
ך3 ך ן ן ״חלום של 100ה־ הצגת אחרי שנערכה למסיבה הגיע 11|ן:ך¥1 ו
שאשתו בגאווה וסיפר ״הבימה״, בתיאטרון קיץ״ ליל 1—*1\ 11 1111

 שנים, 25 ״לפני ״המלט״. בשם סיגרים המאורע, לכבוד לו, קנתה (בתמונה) רבקה
 חזה." מהסיוט השיחרור יובל לי יש היום המלט. את לשחק חלמתי צעיר, כשהייתי

 ישב ״הבימה״, תיאטרון של חאמנותי המנהל משמאל), למעלה, (בתמונה לווין דויד
עזרא ואילו בחוגגים. והתבונן עומר, שמואל התיאטרון, של הכללי המנהל עם בצוותא

 הגיע תרגילי״אקרובטיקה, לבצע עליו שבו פוק, של תפקידו את בהצגה המגלם דגן,
 הטלוויזיה כוכב גורנשטיין, אלי ידידו, עם טנגו רקד הוא רומנטי. במצב״רוח למסיבה

 כוכבת״הקולנוע עצמון, שענת בעוד מימין), למטה, (בתמונות הילדים של הפופולרי
 תבור, רפי השחקן ידידה־לשעבר, עם להיפגש כדי למסיבה הגיעה בארץ, הלוהטת

 שלדברי ענת משמאל)• למטה, (בתמונה זילברשץ אורלי ידידתה, עם איטי ריקוד רקדה
סיומה. לפני המסיבה את עזבה מהסרטים לה שנמאס כך על לאחרונה מתלוננת אימה

 גילה עסוקה הכתיבה מילבד
 יחסי־ציבור כאשת אלה בימים

תל־אביבי. ביודמלון של
 בשם הנקראת המחלה 9:

 מוינו־ ״אינפקשס שלד, המדעי
 בשם יותר ידועה נוקליאוזיס״
 די־ ״קיסינג שלה הפופולארי

 בדרך הנשיקות. מחלת — זים״
 סטודנטים בה נדבקים כלל

עו היא כי בקמפוסים, צעירים
שהופ מי הפה. של במגע בדת
 זו במחלה ׳להידבק •מאד תע

 נכדו בן־אליעזר, יריב הוא
 יריב״) של (״סבא דויד של

 מס־ שהוא נכון כן־גוריון.
 בתוקף סטודנטים, עם תובב

 באוניברסיטה, ■כמרצה תפקידו
 המוחלטת התשישות סימני אך

 ׳והוא עליו, השתלטו ׳והעייפות
 שבועות במיטתו לבלות נאלץ

לפ שאני מראה ״זה אחדים.
 יריב. מתלוצץ בלב,״ צעיר חות
 וחזר התאושש אלה בימים רק

לעבודתו.
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 מפי שמע כי סיפר בן־גוריון
 פעם הבא: הסיפור את הזקן
 ■אל שרת משה נכנם אחת
 בעיות לו שיש ליו וסיפר הזקן

- בנו עם , ?׳ שרת (״קובי״). י

 קובי. של תכונותיו את תיאר
 לאחד הזקן יאמר הפגישה אחרי

 אבל מאד, מוזר ״זה מילדיו:
 קובי, ■את תיאר שרת כאשר
 על דיבר כאילו לי היד, נדמה

עצמו."
 גת־שכע הברונית ■
 את לקתה רוטשילד דה־

 של למספרה שלה כלב־הפודל
 טיפול־ שיעבור כדי כלבים,

 ללגום לרגע יצאה כאשר יופי.
מהמס הכלב ברח קפה, ספל
 המבוהלת הברונית ונעלם. פרה

ו רמקולים, עם מכונית גייסה
׳ו בעיר עברה יומיים במשך
 בינתיים בשמו. לכלב קראה
 למלון והגיע הפודל, לו טייל

 כאשר יומיים, שהה שם שרתון,
או מפנקים המיטבח עובדי כל
 לבסוף אוכל. לו ונותנים תו

ל לטלפן המלון אנשי החליטו
ולהו חיים, בעלי צער אגודת

 הגיע הכלב האבידה. על דיע
 לידי חזרה דבר של בסופו

ש מתלוצצים עכשיו הברונית.
ש בת־דור, להקת אנשי אילו

 מחפשים היו למיבצע, התגייסו
 מכלא שנמלטו האסירים אחרי

או מוצאים בוודאי היו רמלה,
 מאשר יותר רבה בזריזות תם

המישטרה.

