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הירושלמי ב״הילטון״ הנשיא רוע״ת שקוה מה
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11 ■— ■ ■ 1■  ■1.1■ 1 - }

 המדינה, נשיא רעיית £
 מרוצה אינה קציר, נינה

הש מתפקידה. הנראה ככל
 שם אינו איש כי סיפרה בוע

 את הביאה ולראייה אליה, 3ל
 עם ״הלכתי :הבאה הדוגמה

 שהתקיים כלשהו לטכס בעלי
שכ הירושלמי. הילטון במלון
ה התרחש שבו לאולם נכנסנו
או והעלו אותו לקחו אירוע,

 ניגש לא כשאלי הבמה, אל תו
 להושיב טורח אינו ואיש איש
 לסדר החלטתי במקומי. אותי

 הביתה. והלכתי המארחים, את
 לבעלי, פרט בכך, חש לא איש

 והגיעה דבריו את שכשסיים
 חש המקום את לעזוב שעתו

בחסרוני.״
 מיהי יודעים כולם לא 8!

 ישראל. ראש־ממשלת רעיית
בש רבץ לאה נוכחה בכך
בחב סעדה כאשר שעבר, בוע
 במיסעדתו ידידותיה שתי רת
 תל־אביב שאולי, רפי •של

ש האנגליה המלצרית הקטנה.
 ׳מגיד- יצאה לא אותה שרתה

הלקו כבאחת בה ונהגה רה,
 ה־ על האחראי הרגילות. חות

וה למלצרית, קרא מישמרת
ש לכר תשומת־ליבה את עיר

 השולחן ליד היושבת הגברת
ה רבין. לאה היא המסויים
תמ עיניים זוג פקחה מלצרית

מי?!״ ״לאה ושאלה: הות
 להתאכזב שעלול מי י■
תי כאשר הבא, בשבוע מרה
סירטו של הצגת־הבכורה ערך
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 אמרגנו שהיה וינטראוב, סם הפאריסאי סוחר־האמנות ז׳אן, של אחיו תירוש. ז׳אן הישראלי האמנות
(במרכז). בנין וציפי (מימין) לניר ניבה נראות מאחור פלאטו. של חברו בשעתו היה בראנד, מייק של

 רציני היה מימין) (קיצוני מעריב של הקאריקטוריסטדרוש ג אל(דוש) די ק
הקאריק־ מיטב של תערוכה פתיחת בטכס וחמור-סבר

 עליזות־יתר, הפגינו לא הקאריקטוריסטים שאר גם גראפי. להומור בגלריה בישראל, טוריסטים
 יעקב פרקש, (״זאב״> יעקב דלמט, דן : עומדים לדוש מימין ציוריהם. מאשר פחות משעשעים ניראו

רוזנפלד. ופרי קושה טישל שטרן, פרידל פוסט), בג׳רוזלם היבשות העצמות (צייר קורשן

יהו מיבצע גולן, מנחם של
ישר הכנסת יו״ר הוא נתן,
 שהסכים אחרי ישעיהו. אל
 עצמו את לשחק היסוס ללא

 שיבעה שעבר אחרי בסרט,
 בעקבות ולעג ביזיונות מדורי

 על עימו ראיון־הטלוויזיה
ישע יראה לא כשחקן, מיבצעו

מסתבר, בסרט. עצמו את יהו
עור נוכחו העריכה בשלב כי
ישע של שתרומתו הסרט כי

 חס־ העלילה להתפתחות יהו
 הקטעים את חתכו רת־ערך,

 נפל דומה גורל הופיע. שבהם
 יצחק ח״כ של בחלקו גם

 כיו״ר לסרט •שהצטלם נכון, .
ועדת־החוץ-והבטחון. 1

 עולם של בתנ״ך אגב, 8'
 התפרסמה הווראייטי, הבידור,

 מאד אוהדת ביקורת לא־מכבר
 מיבצע על גולן של לסירטו
 שם מצויין השאר בין אנטבה.

