה.״ שהוא
 תל־אביב עיריית דובר ■

 שפירא <״עמי״) עמיקם
לא שמעולם כפטריוט, ידוע

 שהטילו הגזירה עם השלים
 לישכת־הגיום, רופאי עליו
משי בזמנו אוהו פטרו אשר
 לקוייה. ראייה בגלל צבאי רות
 החליט חודשים כשלושה לפני

ב העניינים את לקחת עמיקם
 רופאי לפני התייצב ידיים,

 כי להם הודיע לישכת־הגיוס,
מב הוא וכי השתפרה ראייתו

 הרופאים בצבא. לשרת קש
 בנרות המחפשים הצבאיים,

ב פטורים שהיו כשרי־שירות
 חוזרות, בדיקות לו ערכו עבר,

כעת בו־במקום. אותו וגייסו

אי צה״ל בבסיס עמיקם משרת
 בת טירונות תקופת ועובר שם,

ימים. חודש

 העסק מכל שנהנה מי 0
 ראש- עמיקם, של הבום הוא

 שלמח תל־אביב, עיריית
ל טילפן הוא להט. (״צ׳יצ״׳)

שאסתי עמי של ביתו אש וכ
 :אמר לטלפון ענתה תו,

 מהמישטרה מדברים ״שלום,
 את שזיהתה אסתי, הצבאית.״

 את בלעה לא צ׳יצ', של קולו
 המשיך וכשראש־העיר הלוקש,

 בא לא עמי .למה :ושאל
.הש :אסתי השיבה ז״ הביתה

 !״לשבת בבסיס אותו אירו
 לא הוא .למה צ׳יצ׳: שאל
 :הנדהמת אסתי שאלה ז״ ברח
 יברח שהוא רוצה אתה ז .מה

 התבלבל לא צ׳יצ׳ מהצבא?״
 רוצה .אני מניה־וביה: והשיב
 שסוף־סוף כדי יברח, שהוא
לכלא.״ אותו להכניס אוכל
 האינפנטילית בתוכנית 0
 אחשוד חיי על שכאלה חיים
בפו בטלוויזיה ששודרה רוש,
 תמוה אחד פרט היה רים,

 עמוס המנחה במייוחד.
רצי ארשת על שמר אטיננר

 מאד מתוח וניראה קודרת, נות
ש לאלה התוכנית. כל משך
שהתוכ הבין עמום כי סברו

 ומשום־כך ביזיץ היא נית
אכ נכונה כל־כך, מתוח ניראה

 היתה למתיחותו הסיבה זבה.
 גיל" מוטי החקיין פרוזאית.

 בחופשת- בארץ השוהה עדי,
 חלק ליטול היה אמור מולדת,
 לא הוא אולם בתוכנית, מרכזי
 נאלץ ועמוס לצילומים, הגיע

 הקטעים. במרבית להחליפו
 לכל התקשרה מזכירת־ההפקה

 לוודא כדי בארץ, בתי־החולים
 רק רע. בל לחקיין אונה שלא
ו מוטי, הגיע התוכנית בסוף

ש ממישהו ביקש כי הודיע
 בצילומים עסוק הוא כי יודיע
גו מנחם של מסרטיו באחד

בתוכ להשתתף יוכל ולא לן,
הו לא כידוע, המודיע, נית.
דיע.

 שערכו במסיבת־פרידה 0׳
לה העיתונאית לכבודו  טלי

 או־ השחקן ובעלה בו״זכאי
טופול חיים נשאל לוי, רי

 כל- להיראות מצליח הוא כיצד
 ״אני טופול: השיב טוב. כך

ש מה וזה ולילה, יום עובד
 לי וגורם בחיים אותי מחזיק

צעיר.״ להישאר
ה של באי־הקונצרט 01

 הבינו לא הקאמרי אנסמבל
הקונ בתחילת המתרחש. את

 המנצח- ההופעה על ניצח צרט
 ג׳ון מארצות־הבדית האורח

 ההופעה באמצע אולם נלסדן,
 מנצח- הבמה על לפתע עלה

 פרבר ם סטנלי המקהלות
הס במלאכת־הגיצוח. והמשיך

 ברע פיתאום חש שנלסון תבר
כמא באולם שישב וספרבר,

ל התנדב לעזרתו, חש זין,
אותו. החליף

 מיש- דובר שהיה מי 01
 עמוס תל-אביב, מחוז טרת

 ידידיו את הפתיע אריכא,
 לתערוכת- אותם הזמץ כאשר
 שהתקיימה הראשונה, ציוריו
 בתל־ברוך. האחרונה בשבת

