
 את שיופלד רינה עזבה כאשר צפרו האזעקות
סליחתה את ביקש !המוהל - בלונדון החוות

 וזרי- החג מתנות בין 8!
 של לביתו שהגיעו הפרחים

 בנה- ורטהיימר סטן? ח״כ
 על גדול. ורדים זר היה ריה,

 לזר שצורף הלא־חתום הפתק
ה הוורדים ״אלה כתוב: היה

הב בשנה לך שיהיו יחידים
 כי משוכנע ורטהיימר אה.״
המת אדם על־ידי נשלח הזר
 עיר את להקים לתוכניתו, נגד

ה בגליל המפורסמת הוורדים
מערבי.

■  מיש- של הניצחי הסגן י
 חבר- השונים, רדי־הממשלה

 עם נפגש ארידור, יורם הכנסת
 את בפניו ושטח עיתונאי-ידיד

ב כי לי ״אומרים ליבו: מר
 סבלנות הרבה צריך פוליטיקה

שר, של תפקיד שמקבלים עד

לעש הכסף.״ יתרת את אביא
ל שהמשיכו המטלפנים רות

בי לאחר במכונית התעניין
 כי אילן, אמר העיסקה צוע

 למחרת נמכרה. כבר המכונית
 ולאילן הקונה, התחרט היום

 לפרסם אלא ברירה היתה לא
נוספת. מודעה

 ליאונארד למנצח
ן, י טי ש רנ  בימים השוהה ב

 קב- כל נמאסו בארץ, אלה
 אי- עם החגיגיות לות־הפנים
 נשיא- עם ביניהן שי־מדינה,

 ראש- נכון, יצחק המדינה
 ואישי- בגין מנחם הממשלה

 משני ביקש הוא הממשלה.
 כלכל שלו, ישראליים ידידים
 אייזנברג אכרהם אל-על
גלר בעלי ואן־אסל, ואריק

 התלוצץ במאוחר. קצת באה
 בשביל יודע לא ״אני תבורי:

 13 לשבת צריכים היו מה
 בקמפ־דייוויד. תמימים ימים
 את לשם לוקחים היו אילו

 והיו זיגל, בנימין תת־ניצב
 כולם, את לסגור לו מרשים

 העסק כל את גומר היד. הוא
ימים.״ בשלושה

הת ארוחת־ערב באותה 8!
 שהיו בנשים ברנשטיין בונן

 בת- צריך ״אני ואמר: בקהל,
 דבר של בסופו רישמית.״ זוג
קפ עדי בשחקנית בחר הוא
ה ומאותו בגפה, שבאה לן,
ממנה. נפרד לא רגע
ה גם נכחו במסיבה 8!

ש וישינסקי, שלמה שחקן
כי אותו ששאל מי לכל סיפר

 בעלי- אותו. ותלשה מהם אחד
 אי- על בפניה התנצלו החנות

הנעימות.
 בנם תבור, עודד 81

 דפי השחקן של בן־השלוש
ש עדנה והבמאית תבור
אמו של קולה את שמע ביט,

להח רצו לא והם עצמו, ערב
מיצה.
 יצחק של במישרדו 81

 הזמר של האמרגן גילרי,
 הטלפון. צילצל פיק, צכיקה

הקיבו אחד רכז היה הקו על
להזמין רצה הוא בארץ. צים

 השי־ של בנו־החורג שהוא ),20( הצעיר השחקן ך1*!1| 11^
# י1 י יי  מיכל אשתו של ובנה כהן חיים העליון פט 1

 הרבה הספיק ברשות־השידור, המוסיקה חטיבת מנהלת זמורה,
 באוויר, כדורים שלושה מקפיץ הוא בהופעתו הקצרים. בחייו

 אברא אצל מישחק שם ולמד בלונדון כששהה למד שאותה אמנות
 רקד 14 בגיל נוער, בתיאטרון שיחק הוא 12 בגיל קאדאברא.

