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המרצה סנל א ועונש !מאסר ן
אליבא האחד האסירים •שהש-
תהדר באח חוסה הם ניזנשים
אל יהלין ,׳ומקניטים אותו:
״תגיד ,ונגיד,״״
! ■ קשה לומר כי ידידות
רבה שוחרת בין המרי סלי־סוד !והמערך .אך לפחות ובת 
הום !אחד שוחרת אידיליה:
בין ׳נשות העסקנים .׳כך ,׳למ 
ושל ,נראתה א;ט דולצ׳ין,
׳רעיית ג׳יזבר ססוססות ,ממלה
׳את !כל זמנה הפסוי סהסתורדו־ת
.אינטימית עם אופירה גבון,
רעיית ח״כ יצחק נבון מה

לא יכול להפליג על זעמו .הוא
ט־לפן אל ידידה וש׳פך את
לובו בפניה :״גם אני אנטי-
דתי. ,אבל אורי זוהר ומגזים.
כפה ׳לעשות צחוק !מהדתיים י
זה יותר מדי!״
! ■ אחד הכתבים הפרלמג-
!טריים גיבש ואל ■ח׳^כ עקיבא
נו ף וישאל אותו ושאלה .סוף
ענה תשובה למחצה בסיגנון
המשתמע לשתי יפנים .יאמר לו
העיתונאי :״׳אני חואה שסוד
הלת •להיות ציני .אתה ייודע
.מה? גם אני :אהוד ,ציני ,אבל
אז תדע ימזד ,כל המדינה.״

אפויק סי

היה אחד האורחים המפורסמים הבודדים שנענו להזמנתו של ח״כ סמי
פלאטו״שרון ,לבוא לביתו שנסביון פדי לחגוג שם במסיבה לכבוד הסופר
הבריטי סטיוארט בל )קיצוני משמאל( שכתב לפי הזמנתו ,את הביוגראפיה שלו .בתמונה נראה הזמר
ממוזמביק כשהוא אוחז במותניה של רעיית הח"כ ,אנט ,כשסמי עצמו מחייך ומכסה על אכזבתו
מן החרם החברתי שהוטל עליו .האישיות המפורסמת ביותר במסיבה היה שר״החקלאות אריק
שרון ,שבא למיספר דקות ,ללא רעייתו ,הצהיר ״פלאטו הוא ידידי,״ ומיהר להסתלק מן המקום.
המיניאטורי .יד,׳בלב היחנה ל 
התרוצץ יבין רגליהם ׳של אור
חי בית־יהקיסד ,וזינגר גער בו
בקולי־יקולות .לבסוף התחבר
הכלב עם כלבים נוספים וזינגר
היד ,עיסוק ׳מרבית הזמן ׳ברדי 
פה !אחריו ׳כשהוא פוקד עליו:
״ארצה!״ ״שב בשקט!״ ״פו-
יד!,״ כשנוכח השחקן כי הכלב
אינו ממלא אחר ׳פקודותיו,
׳שילף !מכיסו משרוקית ׳והחל
שיורק בה .לבסוף שקעה ׳סבל 

נותו ישל יבעל בית-הקפח .הוא
ניגש אל השחקן המפורסם ו
אמיר לו  :׳״אדוני ,או שתשיב
בשקט ׳ולא תפריע ,או שאני
ואבקש ממך לפנות את המ 
קום.״
|  8מיקרה בלתי־נעים קרר,
לשופט הכדורגל הבינלאומי
של ישראל אברהם קליין.
הוא נסע ליאדצות־הברית .סייר
סכמה ׳ממדינותיה ׳והשתכר ב 