 לוי, אורי הקאמרי, -שחקן גם
 מפקד של הפקידו את המגלם

 בנימין האלוף חיל-האוויר,
 יו־ ״הצגה שנותן כמי פלד,

בי שכתבה מי צאת־מן-הכלל.״
 כן- מלילה היתד, זו קורת
 גם במיקרה, שהיא, זכאי
לוי. אורי של אשתו

 הכלא, מן השתחרר מאז 8!
באש עונש־מאסר ריצה שם
מרבה סוכן־אוייב, עם מגע מת

 אביו, אצל לבקר ליבנה רמי
ב לבנכראון, אברהם ח״כ

 לח״כ כיאה אולם הכנסת. בניין
 את מארח לבנבראון אין רק״ח

 השניים הח״כים. במיזנון בנו
 במיז- הפרולטריון, עם סועדים

מו שאליו עובדי־הכנסת, נון
לכל. הכניסה תרת
חוס אינם חברי-הכנסת 81

 בנוסח ״מחמאות״ מזה זה כים
 באחד הבית. את הולם שאינו

 ח״ב העיר בכנסת מנאומיו
 (החזית גרוס יעקב שלמה־

 בנצרת- כי הדתית־תורתית)
 אלף מאה־וחמש נמכרו עילית
 לדבריו התפרץ לערבים. דירות

(רק״ח), טובי תופיק כח״

 :וצעק נצרת־תחתית, ■תושב
 !״גועל־נפש !שכמוך ״גזעני■

מו מזכיר השבוע סיפר 8'
 עזרא כרמיאל, פועלי עצת
ר  שכונת יש ״בכרמיאל :בי

 קבלנים מתגוררים שבה וילות,
 כך משום קציני־מישטרה. לצד

 הזאת: לשכונה אצלנו קוראים
וגנבים.״ שוטרים שכונת
 קיבל פאר מני המנחה 81

ה •של החדש בסירטו תפקיד
בד- עובדיה, ג׳ורג׳ במאי
ל מני כשביקש החצות. דנית
 אמר לקריאה, התסריט את קבל

מ אתה ״דחילק, :הבמאי לו
 להגיד צריך לא אני הרדיו,

 לך אגיד אני להגיד. מה לך
לעשות.״ מה

 חיפש סרט אותו עבור 81
 כדי יפהפייה, בחורה עובדייה
 הבדרנית בת־זוגו את שתגלם

 כוכב פיק, צכיקה הזמר של
 כל את שסקר אחרי הסרט.

ולרו לאורך ישראל, יפהפיות
 בשח־ לבסוף הבמאי בחר חב,

כ דיין. תיקי קנית־בדרנית
 אמרה התסריט על עימד, שעבר

 אני עובדיה, ״תראה, :תיקי לו
 אבל בתסריט, לפגוע רוצה לא
 את ממנו להוציא מציעה אני
 זה על שמדברות השורות כל

יפה.״ •שאני
כאי והידיעה כי מסתבר 8׳
 העיתונאים על האחראית לו

 בלישכת-העיתונות־ה־ הזרים
 דיאמנט, בדה ממשלתית,

 ב־ לעסוק כדי לפאריס נסעה
 של לתערוכתה יחסי־ר,ציבור

 היתד, לא גור, אילנה הפסלת
ל נסעה אומנם בלה מדוייקת.

 לבקר כדי זה היה אך פאריס,
 הצרפתי העיתונאי ידידה, אצל

 הכירה 'שאותו קארה ־׳אק
 היא ועימו עבודתה, במיסגרת

 ותל- פאריס בין רומן מנהלת
 בעיר-האורות כש-שהתה אביב.
שק וב-של באילנה, בלה פגשה

 העיתונאים עם הענפים ריה
העי את להזמין התנדבה שם

 כל תמה בכך ידידיה. תונאים
 שכר. ללא שנעשתה עזרתה,

זכתה עצמה גור אילנה 81
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