
 ד בונו ביצע אבירן שימעזן
טאקטית, נסיגה מועד

בחימק־־הדוב נלכד בהן ירוחם אך

 עתה מכהן מילחמת־העצמאות,
 ערב ערך הוא המשק. כמזכיר

 מקאהיר רשמיו על סיפר שבו
שב להם סיפר הוא לחבריו.

 אליו ניגש הביתה, בדרך מטוס,
 ואותת שיכמו על טפח בגין,
 ״אני זה. מאורע שינציח לצלם

 מתמונה להתחמק הצלחתי
 כהן ירוחם אך זו, היסטורית

ל של שלישו לשעבר א  יג
 בטיסה, היה הוא שגם אלון

 ראש- עם והצטלם הצליח, לא
הממשלה.״

ץ שימעון, של נכדו ■1 ל  א
 שהיה דן, של בנו ן, ד כיי א

 עזב במצריים, שנים כמה שבוי
ה ללהקת והצטרף המשק את

בת־דור. מחול

 נערך, בעין־השופט ■1
אור עם ענקי סדר שנה, כמדי

 ההגדה בקריאת רבים. חים
האול תלמידי הפעם השתתפו

 אחד כל בקיבוץ. לעברית פן
 ב- מההגדה קטעים קרא מהם

 נשמעו והשנה שלו, שפת־האם
 רוסית, יפאנית, בחדר-האוכל

ואנגלית. ספרדית

 במייוחד חגיגי סדר-פסח ■
 של אמם פנאי, בכורה ערכה

 בניה כל בנאי. לבית השחקנים
לירו בניהם עם יחד הגיעו
 החדרים שני לדירת שלים,
 במחנה־יהודה. הנמצאת שלה,

 23 הפעם עימם הביאו הבנים
דני" הוא בהם שהצעיר נכדים,

 הגיעו חג־הפסח לקראת 9!
 כמה גם ארצה. רבים אורחים

ה לחזור הצליחו ישראלים
 של האחרון ברגע ממש ביתה

שימ חבר־הכנסת ערב־החג.
 חזרו סוניה ואשתו פרם מון

 וחגגו בארצות־הברית מסיור
 (״גי- גרשון אצל הסדר את

 שימעון, של אחיו פרס גי״)
כרמלה. ואשתו
חזר כן־נתן אשר !■
ה המיפלגה מכנס החג בערב

 וערך בצרפת, סוציאליסטית
 אשתו עם בביתו הסדר את

___ אריקה. *-יי"3■"■"•"• י ״ ,ויייו■!. *-*:* -•** <■"־-^
 יצחק המדינה נשיא ■
 ערכו אופירה ורעייתו נכון
ש בירושלים, מישפחתי סדר
 ורדינה גם הוזמנה אליו

 ל- אופירה. של אחותה ארז,
 בטלוויזיה, במאית וורדינה,

 שבוע לשמוח. טובה סיבה היתר.
ב הפיצוץ בעת הסדר, לפני

ב נמצאה המיזרחית, ירושלים
 מכל עליה עפו זכוכיות מקום.
 הנשיא נפגעה. לא ובנס עבר,

 אחרי ילדיהם עם ייצאו ואשתו
קצרה. לחופשה החג

 תל- פועלי מועצת מזכיר ■
 הוא גם כן־מאיר, רב אביב,

 מסיור החג בערב ארצה חזר
בארצות־הברית.

 שחקן שפיגל, גיורא ■
 את לחג אירח תל־אביב, מכבי
 זרכיב, גי לשעבר, שלו הבוס
 אוליט־ הכדורגל קבוצת נשיא

מה. זמן שיחק שבה ליאון, פיק
ב השמיניות תלמידי ■

 שנה מדי עורכים הירוק כפר
 העלו הם הפעם שני. סידר-פסח

 שכתב ספרדי, בוסתן ההצגה את
ב המנחה בתפקיד נבון. יצחק

אכ הבמה על ששיחק הצגה,
.ה בכפר ישחק מור, ם רה

ה של בנה פלם, דורי ירוק
הה. עדה עיתונאית

■  חזר אביה שימעץ י
 ראש־הממשלה של מהביקור

קי אל בקאהיר כגין מנחם
ש 'אבידן, עין־השופט. בוצו
ב־ גבעתי חטיבת מפקד היה
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 חוזר הוא עתה תקופה. אותה כל במשך יום, מדי בימת״הצילומים על היה ודיקן חודשים, ששה במשך
 הוא תומר בסרט. בכפילו ששימש מי פאנלה, תומר לידו רולה. השחקנית, אשתו ואל באנגליה לביתו
ידידתו. את לאשה לשאת כדי לביתו, חוזר הוא גם בישוע. והמאמין כיהודי, שנולד אמריקאי, בחור

