
אנשים

 שאותו (למטה), מצריה של ראש פישלה בניו״יורק, המתגוררת הפסלתשמיר אריאלה
 המנהל גולן, אמנון חודשים. במה לפני בפלורידה בתערוכה הציגה

 (למעלה) מהפסלת וביקש הפסל את ראה עסקיו, לרגל לשם הגיע תל״אביב, אוניברסיטת של הכללי
 החדש באגף המצריה את להציב בדי ארצה, הפסלת הגיעה אלה בימים לאוניברסיטה. שתביא^אותו

 את להגיש בזמנו רצתה הריפורמים בתי־הכנסת נשיאות בתל־אביב. למישפטים הפקולטה של
הרעיון. על ויתרה השלום שיחות התמשכות בגלל אך אל״סאדאת, אנוור מצריים, לנשיא כשי הפסל

 במחלקת אלה בימים מתנהל
 בית־החולים של ויולדות נשים

ה של פרישתו עם בילינסון,
 יואל הפרופסור הקודם, מנהל
 רבים בכירים גינקולוגים כהן.

היוק המישרה אל עין לוטשים
 י,עקב הפרופסור ביניהם רתית.

 שבמשך מי גולדמן, (״דק״)
בפו המחלקה מנהל היה שנים

יול מחלקת מנהל וכיום על,
הש בבית־החולים ונשים דות
 שלמה הפרופסור וכן רון,

מחל סגן־מנהל כיום משיח,
 הרפואי במרכז מקבילה קה

 ׳סר. דוד של וסגנו שיבא ע״ש
קי עבורו היא המישרה קבלת

ה בימים רפואי־יוקרתי. דום
 אך המיכרז, יפורסם קרובים
מה שמישהו הסיכויים קטנים

 בבילינסון הבכירים רופאים
בו. יזכה

 פירסמה כחודש לפני 1!
הרפו הכתבת נמיר, ־בדרה

אחרו ידיעות הצהרון של אית
 רבים שהיכה הסקופ את נות,

 משתוללת בישראל :בתדהמה
 ומישרד־הברי־ אדמת, מגיפת

מהצי זו עובדה הסתיר אות
לאל וחרדה עוול בגורמו בור,

חשו שהיו בהריון, נשים פי
הגור מאדמת, להידבקות פות
 בעיקבות לעובר. מומים מת

 מיש- מנכ״ל התנצל הפירסום
ו ״המחדל״, על רד־הבריאות

לבדיקות תחנות עשר נפתחו

ה מטעם שליח־העליה !■
 בוושינגטון, היושב סוכנות, .

חתי בעת שי. שמואל הוא
לה שי רצה הסכם־השלום מת
 הלבן, לבית מעל מסוק טיס

 הענקית הכרזת את שיישא
 לא אך עליה״, עכשיו ״שלום!

 פיר- לכן זאת. לעשות לו ניתן
ענ בגודל כאלה, מודעות סם
וושינגטון. בעיתוני קי,

 שי שמואל של ביתם !■
 בוושינגטון, נחמה, ואשתו

 לישראלים. קיבוץ מעין הפך
 שלא מהארץ, המגיע אורח כל

 לן עצמו מוצא העם, בשליחות
ש בארץ שחקן ״אין בביתם.

 על שי אומר עליה,״ ישן לא
 שלהם. בחדר־האורחים ■המיטה

 בן תומר שלהם, הזקונים בן
 אטרקציה מהווה וחצי, 6ה־

 מגלה הילד האורחים. לכל
 לזימרה, יוצא־מהכלל כישרון

 את ומברר ולחיקוי, למישחק
 ביתו את הפוקדים האורחים

ערב. מדי

 שבלוס־אנג׳- בהוליווד ■1
 שתוכננה מסיבה, נערכה לס

 לכמה ביותר, עליזה להיות
 היא שם. השוהים ישראלים
אב של בביתו התקיימה  אלי

לקול מרצה שהיה אל, י הד נ
 לאר־ ושיצא בתל-אביב, נוע

 תו־ על לעבוד כדי צות־הברית
בינתיים שלו. אר־הדוקטורט

אמרי בחורה לאשה נשא הוא
 מדי מארחים והשניים קאית,

 הישראלית המושבה את פעם
 למקום הגיעה במסיבות. שם

ה השחקנית שנ אל רביד, שו
 שרגא הבימה שחקן של מנתו

 תסריטאות הלומדת פרידמן,
 המסיבה כוכב בלוס־אנג׳לס.

