
ל כך ס חו
ק א קוג׳

 כל-כך פיתאום מה להבין הצלחתי לא
דוו האחרון בזמן :־סעיח ישיאלים הרבה

 התחילו שנסעו שאלד עד לר״דוס, קא
התע לי נפתרה פיתאום ארצה. לחזוי־
הישרא את שמושך שמד■ מסהבר לומה.

 מחיר לאדדיוקא ד־וא ־־שושנים לאי לים
 מדלניס־ העתיקות או לשם, חזות הטיסה
 פאווא־ טדי מיודענו יא א זה אין טיות.

 ישראלי אין קוג׳אק, הוא הלא לאס,
 מרודוס חיוה חוזר שלא עצמו את שמכבד

 טופח כשהוא ו1■ ש אישית תמונה בלי
 קוג׳אק של ידו את לוחץ או שיכמו על

 הטובים החביים לפחות היו כאילו הגדול,
בעולם. ביותר
 יבולים אינם לרודוס שנוסעים אלה

יגיע הזה שהקרח עד להמתין כנראה,

רונן וג׳ר,י אשתו סאוואדאם,
!ממנו תרדו
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 במים־ לנו, שמבטיחים כפי לארץ, בקרוב
 באילת. שייערכו שאנטי הסרט צילומי גרת

 אחד כל חוכמה. תהיה לא כבר זאת אז
 היום אבל קוג׳אק. עם להצטלם אז יוכל
אטרקציה. עדיין זאת

 אלה ימים בעצם משתתף סאוואלאס
 הבריחה המילחמתית הקומדיה בהסרטת
 רד״ עם יהד ברודוס, המצולמת לאתינה,

ר ט ׳מור ג׳ אדיו  אחרי יום, מדי גודד. ו
 דברים: שני לעשות נוהג הוא ההסרטה,

 בקאזינו שלו היומית את לבזבז ללכת
 אחר־כך וללכת פאלאס, גראנד מלון של

 קופאקאבנה במועדון הבוקר עד לבלות
 היווניות, הזמרות לרגלי שם, לנפץ כדי
שם. כמקובל צלחות־חרס, עשרות כמה

 חצי־מיליון איזה ברודוס שיש נכון אז
ש מסקנדינוויה, בעיקר אחרים, תיירים

 טיבעי בגודל קוג׳אק את רואים הם גם
 בסרטים, מאשר שונה לא שהוא ומגלים
 אף אבל יוונית. מדבר שהוא זה מלבד

גדול. עניין מזה עושה לא מהם אחד
 סא־ טלי לגביהם. הישראלים. לא אבל

 במיוחד פרטי, לאומי נכס הו י וואלאס
 סט־ האחרונים מסרטיו באחד חילץ מאז

 בניו- שהסתבכה ישראלית לת־שיריון
 להודות צורך מרגיש מהם אחד כל יורק.

 על דעתו מה לשאול אישית, כך על לו
 להיות אותו להזמין בגין, ועל ישראל
 לחבק גם כך כדי ותוך בארץ, שלו האורח

 האירוע את שתנציח המצלמה מול — אותו
כמובן. ההיסטורי,

 הערות לו שמעירים כאלה אפילו יש
 שלו, המפורסמת בסידרה מישחקו לגבי

 סוכן־הנסי־ להמשכתה. הצעות לו ומציעים
 למשל, מרמת־גן, ניפכאום ולטר עות

 כרע שלו, המלון במיסדרון בקוג׳אק נתקל
 ״קו- נפשו: על והתחנן ברכיו על מיד

 !״זה את עשיתי אני לא בחיי, ג׳אק
 את שזיהה רונן, דקי המיסעדן ואילו

 וידידיו אשתו עם שבילה בעת קוג׳אק
עש כמה לו נידב קופאקאבנה, במועדון

 אותן שינפץ כדי נוספות, צלחות־חרס רות
המועדון. ריצפת על

 יצהיר שבקרוב רוצים לא אתם אם אז
 אנטי-ישרא- הצהרות כמה סאוואלאס גם

 כדאי מוצהר, אש״ף תומך ויהפוך ליות
 הוא האחרון בחודש דחוף. מפנו שתרדו
חברים אלפי כמה לרכוש כבר הספיק