 חודש לפני בארץ. הצגת״יחיד ערך 15 ובגיל אמריקאית בלהקת־מחול
עתיד. שם לו ומנבאים באר־שבע, לתיאטרון השחקן הצטרף

 של ילדיהם עם מחדש להיפגש שמחה פינקל, שמעון השחקן של בתומקל גוית
;אשרוב ומישה פרידלנד דליה של בתם אשרוב, אילה :אחרים שחקנים

 ז״ל מסקין אהרון של בנו מסקין, אמנון ;ז״ל פרידלנד וצבי הנדלר חנה׳לה "של בתם #רידלנד, !דליה
 שנים לפני שנקראו הוותיקים, הבימה שחקני של ילדיהם דואר. שושנה של בתה כרמלי, ודינה
האחרונות. בשנים אותם הקורות מן רשמים החליפו בצוותא, ילדותם כל את ושבילו !מבימה״, ״ילד*

 מנכ״ל של שנים שלוש מזה חברתועצמו! אורית
פג קוטלר, עודד חיפה, תיאטרון

 שאותם רחל, ואשתו גולן מנחם חבמאי״מפיק :ותיקים במכרים שה
 .האורניום. קשר הסרט צילומי נערכו שם בהולנד, לאחרונה ראתה

בסרט. שהשתתף עודד, לידידה כבת״לווייה שם שהתה אורדית

צפר הרבה לאכול צריך וכי
 כבר אכלתי אני אבל דעים.
 צפרדעים, של שלמה ביצה

ב מקום קיבלתי לא ועדיין
ממשלה.״

 ההסברה, מרכז מנהל 81
 למכור החליט אילן, יהודה

 רומיאו האלפא מכונית את
 מודעה כך על ופירסם שלו

ש הראשון האדם בעיתונים.
 לקנות הסכים אילן אל פנה
 בידו השליש ואף המכונית, את

 לירות, 3000 בסר ■מייקדימה
אני ואז בבוקר, מחר ,עד

 ארוחת- לו לערוך ביפו, יה
ל בסמוך בביתם, שקטה ערב

 ,ברנשטיין הגיע כאשר גלריה.
 של קהל להפתעתו גילה לבית,
הת תחילה איש. 50נד יותר

 כשסקר אולם ברנשטיין, רגז
 השניים כי הבין, האורחים את

 מיוחד ומיבצע תחקיר ערכו
האינ לארוחודהערב והזמינו
 מכיר שהוא אנשים רק טימית
ואוהב.

 ה- של הכללי למפקח 8!
״ חיים רב-ניצב מישטרה,  ת

ש הצעת־ייעול היתד. בורי,

נמ והלמה היפהפיה אשתו
 הרחוק, במיזרח בטיול צאת

 בריר. אברהם ועורך-הדין
אי התווכחו, ובריר וישינסקי

ה מישחק עדיף, ספורט זה
 סוסים, על רכיבה או טניס

 הטניס בעד טוען כשווישינסקי
 של בסופו הסוסים. בעד ובריר

 וביקש וישינסקי השתכנע דבר
הב בפעם אותו לקחת מבריר

לרכיבה. אה
 יוסוף הארכיבישוף 81

 העדה ראש שהיה מי ראייה,
ש בישראל, היוונית־קתולית

 לחצה בעיקבות ישראל את עזב
ה שילטונות על הממשלה של

 בראש עמדתו ביגלל כנסייה,
 —בירעם עקורי של מאבקם

להיס למרצה התמנה איקרית,
 וארץ- ישראל מדינת של טוריה

 הנוצרית באוניברסיטה ישראל
 ב־ טנסי. במדינת נאשוויל של

 שבו מפיס לאלפס מיכתבו
ידי כל את הארכיבישוף בירך

 ראייה מבטיח הישראליים, דיו
הקרוב. בזמן בישראל לבקר
8  רינה כשהרקדנית 1

 בלונדון, שהיתה שיינפלד
 של בערב־גאלה הופיעה שם

לח נכנסה אירופיים, רקדנים
 עם מייד מעיל. וקנתה כות

 צופרי התחילו מהחנות, צאתה
 חזרה רינה לפעול. האזעקה

 קרה. מה לברר כדי לחנות
בח בגד כל שאל לה התברר

 אלקטרוני מהדק מוצמד נות
עו הקונה וכאשר מפלסטיק,

 שלא מהדק עם הסף את בר
או האזעקות מופעלות הוסר,

 הבגד שמחיר סימן טומטית,
 עבור ששילמה רינה, שולם. לא

 רבה. במבוכה היתד. המעיל,
 שעל גילה בבגד נוסף חיפוש
 מהדקים שני היו שלה המעיל
רק ראתה והקופאית כאלה,

