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 ח*רות3<ערבוו־ה1 את ,־ונ״צ7ינה האם
שבר ומה בן־נתן, של ה נ רובינא? לחנ

המל ועם הצמודה להקתו עם השבוע, צשעכהן יזהו
בתח ישתתף שם לפאריס, הירש, נורית חינה

פרנק דורין האופנאית תיפננה ההופעה לקראת האירו־ויזיון. רות
 חולצת-משי ילבש יזהר וללהקתו. ליזהר מפוארות תלבושות פורט
 פדי לבנים. למיבנסי״ג׳ינס מעל בפופבים, מעוטרת שקופה, לבנה

מתל העתקים מיספר דורין תפרה האחרון, המע של תקלות למנוע
 דורין באירו־ויזיון. הבגדים על אישי באופן תפקח גם היא בושתו.

לפאריס. ותיסע חינם, נוסעת בישראל, טי־וו-איי מנכ״ל של בתו

הסוכ של חבר־הנאמנים 0
לב צריך שהיה היהודית, נות
 של החדש הגיזבר את חור

 בשני לפגוש ביקש הסוכנות,
 דויכסקי, עקכיא המועמדים,

הנ וחבר תנועת־העבודה איש
 ויורם הפועלים, בנק הלת

 במישרד סגן־השר ארידור,
או להכיר כדי ראש־הממשלה,

ל הוזמנו השניים מקרוב. תם
 מסביב ושם, דויד, המלך מלון

ה עם שוחחו ארוך, לשולחן
 החליטו השיחה לאחר אנשים.

 את לדחות חבר־הנאמנים אנשי
 וקבעו חודש, לעוד ההחלטה

 בלונדון. תינתן ההחלטה כי
 שניים השיבו מדוע, כשנשאלו

 פישר מקם החבר, מאנשי
 כי ג׳ייקוכסדן, ושרלוט

 נפוח כשחצן התגלה ארידור
 להחליט רוצים הם וכי ויהיר,

 ראש־הממש־ של לחציו בלא
 שר- אמרה כגין. מנחם לה,
 מ- ״ביקשתי ג׳ייקובסון: לוט

 מדוע אותי שישכנע ארידור
 והוא בו, לבחור צריכה אני

 ביקש לא אחד אף לי: השיב
בי.״ לבחור ממך

שדרו מאד, עצוב ״זה ■
אמרי שגריר של יוזמתו שה
 תרבותי ערב לערוך כדי קאי
 בנד האורחים אחד אמר !״כזה

השג של במעונו סיבת־בית
 שהוקדשה מאים, סם ריר

 אחרי הבימה. תיאטרון לחברי
 ישבו וקאוויאר) (יין הכיבוד

ב עגולה בחצי־גורן האורחים
 בהרצליה־פי־ הבניין טרקלין

השח של בקטעים וחזו תוח
ה השחקנית בהנחיית קנים,

 אביבה ילידת־בריטניה, יפה
 שזהו אגב, נתברר, מארכס.

 שנולד אביה, המקורי. שמה
עב שם לה העניק בירושלים,

מלידה. רי

 של העיקרית הבעייה ■
 לתת כיצד היתד, הבימה אנשי

שהאור כדי באנגלית, הופעות
ישתע לא האמריקאיים חים

של קטעים קראו הם ממו.

 קישון ואפרים עליכם שלום
 אידישית. בנימה באנגלית,

ב קטע נתנה רובינא חנה
שרה קניג, ליאה עברית,

בעברית. קודאד מאמא שיר

 ה- את פתר קלצ׳קין רפאל
 נתן הוא משלו: בצורה בעייה

 של מינהגי־חיזור על קטע
הח שפת טהרת על חתולים,

תולים.

העז אף סגל שמואל ■
באנג להתלוצץ מסיבה באותה

 נסע שכאשר סיפר הוא לית.
 ונשאל לבריטניה לראשונה

 :השיב נסיעתו, מטרת מה
 "10 (011511£ 01ץ £0811511״

 שלי.״) האנגלית את (״לשפר
 18׳.ת1" כך: על הגיב מישהו
זססץ :>0811511 (!011511

 האנגלית (״האם !€?״1011811
פולנית?״) די אינה שלד

זיכ העלאת נדי תוך ■
ש רובינא חנה סיפרה רונות
 של אביו את בוורשה הכירה

המש המשורר הלפרין, אורי
 ״יהונתן בשם־העט תמש

ה מנהיג כי מסתבר רטוש״.
 כדי תוך בפולין. נולד כנענים

 הראשונה הגברת סיפרה כך
 זה למדה כי התיאטרון של

 המוצא חדש, עברי ביטוי עתה
לי.״ ״נשבר מאד: בעיניה חן

 של רעייתו להט, זיווה ■
 שמה תל־אביב עיריית ראש

במסי פגשה להט, (״צ׳יצ׳״)
 בעלה של מתחרהו את בה

לתפ מיפלגודהעבודה מטעם
 אשר העירייה, ראש קיד

־ (״ארתור״) תן כן  ואמרה נ
אומ שכולם יודעת ״אני לו:
 מול סיכויים לד שאיו לך רים

 תיקווה, תאבד אל אבל צ׳יצ׳,
 לצ׳יצ׳ שאמרו מה בדיוק זה

 יהושע נגד התחרה כשהוא
״ , ץ׳ ס ני בי ו צחק בן־נתן ר

יכול לא שאני ״חבל השיב:
למטה־הבחירות אותך לגייס
שלי.״

 הנה להתאפק. אי־אפשר 0'
השר :האחרון לוי הדויד
בי ציארדי וח״כ לוי דויד
 באלט של לערב יחד הלכו טון