סטארסק■ לסיכום סקופ
 ׳שבועות לי,רק תנו להשתגע. יאפשר !שיפוע ,אידה !שבוע איזה

 לא, א■ תרצו ׳והכל, במכה. מדורים שני לכם ,מחסלת ואני כאילה,
גלאזר. מייקל פול מיודענו הוא הלא סטארסקי, של בזכותו

 כל את לשגע בישראל, שיעשה ׳הימים ׳בשפוע הספיק, הבחור
הסיפור. מתחיל כאן למה? זאת וכל אותי, כולל המדינה,

 על בעיר מתגלגלים שהחלו קטנים סיפורים בכמה נפתח זה
 מהסרטים יני,לקחו כאילו ממש !סיפורים ואיזה האמריקאי, הכוכר

 שכולם עוד מה מאמינה, שאיי לא טוב. כל־כך עושה הוא שאור,ם
אי־אפשר. פשוט ימיהם ׳להתעלם אבל אותם, מיחיישים
 מלון של ;והמוכרות ׳היפות ׳המלצריות איחית על זה ׳למשל, במו,
 שגם הסתבר הנאה. הטלוויזיוני באליל נפשה שחשקה שחזון,

 מיפגש תיכניו אף והשניים ה;ל, אותו על שידרה שלו נסשו
 מי לפועל. יצא בדיוק לא הדבר אבל להתייחד. כדי פרטי לילי
 צעירונת הייתה מייקל פול ישל מחברתו הסיפורים, לפי נהנתה, שכן
הוש אשר הול, ימי בסתם רואי־חשבון מישרד של עובדת נאה,
כחול־העיניים. הכוכב את לארח כדי משם אלה

 הכשרות ישראל בנות לבל ־הוציאי בדיזנגוף טיילו השניים
 מאייר, אליזכת ישל הבולטת למגינתתליבה העיניים. את

 החברה הנשים׳ ששתי כך לידי הדברים ׳והגיעו השובב. •שיל חביתו
 אורך לכל לוהטים שינאה מבטי־ ביניהן החליפו והמארחת, הפרטית

 לילה על סיפור עליו הלבישו גם הספיק לא זה אם הדרך.
 ארוסתו ׳שהתד. שבחם ב־יומיים תל־׳אייביות צעירות שתי עם כועד

בחיפה.
 בכל גם סיפורים. תפרו מייקל .פול על ירק שלא מסתבר אבל
 ויד־ימינו, האישי ומזכירו פלאטו־שרון שמואל לח״כ הקשור

 זה למשל, כמו, .בשפע. סיפורים הילכו קלמנוביץ, שבתאי
 פול נטל שבהם הספורט בהיכל המופיעים מנהר, ישראלי, שאלי
 באולם הח״ב של נוכחותו על להכריז תוקף ׳בפיל סרב יחלק, מייקל

 סבן אריה האמרגנים ׳שיל ונשנות חוזרות הפצרות ׳לאהד ורק
 שרון הבר־כנסת נוכח באולם כי להודיע נאות טלית, ויהודה

 לנחש לקהל יותן סשה־א מלא, כרטיס מחיר ששילם כזה אחד,
מדובר. ד,שרונים הח״כים מן באיזה

 שרון בין חריף ויכוח התנהל באולם, הקלעים מאחרי בערב,
 בשפת בישצףרקצף רעהו על יאייש הסתערו השניים לקלמנידביץ.

