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יעקב וזכרו!

ל ומחכה שוכבת המדינה כ
ה יעשה ידיו שייגאל ■לד ל

 למכונית, נכנס ■שהוא פעם כל
סרבנות. סימני

 שמירה הקריינית 8
 ׳משידורים שהושעתה אימבד,

 שידור בעת שאמרה אחרי חיים
 ״׳בית־שימוש,״ המילה את חי

 חופשה אחרי לרדיו חוזרת
ב השנה. מחצית בת ארוכה
 ניתוח ׳שמידה עברה זו תקופה

שלה. במיתרי־הקול

 האיטלקי במאי-ד,קולנוע 8
 בארץ המביים קרמר, פרנק

 האלוהים, אקדח המערבון יאת
 פנינה מכוכבת-הסרט התלהב

או שהחתים כדי-כך, עד גולן
 בשני למישחק הוזה על תה

פני נוספים. מערבוני־ספאיגטי
 5000 בסך ׳מקדמה קיבלה נה

דולר.
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 קריעית־הטלווי- של הפעוטה

 בעילה, שהה !מזור, דליה זיה
 בנסיעת־ לוין, אריה המהנדס

 דליה בארצות־הברית. עיבודה
 ארצה, ישוב שלא יממנו ביקשה

 אלא הלווייה, לפעוטה ערכה לא
 קרובי־ בנוכחות יטכס-קבורה

 ׳לאחר- מייד בילבד. המישפחה
 בניו- בעלה, אל הצטרפה מכן

יורק.
 הכהן־ שמואל הרב 8!

 שעור־גמרא מעביר אכידור
 ■תל- עיריית מועצת לחברי
השעו עסקו בדרך־כלל אביב.

 מוניציפאליים, בעניינים רים
 לאחרונה אולם דיני־רכוש. כמו
 בדרישה, הרב אל החברים באו

 ב־ גם שעורים להם יעביר כי
לד רוצים ״אנחנו דייני־נפשות.

יהר אם לעשות עלינו מה עת
 בתינו,״ את יפוצצו או אותנו גו

התלוצצו.

 ועדת- מחברות אחת 8
 למעמד הוועדה של המישנה

 ראש־ שמינה בישראל, האשה
 לרגל רביו יצחק הממשלה

 היא הבינלאומית, האשה שנת
 העומדת גורן, דינה הדוקטור

 ותיקשד לתדמיית הצוות בראש
ה חברות את זימנה היא ירית.

 גילה השחקנית בהן צוות,
ש דחופה, לישיבה אלמגור,

ב עיתונאיות. גם קראה אליה
ל גילה הציעה הישיבה מהלך
 ז לסדר מהעיתונאיות לבקש דינה

העיתונאיות מצב את קודנדכל

* ! ! □ ^1ף ^ ך אל נאה הוותיקה, והזמרת השחקנית 1ך |
1 '1/ ״משעות החצנה של מאחרי״הקלעיס י

 לברן פדי דויד, ברוך השחקן נעלה, עם יחד השלישי״, ננימין
 נחצגה ״לפחות הוריה. נדרכי ההולכת אורית, הנכורה, נתה את

 שתפקידה לאורית, אמרה ראש,״ ועד מכף־רגל לנושה את הזאת
 הנמה, על וחזייה נתחתונים להופיע היה כשחקנית הראשון
נלתי״חשונה. מישחרית נהצגה נרקן יהודה של כנת־זוגו

 עין־חוד, למוכתר גם 8
לה ימה יש ממכוש, איצ׳ה

 רב־אלוף של כניסתו על גיד
ה לחיים ידין ייגאל ׳(מיל.)

שהמ רוצה ״הוא : פוליטיים
ו בפישוק־רגליים, תשכב דינה

 לה ■ויעשה יבוא שהוא תתחנן
ילד.״

בעי זכה נרחב בפירסום 8:
 הראשי חרב -של ביקורו תונות

 רמלה, בכלא גדרן שלמה
 שרצח מאדם גט להשיג כדי

להת והמסרב אנשים שיבער,
 בפירסום זכה לא מאשתו. גרש

 גורן הרב פגש הביקור שבעת
 אהוד הפוליטי באסיר גם

 קורא כשהוא אדיב, (״אודי״)
הפרו של האחרון סיפרו את

 לייבוכיץ. ישעיהו פסור
 על ויצעק התכעס, גורן הרב

 יושב שאתה די ״לא האסיר:
 סיפרו את קורא גם אתה כאן,
 את תקרא הזה? המשומד של

 חוואת־ 5נאין של סיפריהם
 ורק עראפאת, ויאפר מה
!״לייבוביץ של את לא
שהת במסיבת־קוקטייל, 8■;