 שהיה מי סמית, :פזל היה
 את ושקיבל בארץ, שולי שחקן

 של אכספרס בסרט תפקיד־חייו
בתור בבתי־הסוהר הדן חצות,

 שיחה התפתחה במסיבה כיה.
 וישראלי מהארץ, יורדים על

 לגלות רצה שלא דויד, בשם
 שאינו טען שם־מישפחתו, את

 כי ארצה, לחזור עוד רוצה
 אך המילחמות, עליו נמאסו
ב להילחם יסכים זאת לעומת

 סמית פול האמריקאי. צבא
ו אלה, דברים על מאד כעס
 לא לדויד הבחור. על איים
מה ברח והוא ברירה, היתד,

מסיבה.

באפ האחד של מתיחה ■
 כן־אליעזר, יריב עשה ריל

ל כן־גוריון, דויד של נכדו
 אליה, טילפן הוא גאולה. אמו

 ש- לה והודיע קולו את שינה
 שהיא רוצה ראש־הממשלה

 לקאהיר. למסעו אליו תצטרף
 עד יריב, עליה עבד שעה רבע

קולו. את סוף־סוף שזיהתה
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 שבוע לפני בהריון. לנשים דם
 ועם עצמה, נמיר דבורה חלתה

 וגופה פניה על פריחה הופעת
נצ בהריון, את ״אם נדהמה.

הרו לה אמר להפסיקו״, טרך
 כי ידע, לא הוא בחיוך. פא

 לשלושה סבתא היא דבורה
 ;{ידו, מהם, שמאחד נכדים,
באדמת. נדבקה

 לדוגמן־מלצר לו הולך 8;
 כאדהאן מקלנסוואה, הערבי

 ״אנטוניו המכונה גאזודאי,
מנ שהוא הפיצריה אל היפה״.

 בשבוע־האופנה נכנסה הל,
 אגב מקנדה. תיירים קבוצה
הקניי אחת התעניינה שיחה,

 לה סיפר והוא באנטוניו, ניות
 דוגמני- קורס בהצלחה שסיים
 וקיבלה ביקשה הקנדית צילום.

 לכתוב והבטיחה צילומים, כמה
 אנטוניו אל הגיעה השבוע לו.

 לצילומי- לקנדה, לבוא הזמנה
הי הערבי הדוגמן אך אופנה.

 חוכך ישראל במדינת חידי
״עכ לנסוע. אם בדעתו עתה
 מצריים, עם השלום נחתם שיו

 ישראלית מוצרי-אופנה וישלחו
 ערבי־מוסלמי, כדוגמן לקהיר.
 בקא- להופיע הוא שלי החלום

 ישראל,״ את שם ולייצג היר
 לא באמת ״אני השבוע. אמר
לעשות.״ מה יודע
 החורף, נסתיים אומנם 8!
 שהתוכנית הסיבה זו לא אך

 להיות הפסיקה ישראלי חורף
 הסיבה צה״ל. בגלי משודרת
 של נסיעתו היא לכך האמיתית

 אלי התוכנית, ויוצר מנחה
 לסיור־לימו־ שיצא ישראלי,

 בארצות- חודשיים בן דים
 חמישה מגישים כיום הברית.
 של תוכנית־הבוקר את שדרנים
התחנה.
בי צה״ל, גלי מפקד 81  צ