נר עייף, שהיה השר, קלאסי.
 כשהתעורר ההופעה. בעת דם

 בדאגה: צ׳ארלי את שאל
 השיב ישן?״ שאני ראו ״תגיד,

ה כל איך! ״ועוד צ׳ארלי:
 על הבמה על התהלכו רקדנים

אצבעותיהם!״ קצות

מישרד־החוץ, מנכ״ל 01
 עכרון, (״אפי״) אפריים

 במשא־ומתן זוטר כפקיד שנכח
 ב- ברודוס שביתת־הנשק על

היש הנציג כי סיפר ,1949
 שילוח, ראובן הבכיר, ראלי
בק ייחתם שהשלום אז קיווה
 המישא- את השמיע ואף רוב,

 של השני השגריר להיות לה
 כשנשאל בקאהיר. ישראל

השג להיות רוצה אינו מדוע
״מפני השיב: הראשון, ריר

יירצח!״ שהראשון

 העיר יקירי מאלף למעלה 0!
 השבוע התכנסו והסביבה חיפה

בחתו וידידים, יריבים יחדיו,
 הפירסו־ של הצעירה בתו נת

שהת ליניאל, שמעון מאי
 יוסף בלטו הכרמל. על קיימה

 על לשמור המשתדל אלמוגי,
 מה- כזית טעם ולכן דיאטה,

 עיריית־ ראש ;הרבים מטעמים
 שיצר צייזל, ירוחם חיפה

המחו הוא כאילו הרושם את
 כלו־ יופף סגנו הראשי! תן

 מועצת־פוע- מזכיר ;׳טטיין
 זרט״ משה צת־פועלי-חיפה

 נפתלי כור מנכ״ל מן;
 ה- חטיבת מנהל ;כלומנטל

 בנימין כור של מיפעלים
 הבדיחות את שסיפר ג׳יכלי,

 בציבור; המהלכות האחרונות
 מיפלגת־העבודה מחוז מזכיר
 המערך מועמד ;אגמי אורי

 אריה עיריית־חיפה לראשות
 לאיר האגף^ יו״ר ; גוראל

 הר אהרון בהסתדרות גון
ה אחרים. רבים ועוד אל;
ה הצבאי הרב הזוג את שיא

נבון. גד אלוף ראשי

 בבוקר בתשע שבת ביום 0ן
 הסאטירה תוכנית משודרת

 די־ חברי לצון. על נופל לצון
טו דודו התוכנית, של צוות
 ריפל, ויואל דותן דודו פז,

 הסדר ליל את לחוג החליטו
 עירית של בביתם בצוותא

עי לחגוג והזמינו דותן, ודודו
נוספים. אמנים מם

 המשורר עורך בירושלים 0!
המ כמיטב חורין, כן־ חנן

 סדר-יתומים הירושלמית, סורת
 שאינם הבוהימה, אנשי לכל

 עם הסדר את לחגוג נוסעים
מישפחותיהם. בני

 עלי הטלוויזיה תוכנית 0!
ב שודרה ולא כימעט כותרת

ה מנחה האחרון. החמישי יום
 ניסה לונדון, ירון תוכנית,

 ברכי' ירושלים ברחובות כוחו
הח שלא אלא אופנוע, על בה
 התהפך, רב, זמן מעמד זיק
 לאחר ונפצע. מהאופנוע נפל

 נשלח בביודהחולים שנחבש
 התוכנית לשידור ועד לביתו
מפצעיו. החלים

לונ ירון של מקומו את 01
 בחו״ל, להשתלמות הנוסע דון,
ב־ רבים, מועמדים למלא רצו

את שכתב הזוג קידרון, ופרץ גל נעמי |1ך¥1| י 5/1111
עמי, טוב, ״בוקר והבישול האהבה טפר | !!■יו 11114

 באבו־טור המשותף בביתם הספר הוצאת את חגג ציפי״, שלום
התכב אשר ירושלים של הבוהמה הוזמנה המסיבה אל בירושלים.

 כל כשליד גדול, שולחן על מונחים שהיו הספר, ממטעמי לטעום דה
בספר. המאכל מתכון מופיע בו העמוד ציון שעליו זעיר שלט צלחת

2120 הזה העולם