 העיתונאית ישל בביתה קיימה
אור שם־ אורה הימנית

 פוליטית חוברת הוצאת לרגל
 ח״כ היה לאחור, הספירה בשם

 ססמר-הערב. הורוביץ יגאל
ב להיות נהנה כל-כך הורוביץ

 שכח כי עד העניינים, מרכז
 !מיכל של לחתונתה ללכת

 (מיל.) אלוף של בתו וייצמן,
ב שהתקיימה וייצמן, עזר

 לוותר שנאלץ המצטיין, צלם־חקולנוע
 שם לצלם כדי לניו־יורק נסיעתו על

השג בפניו שהערימה קשיים בשל בניו־יורק״ ״לופו לסרטו קטעים
 זמן הצטער לא ב״עבירת־סמים״, הרשעה בגלל האמריקאית רירות

 לאמסטרדם, כרטיס״טיסה לו שלח קתמור, ז׳אק הבמאי ידידו, רב.
 השוטים״, ״פסטיבל על שם מביים שהוא סרט עבורו שיצלם כדי
(משמאל). גל אורלי ידידתו, תצטרף אמנון אל להקות־הפופ. של

 בנווה־ אביה בבית ערב אותו
 לו הזכיר יותר מאוחד רק מגן.
 שנכח כארי, ידידיה ח״כ

ה עניין את במסיבה, הוא גם
 למסיבת- הגיע הורוביץ חתונה.

באיחור. החתונה

עו בכינוס אורח־הכבוד 8
 ארצות- יוצאי יהודים ישל למי

 מיגדל-• במלון שהתקיים עירב,
 ראש* היה בהרצליה, דניאל

 אלא רבין. יצחיק הממשלה
ה מארגן כאילו היה, שנראה
 מגחס הליכוד ח״כ כינוס,
מנו מרוצה היה לא ידיד,
 ידיד ראש־הממשלה. של כחותו

ו האורחים, כל בין הסתובב
 אח הזמין לא שהוא נשבע
במעל. היתה לא וידו רבין,

חייכו רבים אנשי-אוויר 6׳

■ש הדרמאתי התיאור למשמע
 כר־לכ אורי הטייס השמיע
 של נסיוגה את רשתיאר ברדיו,
 מטוס לחטוף חאלד ליילה

 אז ■שפקד בר־לב, על. אל של
 בהתלהבות סיפר המטוס, על
 חבריו, ושל -שלו גבורתו על
העיק העובדה את העלים אך

 שניתן :פרשה אותה של רית
 לתא- להיכנס לאיש״ביטחון

 ההוראות. לכל בניגוד הטייס,
לפ החוטפים התחילו כאשר

 הזה אייש-ר,ביטחון נעדר עול,
 לחלוטין ששינה דבר ממקומו,

לחטי סיכוי והעניק המצב את
פה.,

 הרפואה קצין של אחותו 8<
 דן ד״ר תת־אלוף הראשי,

רכקה השחקנית ■מיכאלי,

 ,43ה״ בן האמריקאי במאי״הקולנוע *11011151' *|ל1
" י י י ■״ •■יי* י טד קריל, ״בוב, כמו סרטים שביים •

ביש קצר בביקור שהה וילג״/ גריניץ׳ הבאה ו״התחנה ואליס״,
 התקיימה שבו האולם אל כשנכנס מייד עיתונאים. עם ונפגש ראל

 :ואמר ועוגיות, כוסות־קפה עמדו שעליו בשולחן הביט הפגישה,
 במקום קפה מוגש שבה בחיי הראשונה מסיבת־חעיתונאים ״זוהי

״אלכוהול  פדריקו הנודע הבמאי את ביים כי סיפר, מזורסקי !
 לא למופת, התנהג פליני הפלאות״. בארץ ״אלכס בסירטו פליני

 סיפר, כן ימי־הצילומים. עבור תשלום לקבל וסירב בבימוי התערב
 דואר ״יש : פקיד־הקבלה את ושאל שבבית־המלון מחדרו כשירד כי

 מחיפה?״ מזורסקי ״אתה :אותו ושאל יהודי אליו ניגש ז״ למזורסקי
בחיפה״. ״מזורסקי בשם תסריט לכתיבת רעיון לו נתן חזה המישיפט

 גילה אחיד, כי סיפרה מיכאלי,
 לאברים חול-שד, ■מילדות כבר

 נהגנו ילדים, ״כשהיינו פנימיים.
 ודן לשוחט, אמא עם ללכת
 החלקים יאית ׳מבקש היה תמיד

 ו- התרנגולת, של הפנימיים
ב אותם בוחן היה אחר-כך

מיקרוסקופ.״
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 בעייה. יש אשד, ,תמר ,עלות
ב דירות, בשתי מחזיקה היא

 העת יוכל ובתל-אביב, ירושלים
 ■מאחד הערים. שתי בין נוסעת
 ניסתה בגפה, ׳מתגוררת שהיא

ה לכלבה בייבי־סיטר למצוא
ימצ ׳וכשלא פודל, מסוג אהוב,

 הכלב את לוקחת החלה אה,
 שהכלב אלא במכוניתה. איתר,

ב- ומגלה, לנסיעות התרגל לא
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