 רדיו־ אנשי עם נפגש שפירא,
 בגין של ביקורו בזמן קאהיר

 שאלו ביניהם ערה בשיחה שם.
בישר הבחירות על דעתו את
 לפי ינצח. לדעתו, ומי, אל,

ל ביותר החשוב הדבר דעתם,
הכל המצב זה הישראלי אזרח

 האינפלציה ובגלל בארץ, כלי
 מעריכים הם אחוז מאה של

 בסכנה. הנוכחית שהממשלה
 שהאינפלציה שפירא כשהסביר

די, זה וגם אחוז, 52 רק היא

 טועה, שהוא המצרים לו אמרו
 זאת בכל שהיא יודעים והם
 מה אותם כששאל אחוז. מאה
 לו אמרו שלהם, הידיעה מקור
 אז שלהם. חוש־הריח לפי שזה

 שבישראל שפירא, להם הסביר
 אלא חוש־ריח, של עניין לא זה

סטטיסטיקה. של
וטי שבישל עקר־הבית 8!
 כרנהר־ גיורא בילדיו, פל

 ופתח זו בעבודתו מאס דט,
 בתל־אביב. מיסעדת־סטייקים

 קינן, עמוס אל פנה כאקזר
 מאכלים על ביקורת הכותב

 קינן גילה העיר, במיסעדות
 שאם לגיורא ואמר פטריוטיות

 האמריקאי לשם נאמן יישאר
 סטייק ברנהרדט המיסעדה, של

 ניו־יורק מאנשי שיבקש האוד,
חש ואם עליו, לכתוב טייטס

ה בעיתונות בסיקור נפשו קה
 שם את שיעברת — ישראלית
המיסעדה.
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 לעשן להפסיק מוסול חיים

 בקולנוע. בעבודתו קשורים
ו טופול כתבו שנים 10 לפני
 מפיק־סרטים, כיום !רז, מיני

ו בדירה, הסתגרו הם תסריט.
 עד ממנה לצאת לא החליטו

 התסריט. כתיבת את שישלימו
 החל הסיגריות, אזלו כאשר
ב בסלי־האשפה מחטט טופול
 בדלי־סיגר- למצוא כדי דירה,

 ששיע־ אז החליט טופול יות.
והפ משפילו, לסיגריות בודו
 כמה כעבור אך לעשן. סיק

 קוסם, של תפקיד שיחק שנים
אי לצורך סיגריות. המחביא

 טופול קנה בהחבאתן מוניו
 וביתו רבות, חפיסות־סיגריות

נש אשר עד בהן, מלא היה
מחדש. לעשן והתחיל בר
 הס־ של החדש במופע 8!

 והזמרת גפן יהונתן טיריקאי
ל גפן סיפר שמיר אסתר

 תיז* ניקראת שתיזמורתו קהל,
הפוע ״פאנק — פאנק מורת
אהבו על סאטירי בקטע לים״.

 לו היו איך גסן תיאר תיו
בי איך סאטירה, עם פלירטים

 איך היסטריה, עם לילות לה
 על והתרפק מפאראנויה ברח

 חזר תמיד־תמיד אך נוסטלגיה,
דפר — הראשונה אהבתו אל

סיה.

יותר. עוד חשובה הפרנסה אך השלום, חשוב במה יודעת הדוגמנית,אמיר שלומית
 מפיצה אמריקאית שחברה חדשים, ובחזיה בתחתונים הצטלמה היא

 שהוא הרעים״, מ״צמד רוזנבאום, בני גם הגיע אלה מוצרים של הראשונה לתצוגת־האופנה בארץ. עתה
 ובתחתונים פרובוקטיביות בחזיות לבושות הדוגמניות הופיעו כאשר ביותר נבוך היה הוא דתי. בחור

 החזית את המייבאת החברה מבעלי הוא אחיו :מישפחתית היא שם להיותו הסיבה קצרצרים.
 לגלות נדהמה צרפתי, צלם־אופנה טסייה, מישל ידידה עם קבוע באופן היוצאת שלומית, ארצה.
להם. שהיו תובניות־נישואין השניים דחו זו סיבה ביגלל בתשובה. לחזור החליט שהוא

סעט בזין איך את הזסץ כי
ר בן־מרינן של בתו לקאהי
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