 קו־ ״יש ואומר מהרדיו בוקע
 בתשדיר חיים,״ יש קולה, קה

הדב את לקח עודד פירסומת.
 ״אבא, ושאל: ברצינות רים
 חיים?״ יש קולה קוקה יש

 לא והזאטוט בחיוב, ענה אביו
 בוא ״אז והשיב: חייב נשאר

 בין הרומן אגב, דרך נראה.״
 הקול- שחקנית לבין תבור רפי
 עצמדן, ענת הצעירה, !נוע

אלה. בימים הסתיים

 העליזים הבמאים 81
 ובועז שיסד צכיקה

ה לידידם הבטיחו דווידזון
ל לבוא זוהר אורי וותיק

 ולהק- בירושלים, שלו ישיבה
ב אך ביהדות. לשיעור ישיב
 שהנסיעה החליטו האחרון רגע

ב להסתיים עלולה לירושלים
 שלא דבר בתשובה, חזרתם

נשא והם כך, כל להם נראה
מתכו שניהם בתל־אביב. רו

 מיסע- אלה בימים לפתוח ננים
ה תוכניותיהם על נוסף דה,

הקולנוע. בשטח אחרות
 ושרון נשר אבי 81

 את וביימו שכתבו הראל,
 עובדים הלהקה, הראשון סרטם

 ,99 דיזנגוף שני, סרט על כבר
 למאור תפקיד נתנו שבו

מ שלהם התגלית סוויסה,
 בסרט סידר סוויסה הלהקה.
ה לחמתו, גם תפקיד הנוכחי

אש אם יד,3ר רחל שחקנית
טלי. תו

 ערך הקאמרי התיאטרון 81
 כולם המחזה לצוות מסיבה

הצ 300ל־ שהגיע בני, היו
 שר- את אליה והזמין גות׳

 ויושבת- זבולון:המר החינוך
ותר לאמנות המועצה ראש
ה במהלך פוהת. לאה בות,

 את רבים שחקנים עזבו מסיבה
 לאן שהתעניין למי המקום.
ל נסעו שהם התברר נעלמו,

 השחקנית של לביתה הרצליה,
 המתגוררת מוהר, אירית

אל נפתלי המלחין עם שם
ער אירית מ^יה. ובתה תר
באותו לשחקנים מסיבה כה

הת בקיבוצו, לשיר הזמר את
 כזו. הופעה של במחירה עניין
 30 לוקח שפיק לו ענה גיזרי
 הקיבוצניק לערב. לירות אלף
חוד לפני שרק ואמר, תמה
 ושילמו הזמר אצלם היה שיים

האמר תשובת אלף. 20 רק לו
 המחיר היה אלף עשרים גן:

 לו יש הפעם, הישנה. לתוכנית
חד שירים עם חדשה, תוכנית

ה רכז השיב כך,״ ״אם שים.
בתוכ אותו רוצה ״אני קיבוץ,

הישן.״ המחיר עם הישנה, נית

ה של אשתו לידיה, 8!
רצ אופיר, שייקה שחקן

ה לכבוד מסיבה לערוך תה
ש הסרט של הישראלי צוות
 מלובלין, הקוסם בברלין, צולם
 העבודה תום עם ארצה שחזר

 כבר היא מאד. והתאכזבה שם,
המו — המקום את שיריינה

 — סגל פרדריקה של עדון
 אך אנשים, להזמין והתחילה

 כבר מהמניח שכל לה, התברר
הבי של 60ה־ לחגיגות הוזמנו

 במעיין- הפלמ״ח ולכנס מה
 המ־ גולן, מנחם גם חרוד.

 צךיו הסרט, של פיק־במאי
 לכן, לחוץ־לאךץ. לצאת היה

המגי >ןת דחתה ברירה, באין
י יותר. מאוחר למועד בה

ה בונדפילד, אלים 8
 ששוהה הישראלית שחקנית

 בלוס־אנג׳לם, רבות שנים כבר
 בארץ. קצרצר לביקור קפצה

 חמה פריסת־שלום הביאה היא
 פרידלנד דליה לשחקנית

אלןז האמריקאי מהמפיק  וא" ׳
 דליה את בזמנו שפגש לנטי,

 עם שם כשהיתה באמריקה,
בלילה. ולא - ביום לא סרטה,

ב מבתי־האופנה אחד 8!
תצו בקרוב לערוך עומד ארץ

אופ עם בשילוב משקפיים גת
 היתד, שהתעוררה הבעייה נה.
 שתי- דוגמניות, למצוא איך

 אחרי במשקפיים. טוב ראנה
נב ומייגעים, רבים ראיונות

 גולדנברג, הלי :שלוש חרו
דגני. וספי אנאכל

!
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