
**!שים

ליפשיץ עדה
 ליפשיץ, אורי הצייר של אשתו

להר השביעי בחודש נמצאת
 לה מפריע שלא מה יונה,

 לבושה בחוף־הים להתייצב
 מצאה עדה קטנטן. ביקיני

 עם יחד חדש. עיסוק באחרונה
הח שרון אילנה האדריכלית

 בגדים בעיצוב עוסקת לה
 ולבתי״ לחנויות ובשיווקם
 עד מצליחות השתיים האופנה.

 להקים עומדות בך,'שהן כדי
בגדים. לייצור מיפעל בקרוב

 קבוע טור בעל שהוא סלע
חמ מפרסם הוא ובו במעריב

 גילה בענייני־דיומא. שירים
טו ״אשתי לסלע: דיסנצ׳יק

הרשי הוא שלך שהמדור ענת
במע המתפרסמת היחידה מה

לקרוא נאלצת אינה שבה ריב,

ה בעמוד 'המשך השורה את
בא׳.״
■  נכבדות אורחות שתי !
 לקונצרט שלובות־זרוע הגיעו

ש כארנכוים, דניאל של
 בתל- התרבות בהיכל התקיים

 ראש- רעיית השתיים, אביב.
 רכין לאה לשעבר הממשלה

 תל־אביב, עיריית ראש ורעיית
 לקונצרט הגיעו להט, זיווה

והש רבין, לאה של במכוניתה
בבית. הבעלים את אירו
 יהו- הוא היימן ג׳רי 8

 לישראלית, הנשוי די־אמריקאי
 עם לישראל לעלות שהחליט

ש היימן, ילדיו. ושני אשתו
 תואר בעל חינוכי יועץ גם הוא

 על- הוזמן שחקן, וגם אקדמי
ה חיפה, תיאטרון מנכ״ל ידי

 שאיתו קוטלי, עודד במאי
להח בניו־יורק, מישחק למד
ק השחקן את ליף צי ־ אי נ י י  ז

 בהצגה ברגלו, שנפצע גרטן,
 ג׳רי בקריית־גת. המישחק סוף

 נולה הבמאית עם נפגש
 ממוצא היא שגם צ׳ילטון,
ל אותו בחנה והיא אמריקאי,

 המגיע אמריקאי במאי תפקיד
 בחוג לביים כדי לקרייודגת

 איתו עשתה היא דרמאתי.
 ולבסוף תרגילי־אילתור, כמה
מש ״אתה ״תראה, לו: אמר

 מוכרח אתה אבל מאד טוב חק
 האמריקאי המיבטא על לעבוד
ישראלי.״ מדי יותר הוא שלך,
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 סירטו, את יושע יקי נוע
 יו־ ל בשווייץ להפצה סוסעץ,

ב סירטו עם השתתף שע
 שם פגש לוקארנו, פסטיבל

 טורפי היהודי במפיץ־הסרטים
 ״שמע, לו: שאמר קרדספלד,

 שלך הסרט את ראתה אשתי
משו ממש והיא קאן, בפסטיבל

 של הראשי השחקן על געת
 אני קראום. שמואל הסרט,
 כדי הסרט, את לראות רוצה

 שלי.״ המתחרה את לראות
ה את לקרוספלד הראה יושע
 בו לקנותו החליט וזה סרט,

במקום.
 קראום, שמוליק אצל 8!

 עונש־המאסר את עתה המרצה
ב ביקר נזעשיהד, בכלא שלו

 יהודה הבמאי שעבר שבוע
 ששמוליק נאמן, (״ג׳אד״)