 שפוכה. בחימה ההיכל את הח״ב עזב ולבסוף האידיש,
שחיה גילה שסטארסקי אחרי לכך. טובה סיבה כנראה, לו, היתה

גלאזד (סטראסקט מייקל
לוס־אנג׳לס טוב ילד

 זה מי לו שסיפרו ואחרי לישראל, טיסתו את שמימן פלאטו זה
 הביטחון ליתר הח״כ. עם שלו תמונה אף לפרסם שלא דרש פלאטו,

הפילם. את יחד אותם שצילמו מהצלמים וקיבל דרש
האמרג לי גילו כך — האמת הסיפורים. כאמור, ׳אלה, כל אבל

 טיוב בחור רק לא ׳הוא האמריקאי, הכוכב שיל הישראלים נים
 הוא לדיבריהם, לום־אנג׳לס. טוב ילד גם אלא חם. לב בעל ויד,,־די

 פצועי עם הארץ ׳ברחבי שונים בבתי־יחולים ארוכים ימים ישב
 להרים ועזר והאץ׳, סטארסקי •של ׳וידיאו סירטי להם הביא צח״ל.

 למוזיאון לתרום רוצת גם הוא הבל. ליא עוד וזה המוראל. את ׳להם
 דייוויד הוא הלא האץ׳, ע׳מיייתו עם לישראל, ויחזור ׳תיל־א׳ביב

׳האמיתי. הסקופ יתהו אוגוסט. ׳בחודש סול,

הסמנכ״ל של הצרה
 לשימחת לא אומנם חהסמנסל. המנכ״ל התחלפו בארץ ביותר הגדולות החברות .באחת

 החדש לכיסאו הפמנכ״ל הגיע ואז בו, עובדה. וז׳את ׳פליזת־בירירה. בכל־אופן אבל סולם,
 אותה הבנים עבד, ישיבה הקודמת מהחברה עוד הצמודה, מזכירתי יאת עימו ׳והביא

 אחת עוד ,איו בלבד, ספורים חודשים אחרי וכקום, ׳מהירות שיל ׳בשיא החדשה לעבודה
בהברה. ביותר מד,וותיקות ואפילו עליה, לצפצף שתעיז
 בוקר מדי ניוסע רמת־הושרון תושיב שהוא .׳שהגבר, שמועה לה ;מהלכת החלה וכך
 לעבודה. בדרכיו אותה ואוסף דווקא, ראשוךלציזן ׳תושבת שהיא המזכירה, יאל !בבוקרו

 למקום בדרכם לא ׳בכלל והיא המפה על ישר יבקו ליו מסתדרת ילא ׳שראשון ׳מישנה ׳ולא
 מזכירתו בשביל יעשה לא הזה החרוץ שהסמנכ״ל דבר ׳אין המסופר, ■לפי אבל, העבודה.
ותנאיה. הצעירה

 מה מנהלת־מחלקה, ושל ידרגה גם יליד. לתת עומד ■שהוא טוענות נוסכות ׳שמועות
ומסורה. מאומצת עבודה שיל ישנים אחרי אולי ריק אלא ׳בחשבון !בא לא ׳שבדרד־פלל

 איימו וכולן בצרתן, צרות להיות והפקידות המזכירות שאר עיני החלו כאן
 עבודה חודשי אחרי המפתח המינוי את תקבל ■הטירונית זו אס בשביתה־רבד, •שיפתחו
בסך־הכל. בודדים

 לנשיא שלהגיע לי ׳תאמינו אבל בטלפון, בדבר הנוגעים את להשיג ניסיתי ואומנם
 בסוף, אליהם. המוליכה המזכירות סוללת את לעבור מאשר קל יויתר הרבה ארד,״ב
להגיב. ובכלל ׳מופנים היו לא הם כמובן.
הפתרון. אל ׳להגיע ׳מזל,וידע קצת ,ועם הדי,מיון, את להפעיל אלא נותר לא

