
אגשים
 אשתו ■אדית, גם :עצובה כך

 של אשתו כמו מוסעזון, ■של ,
 ז׳קלין הצ׳לנית כירנבוים
 קשה במחלה חולה דה־פרה,

זו.
 של הראשונה הגברת 11

טו הדרום־אפריקאי, תיאטרון
■כאמר־ גם ידועה קושליק, פי

טוע יודעי־דבר ממולחת. גנית
 בישראל הנוכחי ביקורה כי נים,
 של סיורו את להסדיר ■כדי בא

 בארץ הבימה הלאומי התיאטרון
 ושחקני במאי בין האפרטהייד.

תח נערכה בארץ התיאטרון
 הגברת את יארח מהם מי רות,

 אלא בליל־הסדר. הראשונה 1
הע כולם, את הפתיעה שהיא
 באחד הסדר את לבלות דיפה

הקיבוצים.
של בתו זאבי, מצדה ■
 <״גאנ- רחבעם (■מיל.) אלוף
 להצטרף עומדת זאבי, די״)

ש מצדה, המלצרות. למיקצוע
ב ארעית כדיילת־אוויר עבדה
מעבודתה פוטרה על, אל־ הברת

 היא מהצבא, זה־עתה תחררה
 בתה ואילו התנועה; מזכירת
לסב אותה שהפכה תמי,

 לסטודנט־לרפואה והנשואה תא
 יחד מרכזת צרפתי, אליאב

 של חוגי־הבית את בעלה עם
בירושלים. שלי
 אלסנדרו העיתונאי 11!

 הברזילאי השבועון נציג פודו,
 תפקיד קיבל כיצד סיפר ווזה

 הלד הוא יונתן. מיבצע בסרט
 עבור הסרט צילומי את לסקר

 פאל, למלון הגיע שמעונו,
 לידו, ■והתיישב שולחן שם ראה
 במקום שמתקיימת שחישב ■כיוון

 נדהם הוא מסיבת־עיתונאים.
 שאינו לו כשהסתבר אומנם
 שלו, מהקולגים איש מכלר
 עיב־ מבין שאינו מאחר אולם
 מדובר. במה הבין לא רית,

 צועק ■מישהו שמע לפתע
 הצטלם כי הבין ואז ״קאט,״
 גולן הגדיל יותר מאוחר לסרט.

 עם יחד ופורז, תפקידו את
 והבמאי הינד גד השחקן

שלושה הם קיילוס, היי

*
שנפ לנשים חדש בשמים בית שם הואוליוה דויד

 דויד התיסרוקות, מעצבי צמד על־ידי תח
 שמם. את הנושא ישראלי בושם גם לייצר שהחלו בביוף, וליזה
לבו דוגמניות האורחים בין הסתובבו המקום של הפתיחה בטכס

 מטכס שנעדרה מי אולם עבר• לכל בשמים שהזליפו בביקיני שות
בביוף. לייזה המארחת היתה הפגנתי, באופן אומרים ויש הפתיחה,

 קביעות, לקבל זמנה כשהגיע
 במו־ כמלצרית ■תעבוד •והיא

שאו רפי של עדון־החברים
הבא. בשבוע ייפתח כשזה לי,

 נעלם לאן תמהו רבים 811
 שהיה מי שרמן, ארנולד

 נשלח כי מסתבר אל־על.1 דובר
 כדי לבנגקוק, החברה על-ידי
שם. אל־על סניף ולפתוח לנסות

ירקוני יפה הזמרת ■1
 ממישפחה באה היא כי טוענת,

 בנותיה כל — עובדה פוליטית.
 ובתנועה בפוליטיקה עוסקות

או בתה, שלי. מחנה אחת:
 לטייס־לשעבר, הנשואה■ רית,
 דוברת היא שוחט, יגאל

שהש־ רותי, בתה התנועה!

ב הבולטים הזרים העיתונאים
הסרט. במהלך יותר

 ה־ הפכה גירושיה מאז 8!
 גרושה גרא רחל תכשיטאית

 הודיעה שרחל אלא מבוקשת.
 עם רק שתתחתן ידידיה לכל

 ויבוא בימים שיפליג רב־חובל,
בלילות. אליה

בירו הטלוויזיה בבניין 8';
ל כדי נערכה־מגבית, שלים
 בכיסו שנוצר החור את סתום

 רוזנפלד. אריה ■הצלם של
 התלבשו החבר׳ה כי הסתבר

 שלושה ובמשך דירתו, על
 ערב־ ■מסיבה בה ערכו שבועות

 שלם ארגז חיסלו הם ערב.
בקבוקי־ויסקי. של

גג 55 אוואסטי מוטי
 לאלופות אירופה גביע גמר למישחק המראתו ערב

 במועדון״הלילה לקבוצה, חבריו עם יחד בבלגרד,
 בריקודים. בתל־אביב אתרים בכיכר פיקוקס החדש