התאכזב מי ברור לא ■1
 כזמזום של בקונצרט יותר

 ה- או הקהל חאג׳ידאקים,
 למופע שהגיע הקהל, אמנים.
הת התרבות, בהיכל שנערך

 הזמר את לשמוע מאד אכזב
ה את שר סאקאס טפירו
 חאג׳ידא־ של החדשות אריות

 הפסנתר. ליד אותו שליווה קיס,
 להיטיו את לשמוע ציפה הוא
 אנ־ שביצע היווני, המלחין של

 במקום הניו־ייורקי, סמבל-הרוק
 שהושמעו. היווניות האריות

ה התחיל שירים שלושה אחרי
להתרוקן. אולם

 לא-סימפטית מאד חוויה 11
ב גת משה הצייר על עברה
ב שלו התערוכה פתיחת ערב

 המוזמנים שכל אחרי קיסריה.
 משה נהג הגלריה, את עזבו

 אשתו עם לתל־יאביב בחזרה
ה/ תי ל בנו ב  גת וצלמת. איי

 בביתם, ■ובנו אשתו את הוריד
ש לביתה הצלמת את והסיע

 עצרה בדרך הבימה. בית ליד
 אותה שאל גת שוטרת. אותו
 להגיע כדי לנסוע, עליו איך

 האמינה שלא השוטרת להבימה.
 לשם, להגיע איך יודע אינו כי

פס במיסמכיו, לעיין ביקשה

י׳ באותו מתגורר אינו שהוא קה  ו
 1 רוצה הוא מדוע ושאלה אתור,
 זו בנקודה דווקא. לשם לנסוע
וביק המישטרה ניידת הגיעה

 גית אחריה. לנסוע ממנו שה
 ושם המישטרה, ׳תחנת אל הובא
 לאן עדות מסרו והצלפת הוא

שע לנסוע. רוצים הם ולמד,
 במיש־ הצייר עוכב וחצי תיים
ו בסנדלים נעול כשהוא טרה,
 תום עם דקה. בחולצה לבוש

 משה הגיע המישטדתי הסיפור
 ידידו שערך המסיבה, אל

 כולו הערב, באותו כתן אייכי
 טילפן הוא וכעוס. ׳ממורמר

ה מפקדת שדמי, כעמי אל
ה על בפניה והתלונן שוטרות,
 גת, את מכירה נעמי שוטרת.

 את לתת ממנו ׳שביקשה מאז
 של ציורים לתערוכת חסותו

 לטפל לו הבטיחה היא ■שוטרות.
בעניין.

 שד-יתה לתצוגת-אופנה 9!
 לאה הזמינה ביותר מפוארת

 גוטקס, מיפעל בעלת גוטליב,
 מילבד שלה. הקניינים כל את

 שלה, החדשים הדגמים תצוגת
 ארוחת־ערב. גם התוכנית כללה

 היתר, האירוע על ההסתערות
 שבו שבעלי־המלון גדולה, כה

ה את נעלו התצוגה נערכה
 האורחים שכל לפני דלתות,
 שהגיעו אנשים להיכנס. הספיקו
 להד נאלצו זמנתניה מהיפה

בידי כשד,הזמנות בחוץ, שאר
 חינוך ילה שיש גוט׳ליב הם.

 זר־פר־ למחרת שלחה הונגרי,
■הצ שלא המוזמנים לכל חים

אי על ׳והתנצלה להיכנס, ליחו
להם. שנגרמה ד,נעימות

 הופיעה תצוגה באותה 9;
 חן שמצאה טלי, בשם רקדנית

 זמר. חנה דבר עורכת בעיני
. נח־ כל־כך היא הזאת ״הבחורה

 הונגריה״, בוודאי שהיא מדד,
ממו עצמה שהיא יחנה, אמרה

 היא זאת, לעומת טלי, זה. צא
ו אביה, מ$ד בולגרי ממוציא

 מצד בירושלים רביעי דור
האם.
 הישראלית המושבה אנשי 9!

 בדרום־אפריקה, ביוהנסבורג,
ב האחרון החודש במשך באו
 קרלטון למלון רביעי יום כל

יש שירים לשיר כדי בעיר,
 כמו ומוכרים, ישנים ראליים
הסי מעץ. ורגל קטן בפונדק

ש מי כרמן, שכדי היא בה
 הופיע ■השירים, את וזימר כתב
 האמריקאית אשתו עם שם

ב הישראליים ולכבוד לינדה,
בר הזוג אלה. שירים שר מקום

 ימים, לארבעה ארצה קפץ מן
באפ התחייבויותיהם תום עם

 המי׳ש־ את לראות כדי ריקה,
 שעם מבטיח בני בארץ. פחה

 לינדה את ישאיר למייאמי שובו
ה היאכטה את ויקח בבית,
 דבר ימי, לסיור שלו חדשה
 בדרום־ במייוחד• עליו החביב

 כ־ ברמן הזוג הופיע אפריקה
 בשם אמריקאיים, צמך־זמרים

 (״האר־ גריטס״ אנד ״הארמוני
ב נביא ״אין ודייסה״). מזניח
נתניה. יליד בני, אומר עירו,״
ש האידישית, במיסעדה 91

 בתיל-אביב, בבית־מלון נפתחה
 מעריץ כודו, יעקב סיפר
או שהאנשים האידיש, שפת
 אך באי׳דייש, לאכול ריק הבים

 שלו בביתו בה. לדבר מסרבים
 בת מרים, בתו עליו איימה

 הבית את תעזוב שהיא ,14ה־
 שהופנתה להצעה ייענה אם

 גלי־האתר מעל לקרוא אליו,
 מיס־ לאותה באידיש פירסומת

ה את דחה אכן בודו •עדה.
הצעה.
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