ספ כמה כבר שכתב אריכא,
 מה ידידיו על־ידי נשאל רים׳

 והשיב: לציור, עבר פיתאום
בדב עסקתי שלי החיים .כל
 מהם. מרוצה הייתי שלא רים
עזב לי, נמאס אחד שיום עד
 לעסוק והחלטתי הכל את תי

 וזה באמת. רוצה שאני במה
לע אחד לכל ממליץ שאני מה

כש אחרת, נראים החיים שות.
באמת.״ שרוצים מה עושים

 פיר- בין הדוק קשר 01
 הפיר- מצא לכלבים סומאים

 העורך ברנע, יורם סומאי
 מבעלי רבים הכלב. הירחון את

מגד בארץ מישרדי־הפירסום
 הופר גרשץ כלבים: לים

 אמנון , קייסהאונד מגדל
 פיג- כלבי זוג מגדל אריאלי
ל רכש הראל כני צ׳ר־ננסי,
 כלבת־הדוברמן את אחרונה

 !בארץ ביותר כיפה הנחשבת י
 יש ארויו (.ביב״) ׳לרוכרט
 גידל ארמון דויד בולדוג,

 לפגי ממנו נגנב שזה עד קולי,
 לשמעון ,שבועות מיספר

 ולבנו רועה־גרמני יש ליניאל
 פירסומאי, הוא שגם אפרים,

ל גם גזע. מאותו כלב יש
 מחלקות־המוד־ ממנהלי שניים

ל כלבים: יש בעיתונים עות
 פיני מהארץ שטיך משה

 גורכיץ ולתנחום צד-ננסי,
 רועה־גרמני. אחרונות מידיעות

 עורך ברגע, ליורם דווקא אך
 לבעלי-כל- המיקצועי הירחון

לא־גיזעי. כלב יש בים,

ב לאמנות הסטודנטים 0!
 שיצאו תל-אביב, אוניברסיטת

ה בתחילת מאולם־ההרצאות
 ראו הם הופתעו. שעבר, שבוע

נו ד״ר שלהם, ■המרצה את
 מנהל של בתו כנען, רית

 בתל- ליולדות בית־החולים
 ארווין פרופסור השומר,
 גכי ד״ד של ואשתו רבאו
 רב בפירסום שזכה — כנען

ניתו ביצוע על ובאות־העוז
 יחידת- בחיילי קרב תוך חים

 סואץ בעיר שנותקה הצנחנים,
ניצ יום־הכיפורים, במילחמת

 שריר, דויד כשהצייד דום בת
 על ענקי פרסקו עתה המצייר

האוניברסי מבנייני אחד קיר
 חצאית־חג׳ינס על מצייר טה,

 בחתימתו. מרשים, ציור שלה
נו הודיעה ציורו, את כשסיים

החש את תורמת היא כי רית
הסופד למכירה המצויירת אית

י1י ג1 | 1*1 !|0¥ ז1\ |  עיר מספר־האמנים הגובלנים יצרן |
בתערוכת אורח־הכבוד היה הוד, 11 י1 11

 חיים של אשתו חפר, רותי של בגלריה שנערכת גואטמלה, ציורי
 (ראשון איצ׳ה בלוס״אנג׳לס. הישראלי ניספח־חתרבות חפר,

 בישראל, גואטמלה שגריר של לצידם לצילום התייצב מימין)
 בראנקו. ריו דו פאראנוס ברזיל, ושגריר אסטוריאס, ג׳רדה רמירו
 מייצג מי את (במרכז) חפר רותי את השניים שאלו כאשר
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