!  8הבדרן יואל שר פגש
בח״כ צ׳רלי ביטון במסיבה
ושוחח איתיו .ביטון לא יהיה
בטוח כי ישר אומנם !מקשיב
לו ,הפסיק את דבריו ואמר:
״תגיד .יואל ,אחיד ,שומע ימה
׳שאני אומר לך? הושיב שר:
״בטח .אני .אפילו ׳מנסה לחבר
לזה מנגינה.״
 ■ 1צופי הטלוויזיה הישרא 
לית ,שחזו לפני שבוע במיש*
דר ׳מיולטיודזיה ראו את דויד
אבירן .מראיין דוגטנית־עי-
רום שמנה ,שהתגאתה במימדי
גיוסה ובמיקצועה אך ׳סירבה
בעקשנות לגלות את זהותה
המלאה ,בטענה יכי הציבור פ ד
ריטאני ׳מדי ,זיר,׳תה את עצמה
בשם הפרטי ׳בלבד  :׳דגה♦ ב 
אותו ׳מישידר שימשה דנה ב-
רודל־עירום לקבוצת ציירים,
שעסקו לעיני המצלמות בד,נ־
צחית מימדי גופה מזוויות ש ד
נדת .רק ׳מנכ״ל כל־בו שלום,
•טי מאיר ,יכול לומר כי ״יש
לו את דנה ,בבית.״ מסתבר ,כי
הצייר יגאל נמיר ,ישהשתתף
אף הוא במישדר זה ,בחר ב
אחד מציורי־העירום של דנה
והציג ואותו בתערוכה הנערכת
בתל־אביב! .בערב פתיחת ה 
תערוכה התגודדו אורחים !חבים
ליד הציור .הגיע למקום שי
מאיר ,הציץ ונפגע ,שלף את
פנקס הצ׳קים י־שילם לצייר
עבור התמונה בלי אומר .ב
צאתו ׳מהתערוכה יאמר ,כי
החליט לרכוש את דנדדבעירום
מהטלוויזיה כמתנה לרעייתו,
המצפה לביקור החסידה.
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להזמנת חברו לבית ,סמי פלאטו״שרון ,ובא למסיבה שזה ערן
בביתו .ביטון ניראה נבוך במסיבה ,הסביר את נוכחותו בה :
״רציתי להראות לאשתי בית של עשירים.״ סיבה נוספת  :אחיו
של הח״ב אבי )בתמונה מימין( עובר במשק״ביתו של פלאטו־שרון.
מערך .היה זה ׳בבנם לפסיכו־
אנליטקה שנערך בירושלים.
אנס דולצ׳יו !שימשה בפנס כ־
,מתורגמנית סימוליטנ״ת לשתי
שפות )ספרדית ואנגלית( ,יו-
׳אילו אופירה סבון ׳נטלה חלק
בדיונים בתוקף היותה פסיכו 
לוגית ׳ממיקצועה.
 ■ 1הפסנתרן מינדרו כין,
■תושב הרצליה ,נענה לבקשת
ראשי אגודת לב אל לב סש-
רון ,הפועלת לחכיוש׳ת ציוד
החייאה ליחידה.לטיפול ינמרץ
בבית־ד,וחולים מאיר בכפר-
סבא ,ערך ובמוזיאון תל־אביס
קונצרט של ׳סונטות ושל סטהד
יבן שכל הכנסותיו היו ׳קודש
לאגודה .למחרת הקונצרט לקה
כץ עצמו סהתקף־לס׳ אושפז
ביחידה לטיפול ׳נמרץ בבית-
׳החולים מאיר ,שעבוחה תרם
את הקונצרט.
 ■ 1ח״כ ד״ש הפרופסור
אמנון רובינשטיין שהד,
בחופשה סחו״ול! ,וסחמיץ ;את
המטאסורפוזה ישל הבדרן או 
רי זו ה ר ,שהפך יהודי מא 
מין ׳חשיזסרחמיצוות! .פתח ח ד
בינשטיין יאת הטלוויזיה ■פדי
לצפות !בתוכנית זח הסוד ׳שלי,
ודאד ,את ואורי ׳זוהר מופיע
בשעשועון כשהוא יחבוש כי 
פה ׳ולובש ׳ציצית .רובינשטיין
העולם הזה 2057