 על לסירטו המוסיקה את כותב
 גם שבכלא. תאו מתוך פרקש

וה הנייד שלום המלחין־זמר
ביק איינשטיין אריק זמר

 ידידים בכלא. קראוס אצל רו
 ממתינים שלו אחרים רבים

ידי שאירגן ההמתנה ברשימת
 כיוון גיטעון, אכי דו

 בכלא לבקר יכולים כולם שלא
ה על לשמור ויש בבת־אחת

הטוב. סדר

מנש הפסל צבע מדוע ■
 הכבשים את קדישמן ׳ה ק

ונצ של בביאנלה בכחול, שלו
 למני השיב זו שאלה על ? יה

 צבע מדוע לדעת שחקר פאר,
 בעוד בכחול, קדישמן אותן

 הוא המסחרי סימלו כי שידוע
 הסביר דווקא. הצהוב הצבע

 ״רציתי ענק־הממדים: הפסל.
ש פחדתי אבל בצהוב, לצבוע
 ושה* צהוב .טלאי שזה יגידו

 לטבח.״ כצאן מובלות כבשים
ני כי קדישמן, סיפר אחר־כך

 פד האפשר ככל להימנע סה
 לאומיות, סימליות משמועויות

כש כי בכך. הצליח לא אך
 טענו בכחול, הכבשים את צבע

 להפגין כדי אותן שצבע בפניו
 הפסל, סיפר עוד כחול-לבן.

 כאשר הבקר, מגדלי אצל כי
 פירושו בכחול כיבשה צובעים

 נותנת ואינה ״יבשה״ שהיא
חלב.

את רודפים האסונות 8!

 לאמן עבר הוא השנה לצמרת.
 הפועל. העירונית, היריבה את

 אנשי- לו ערכו מינויו לרגל
 במלון הפתעה מסיבת הקבוצה
 הזמינו הם בתל־אביב. סמואל

 השחקנים״ עם ל״שיחה אותו
 למקום כשהגיע ורק כביכול,
 לכבודו עורכים כי לו הסתבר

 אף אולם חגיגית. סעודת־ערב
 של קבוצת־האם מאנשי אחד

ה את לכבד טרח לא תזין,
במסי בנוכחותו הוותיק מאמן

לכבודו. שנערכה בה
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מע עורך פגש שעבר, בשבוע
 (״צ׳יק״) אריה לשעבר, ריב

אורי בפירסומאי דיסנצ׳יק,

 ההרים אחד שעל כביתו, ולהצטלם מאלמוניותו לצאת הסכים אוף־הבריחות,פוקש שמן
 שרפשטיין מיכה המפיק, עם נפגש פרקש אמירים. הטיבעונים לכפר שמסביב

 מתגורר, הוא שבה השוהה את לבנות כיצד בדיוק להם הסביר לוי, גידי התפאורן ועם (משמאל)
בסרט. דמותו את שיגלם פולק, יוסי את לתדרך הסבים גם הוא עליו. שעושים הסרט צילומי לצורך

 יצחק בקולנוע עוזר־הבמאי
שבו לפני טן־צור. (״פיצ׳ו״)

הטל במאי גיסו, נפטר עיים
 בעלה סלינג׳ר, פדל וויזיה

 במוצאי־ה־ טוני♦ אחותו של
המ מאותה אמו, נפטרה שבת
 שלוש פול. נפטר שממנה חלה

ל נשואות פיצ׳ו של אחיותיו
 היתה טוני :מפורסמים אנשים
 אחות סלינג׳ר, פול של אשתו
 של אשתו היא שלו אחרת

ו ברעם, עוזי חבר-הכנסת
 נשואה השלישית האחות אילו

חיו אטציה למפיק-הסרטים
ני.

ה אל פנתה השבוע 81
צר חברה גור אילנה פסלת
 פ־ימ לפתוח המתכוונת פתית,

 בים־המ־ דינעורים לטיפוח על
 אצל הזמינו החברה נציגי לח.

ומ לוט, אשת של פסל אילנה
החליטו — התרשים את שראו

 ה־ לסימלו הדמות את להפוך
 עכשיו המיפעל. של מיסחרי

י׳ג לבעלה אילנה מחכה ש ר
ה עם מארצות־הברית יבוא

 המישפחה וכל שלו, פרקליט
בחוזה. שם לעיין לצרפת תסע
 רונן, ג׳יקי המיסעדן 0!