מהאימונים.״ חלק ״זה הצהיר: קליין רלף מאמנם,

^ !1^ וה- השחום הכדורסלן 1*
תל״ מכבי של ענק 1 1 ^ # 11\

 ברמתו, בת״זוג לו למצוא היה יכול לא אביב,
 פיקוקס. במועדון קבוצתו לכבוד שנערכה במסיבה

 נמו- היו מהן שכטה נערות עם לרקוד נאלץ הוא
מתנדבות. חסרו לא אך מטר. בחצי ממנו כות

 מישרד־הברי- דוברת 8!
 בחורה היא גנני, דבורה אות,

 בחודש נמצאת היא אחראית.
 ללדת ועומדת האחרון, הריונה

 9ב־ קיסרי בניתוח תינוקה את
 לקחת החליטה אך במאי,

ל כדי מוקדמת, חופשת־לידה
 שייכנס החדש, השר את לוות

 כניסתו עם מייד לתפקידו,
 הממשלה הקמת עם לתפקיד,

הבאה.
 שגילתה האשד, היתד, מי 8!

 קא׳ט״ ג׳ון העיתונאים, לשני
לויטה וטדי הבריטי רון

 לעיתונים הכותב הישראלי,
 ודיילי טלגרף כדיילי זרים
 ששת מילחמת תפרוץ מתי מייל

 ב- לויטה מגלה זאת הימים?
 צרות. מחפש החדש, סיפרו

 קאמרון עם הלך כי מספר הוא
פגשו ושם במנדי׳ס, לבלות

 יפת- ריים־דייווים במנדי
 שולחנם. אל שהצטרפה התואר,

 "למחרת כי להם סיפרה מנדי
 אותה כשישאלו מיילחמה. ■תפרוץ
בביט השיבה יודעת, היא מניין

 את גייסו ״כרגע גמור: חון
 ■מגייסים ■ואותו רפי, בעלי,
 שקורה לפני שעות 24 תמיד
 לא העיתונאים חשוב.״ משהו

או לדבריה, ברצינות ■התייחסו
 להם הסתבר יותר מאוחר לם
אחוז. במאה צדקה היא כי
 מייוחדת־במינה הופעה 8;

 אפריק הפופולרי הזמר נתן
 בשבוע באר בפיאנו סימון
ב למקום בא סימון שעבר.
 הלילה. של הקטנות שעות

 איש, על־ידי זוהה לא הוא
 ל- הפסנתר. ליד והתיישב

נער־ד,שע למקום נכנס לפתע
מ הישראלי מברלין, שועים ש

 ליד התיישב הוא עדן. עין
 להיטו את מנגן והחל הפסנתר

 אפריק, של ביותר המפורסם
 ששיגע רמייה, קורוקו רמייה

■וב באירופה הדיסקוטקים את
 אפריק שעבר. בקיץ ישראל
 ן סטן■ מייק בשירה,' הצטרף

 התופים, על ■תופף לוכצקי
 לשעות עד נמשכה והמסיבה
ה כשכל הלילה, של הקטנות
לשירה. נסחפו נוכחים
 התקיימה היום למחרת 81
 מא־ אל במועדון דומה חגיגה

 שימעון הגיע לשם כשגם צ׳ו,
ה ליד התיישב כדרכו, עדן.

 שירי־פלמ״ח. מנגן והחל פסנתר
 ,28ה- בת דולב עירית בתו,

 לעברו: קראה אליו, שנלוותה
 מנגן כשאתה אבא, ״דחילק,

מס אתה האלה, השירים את
שלך!״ הגיל את גיר

אחרונות, ידיעות של המערכת צייר שהוא ״ג׳קי״, בכינויו יותר המוכריקשו ג יהושע
 שינער בגלריה הראשונה ציוריו תערוכת פתיחת את השבוע חגג

 חלק ליטול באו בכירים, וקציני״צבא הבידור עולם אנשי עיתונאים, ביניהם אורחים, מאות בתל-אביב.
 רשות- מנכ״ל פתח הומוריסטי, סוריאליזם בסימון רישומים ג׳קי מציג בה התערוכה, את בשימחתו.

ג׳קי. של כישוריו את גילה בשעתו, במחנה־נח״ל שכעורך בתמונה) ג׳קי עם (הנראה לבני יצחק השידור,
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