! ■ בחגיגת חתונת בנו של

!שח־האוצר לשעבר ,יהושע
רכינוביץ תיאר חיים כר־
לב כמד ,נוח לו עכשיו ,אחרי
שהשתחרר מעול השרות ,ו 
קיבע ׳כי הוא ׳תש מאילו יצא
׳מעבדות לחרות .הגיב על כך
■יועצו המסור ישל יצחק רבין
לשעבר ,אדי מיזרחי :״אנו
נדאג בי ׳תישאר במצב זה.״

! ■ הזמר יהורם גאון
הצטרף אחרי נישואיו למעגל
עושי ה״לחיים״ בכל יום שבת
בצד,דיים ,בבריכת־השחיה של
מלון פאל .החיבר׳ה הקבועים
מרימים ׳בוסית ,טועמים וזו
ללים, ,ומרכלים .בשבת האח 
רונה העדיפה אורנה גאון,
׳רעייתו ה״׳טריה״ של הזמר ,ש-
לא להצטרף למעגל החוגגים,
הסתתרה בצל,־ לא הפגינה את
גופה בבגד-ים ,׳ואף ׳סירבה לל 
גום !כוסית יין אחרי הקידוש.
׳מיד ׳נמצאו ׳כאלה ושראו בכך
סימן שהגברת גאון הצעירה
שוטרת על בריאותה ,מציפה
לביקור החסידה.
■ השחקן גירעון זינגר
בילה את אחד מערבי השבוע
באחד מ׳בתי־הקפה הידועים
של צפון תל־אב״ב ,בהברת
צעירה בלונדית נאה וכלבם

מסגרת סיורו סך  1500דולאר.
תחינתו האחרונה של קליין לפ
יני ׳נסיעתו חזרה ארצה היה
מלון לכסינגטון הנידיורקי,
שהוא מלון ׳מקובל על היש־
ריאלים המבקרים בניו־יורק ני 
וון שהוא מאכסן בין כתליו
את ציוותי ׳אל־על .קליין יצא
לבלות באחד הערבים בברוד-
ודי ,אולם ׳כשחזר למלונו ׳חש 
כו עיניו .כל הסכום שהשתכר
נגנב ממנו .הוא יחזר ׳ארצה
ללא פרוטה בכיסו.

מי שהיתה מלצת המים של ,1974
העדיפה אחרי היבחרה לחזור לחיים
פרטיים ופרשה במעט לחלוטין מעולם הזוהר ,כשרק לעיתים רחו
קות היא מופיעה בתמונות פירסומת ובמופעי דוגמנות .באחרונה
נישאה רונית ,ורק עם נישואיה הציע לח בעלה לחדש את
הקאריירה שלה .עם בעל צמוד תפשה רונית אומץ ,ויצאה אל
שוק הדוגמניות .היא נחטפה מייד ,וזה-עתה סיימה סידרת צי
לומים מרהיבה של ביגדי־ים חמייועדת לחו״ל .מדוע חיבתה
רונית עד אחרי החתונה ן לדבריה  :״עולם הזוהר הוא עולם אבזר.
רציתי שיהיה לי ביטחון בבית .עבשו׳ אני יותר פתוחה להצעות.״

רונית בלאנק

 ■ 1עידן אגמון ,בנו של
מנהל התיאטרון והמראיין יע״
ק אגמון ,ושוהה !מזה שנה
בנידיורק ,שם ההא לומד קול 
נוע .באחרונה הפגין אגמון ה 
צעיר את הישגיו סתום שנת-
הלימודים הראשונה שלו .הוא
יביים את המחזה ה3לה וצייד־
הפרפרים של גיסים אלוני
שאותו הפיק אביו סשעיתו ב 
תיאטרון בינוות בארץ ,אבל ב 
אנגלית !וכסרט־׳טלודזיה .סרט־
הבתולין של עידן כסטאי־טל-
וויזיד ,הוקרן כבר בגל  30של
הרשת הניו־יורקית.
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