 מצא לא בארצות־הברית, ישראל כשגריר תפקידו את מכבר לא שסייםיץ1די שיימחה
 במסיבות ומבלה בסבלנות מחכה הוא בינתיים הולם. עיסוק לדבריו, עדיין,

 שהוזמן אחרי — אור שימרית של למסיבה ויויאן, אשתו, עם הגיע השבוע בתל״אביב. שלו ידידים אצל
טוב. רוחו מצב היה חוסר־העיסוק למרות לשימרית• אותו שלקחה מארכס, אביבה אצל אחרת למסיבה

 יוסי של בנו חחודש, בן אל
 13 גם אכיכה. ואשתו בנאי
 בסדר. נכחו בכורח של תנינים
 של בנו יוכל, נשאל כאשר

 עכשיו, מרגיש הוא איך יוסי,
 ענה: הקטן, אחיו כשנולד

 במיש- הבכור אני ״סוף־סוף
שלנו.״ פחה

 קור אכשלום הבלשן ;■
 בגלי איטרוטב בפינתו טען

ה השליט תליית שעם צה״ל,
 זולפי־ פאקיסתאן, של קודם
 מונח נוצר בוטו, עלי קאד
 ״רצח י :שילטון לחילופי חדש
זולפיקאר.״ בדם

ב שהתקיים לקונצרט 9!
 אוקו של בניצוחו ירושלים
הגי הארמני, המנצח קאמו,

ב הארמנית המושבה כל עה
 הביא מהם אחד כל ירושלים.

 והוא למנצח, זר־פרחים עימו
 מיוחדת מכונית לשכור ׳נאלץ

 הפרחים כל את לקחת כדי
איתו.
9  הנודע האידישי השחקן 1

ל שיצא דז׳יגאן, שימעון
 פגש חדשה, בהצגה אחרונה

 חבר־הסנסת את סוקולוב בבית
 לפניו וקבל מלמד אכרהם

 תמיכה כל מקבל שאינו על
 יושב־ זאת שמע ממשלתית.

עי של הארצי האיגוד ראש
ה יצחק לוי ישראל, תונאי

 :לדז׳יגאן והציע ירושלמי,
 שלך התיאטרון את ״תעביר

ממ תמיכה תקבל תיכף לשכם,
שלתית.״

 גרי מירב לשחקנית 9
 באמצע תאונת־עבודה. קרתה

 נפגעה אלכוהולי מחזור ההצגה
 את ניקתה בראשה, הצעירה

 הבמה, על שעמד ביין הפצע
ההצ תום עד לשחק והמשיכה

השח אותי לקח כשסיימה, גה.
 לתחנת כידרמן ישראל קן

 נחבש שם אדום, דויד מגן
 הסתובבה השחקנית ראשה.
וה התחבושת, עם ימים שבוע
הרא בהצגה רק אותה סירה
 בודדה ציפור כמו של שונה

משתתפת. היא שבה גג, על

 מרשימותיו
 שלמבקר

ת מסעדו

מ ^  הנמל ליד שוכנת עדה0|
 בתפריט., היטב מורגש והדבר 1
 הדג את להזמין העדפנו ו

 טריפוליטני, בנוסח החריף
 הדג האזור. בלשון חריימי

 והרוטב מאד טעים היה
ליווי הדג את כיאות. חריף

 שלו לבן עבדת ביין נו
 ביניהם והיתה מזרחי, כרמל

 שתו מולי מושלמת. התאמה
 הוא גם בלנק, סוביניון יין
 מזרחי. כרמל של משובח יין

 לכרמל כי לציין ראוי בכלל
 יינות של מעולה מבחר יש

 ולבנים. אדומים שולחן, ן
 לבשר מיועד ■,האדום .היין

 מאפה, ודברי הודו יבקר,
 ועוף. לדגים, - הלבן |והיין

 נציין האדומים היינות *בין
 ו א! סוביניון, קברנה את.. '

ני קרי גתיק,

יינות
כרמל

מיטיבים
את

הארוחות
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