שלו של עונש ריצוי שסיים
 שניים (מהם מאסר חודשי שה

 במיש־ בעבודות־חוץ שהעביר
 מתן על עליו שהוטל טרה),
 של במישפט סותרת עדות

שיח את חגג תאונת־דרכים,
הוא :מקורית בצורה תרו
ה לכל חגיגית ארוחה ערך

 במיסעדתו, הקבועים אורחים
 חינם. אותם וחישקה האכיל
 האמיתית ההפתעה את אולם
 ה־ של הסיני הטבח לו הכין

בחופ עתה השוהה מיסעדה,
 יום את זכר הטבח בקנדה. שה

שזכה לג׳קי, טילפן השיחרור,

 ״אסיר לתואר חבריו מפי
 יציאתו על לברכו כדי ציון״,

לחופשי.

ב הליכוד סיעת יו״ר 8;
 שריר, ם אכרה ח״כ כנסת,

כא לסיעה חבריו את הפתיע
התנח את לאחרונה כינה שר

ה בגדה גוש־אמונים לויות
 ״התיישבויות בתואר מערבית
האמי כוונתו אולם רפאים״.

הת זה בביטוי שריר של תית
רוא כאשר השבוע. רק גלתה

עו ״מה הסביר: השבוע, יין
ב מההתנחלויות רעש שים
 הכל בסך אלה הרי 1 גדה

״התנחלויות־רפאים !

 ווג, דני הקול מהנדס 81
 של אשתו דפנה, של אחיה
 עבר כנר, דן הטלוויזיה קריין

ב מיקצועית. הסבה באחרונה
 הקלטה באולפני דני עבד ארץ

ללונ משחזר ועתה, קולינור
 ברשת כצלם עובד החל דון,

 באנגליה המיסחרית הטלוויזיה
איי־טי־די.
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עוב רציני. שחקן להיות ליט
ב מישחק לומד הוא דה:

 •טטרפברג לי של סטודיו
 ששון, דני אחיו, בניו-יורק.

 איל-הון של בת לאשה שנשא
עי לזמר. ממשיך אמריקאי,

 לאור היוצא אנגלי, פופ תון
ידי באחרונה פירסם בלונדון,

 להצטרף עשוי דני כי עה,
 הפופ מלהקות לאחת בקרוב

בבריטניה. ביותר הידועות

קאופמן, חיים ח״כ 8!
 ומפיץ צעצועים יצרן שהוא

 באחרונה הוציא בארץ, לגו
 (פאזלס) מישחק־שיבוץ לשוק

 תמונה הרכבתו, אחרי היוצר,
 קאופמן ירושלים. של מרהיבה

 מהמישחק אחת דוגמה שלח
 טדי ירושלים, עיריית לראש

 מיכתב, כתמורה וקיבל קדדק,
״כבר :טדי לו סיפר שבו

בהר עוסק אני ימים שלושה
עצו שלי וההנאה הפאזל, כבת
 הסתפק לא קולק אולם מה.״

מע 30 רכש הוא במחמאות.
ל וצירף המישחק, של רכות

צ׳ק. מכתבו

מכ קאופמן חיים אגב, 8]
 זה במדור שהופיע סיפור חיש

 התוודה שלפיו שעבר, בשבוע
 סיפור הפיץ כי עיתונאי בפני

 הפסיד למלאכה הבנק כאילו
 מיליוני 20 האחרונה בשנה

 בע־ על שייקל על־מנת לירות,
 הבנק את לרכוש לי־המלאכה

 כך על עומד קאופמן בזול.
 הפסיד אכן למלאכה שהבנק

האח בשנה רבים מיליונים
1 רונה.

ת בן אלמה  של ואשתו עצמה בזכות ציירתמו
 היתה בן־פורת, שייקה העיתונאי

 ילדיה, שני נולדו מאז בישראל. הדוגמניות מבכירות הרחוק בעבר
 זמנה מרבית את מקדישה והיא לדגמן אלמה חדלה ואריאל, הילה

 בחובבת־ אלמה ידועה זאת עם יחד ולציור. בילדים, לטיפול
 מחופי באחד בשבת מבלה באן נראית והיא מושבעת, בילויים
בו. להתכבד יכולה דוגמנית שבל גוף מפגינה היא באשר הרחצה,

ם \2138 הזה העול ד