 הישוותה המכשפה אתכם. שמעניין הנושא
 אשת-קאר- הארי, למאטה רוחל׳ה את

 פונקציות שממלאים גברים המון עם יירה
 במיסגרת שיסתיים רומן־אהבד, אבל בחייה,

 לדיברי בשבילה. לא פשוט זד, הרבנות
 זאת מד, גברים״. ״גומרת רחל המכשפה,

 שיהיו לי ברור אבל יודעת, לא אני אומרת
 גם המכשפה שיתקוממו. כאלה מביניכם

מענייני שאינם דברים מיני כל עוד אמרה

אצבעות שש
 אפילו מהמאדים. סיפור לא זד, לא,

מכש קיימות מסתבר, שלנו, הפלאנטד, על
 ונבונים חכמים שיהיו נכון אמיתיות. פות

 הנחרצת, הקביעה על שיחלקו וספקנים
 מכשפות של שלם דור לעומת הם מי אבל

 פגשתי לא אומנם אישית, אני, ואוהדיהן?
 אמשיך שאם רציני סיכוי יש אבל בהן,

 אולי ונפלאות גיסים הרבה כל-כך לשמוע
 בדי רק שבאוסטרליה לסידני עד אסע עוד

הפלא. את לראות
 טימור, רחל את היה. כך שהיד, וסיפור
 שנסעה הציירת זו רבים. מכירים הציירת,
לתערוכה חודשים עשרה לפני למינכן

 הכתף איתו. תמונות יש לכולם ישראלים.
הידידו הטפיחות מרוב לו כואבת כבר

 לוותר לבסוף יחליט שהוא סכנה יש תיות.
בארץ. הביקור על

שנש לאלה גם משהו תשאירו דחילק,
פה. ארו

 עליה מגיעים רק ומאז שבועיים, בת משלד,
 הסיפורים, לפי העולם. מכל ידיעות קיטעי
 איזה של בחסות ותמיד תערוכה, בו קיימה

 ולא בו ביקרה לא שהיא מקום אין
 שלא ומי ונסיכות. נסיכים או שגריר,
 לפיליפינים אפילו דוקומנטים. יש מאמין,

 שיגעה בכלל ובמיזרח־הרחוק הגיעה. היא
האוכלוסיה. את

 גבר־חלונעת איזה לה נמצא מקום בכל
 קמה ואז התערוכה, לגמר עד אותה שסעד

 של עניין סגרה הישראלית הציירת לד,
 הלאה, ועברה וזהים חפצים אספה רומן,

לאוסטרליה. שהגיעה עד
 לקח שלה המקומי הידיד קרה. זה ושם
שנול כזאת אחת אמיתית, למכשפה אותה

שיו כזאת גף, בכל אצבעות שש עם דה
 על ממגד, ומפקחת מיסתורית בטירה שבת

 התמירה הישראלית שם ישבר, העולם. כל
 הדמות של לרישום רישום ובין והבלונדית,

עצמה. על הרבה שמעד, גם המפחידה
רומנטיקה, בענייני בל קודם ככה. אז

טימור רחל
נשברה הרגל

כו יש הקאריירד, בעניין אבל ומעניינכם,
אליה. רק ונדבק רחל עם שהולך כב

 בקרוב תיפול שהיא לד, אמרה ועוד
 רבים ימים עברו ולא הרגל, את ותשבור

 ביתו ממדרגות נפלה ללונדון, הגיעה ורחל
 של בדמותו שלה הלונדוני התורן של

 ועדיין כחודש במיטה שכבד, אמיתי, ברון
וכש לסידני, צילצלד, ואז מזה. יצאה לא

 שאלד, קולה, את שמעד. רק יד,מכשפה
כבר?״ נפלת ״נו, אותה:

 לנסוע מתנדבים מחפשת אני ועכשיו
 כדור- של השני בחצי לציד־מכשפות אתי

שהפ סימור, רחל על עבד זד. אם הארץ.
 יעבוד זד. אולי בכישוף, נלהבת מאמינה כה
אחרים. קטני־אמונה על גם
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