מרשימותיו
עול מב קר
מ ס עדו ת
הפעם היה בחברתי אורחן
מצרפת ,ידיד ותיק ומבין1
גדול בארוחות וביין .המסע־ן
דה זכתה למחמאותיו ,ובמיד י
חד הביע פרנסוא את התפע־
|לותו מיין ״פטיט םירה״|.
]זהו יין אדום חדש ומעולה'
| של כרמל-מזרחי ,והוא הת־ן
אים נפלא למנה העיקרית
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין'
חדש של כרמל ,״טינטה
(אמרלה״ ,גם הוא יין שול־
ןחני אדום משובח .אני מט־
|ליץ על היינות האלה בפגי
וכל אוהבי היין הטוב .כדאי
"לכם לזכור את השמות^
החדשים האלה.

פטיט

מה מבינה שולמית אלוני
בשרותי□ חשאיים .ומה מבין
מאיד עמית בזכויות־האזרח?
;■ הש״קן יהויזז בדקן
כמעט שכח שלפני שנתיים
כיכב בסרט שסיפר על שני
בחורים שגנבו כסף באופן
קבוע מבנק ישראל בשיטות
מתוחכמות .השבוע ,כאשר קיבל
מיברק מגרמניה ,שבו נתבקש
להתייצב שם מיד להופעת ה
בכורה של הסרט ,שאל למה
כל כך מאוחר ניזכרו בו .על
כך השיבו לו ,שבגרמניה נית־
פסו בימים אלה שני גנבים
שגנבו כסף מבנק גרמני ,ממש
לפי התסריט של ברקן ,ולכן
יש עתה סיכוי שהסרט ילך שם.
ברקן לא היסס ויצא מיד ל
גרמניה.
■ הרקדן משה אפרתי,
מנהלה של להקת קול ודממה,
שונא נסיעות לחוץ־לארץ ,אך
בכל־זאת נאלץ לנסוע מדי פעם.
כאשר הגיע השבוע לניו־יורק,
גילה לתדהמתו שאבד לו התיק
שהכיל את הדרכון ,האשרה

צה בכל שנה את האמנים ה 
ישראלים הרבים השוהים בחוץ־
לארץ .אחרי שהפסל גולוי
שוורץ והציירים יעקב אגם
וג׳ורג׳ שמש באו מניו־יורק,
והצייר שלמה ■קורן הגיע
מאמשטרדם ,הודיע הפסל
מגשקה קדישמן לידידיו
שהוא נוסע לחוץ־לארץ .כאשר
נישאל מדוע דווקא עכשיו,
השיב  :״צריך לפגות מקום לכל
האמנים שהגיעו לכאן לחופ
שה.״

1
ושאלו אם הוא יהודי .קסקוף
השיב בחיוב אך ציין כי גדל
בסביבה לא דתית לחלוטין ו
אין לו כל קשר ליהדות .כאשר
השיב בשלילה על השאלה אם
היה לו בר־מצווה ,תפסוהו
החסידים בשימחה וערכו לו
טקס בר־מצווה בנוסח הרבי מ־
לובאביץ .״מזל שלא שאלו

לי שיעור אחד .אני כבר מר
גישה כאלופה באקדח.״
!  8מוכתר עין הוד ,אי ־
צ׳ה ממכוש ,טוען כי מאז
הופיע בתוכנית הטלוויזיה
תשע בריבוע ,אינו יודע מנוח.
אחרי התכנית טילפן אליו חייט
חיפאי שטען כי מגיעות לו
מאיצ׳ה  350לירות .הכיצד ?

! 8נגן הג׳אז הבינלאומי,
צ׳יק קוריאה ,שהגיע ארצה
למסע הופעות ,סיפר כי
בתקופת עוניו היה מנגן בחתו
נות יהודיות ולכן עד היום הוא
אוהב את המוסיקה היהודית.
קוריאה ,המסרב בדרך כלל ל
הקלטות פומביות של תכניתו,
נעתר לגלי צה״ל ,אחרי ש־
אמרגנו האמריקאי ,צ׳רלי
פישמן ,סיפר לו שגם הזמר
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הזמרת ,מודדת תכשיט ,שאותו לקחה
|1
עיניה כמתנה לגרייט ,נטיכת מונקו ,לשם
יצאה לסידרת״הופעות לפני הזוג הנטיכותי .יפה הגיעה לארוחת-
צהריים ,שערכה לכבודה חברת״ביטוח ,שביטחה את הצרידות
המפורסמת של הזמרת .אם תאבד יפה את צרידותה ,היא תקבל
חצי מיליון לירות תבין ותקילין מחברת הביטוח ,שבה היא מבוטחת.
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והכסף שהיו לו .אפרתי טילגרף
מיד לידידיו בארץ ואלה המ
ציאו לו תוך שעות ספורות
העתקים לכל מיסמכיו האבו
דים.
!■ חברת־הכנסת שולמית
אלוני בילתה סוף־שבוע ב
אילת .כאשר נשאלה שם מה
דעתה על דבריו של חבר-
הכנסת מאיר עמית ,שאמר
בראיון בעיתונות ,כי אינו יכול
לעבוד איתה ,השיבה  :״הוא
צודק .אני לא מבינה בשירותים
חשאיים ,והוא לא מבין בזכו־
יות־האזרח.״
 81הקיץ הלוהט מביא אר־

פול סיימץ ,בעת ביקורו ב
ארץ ,נתן רשות לגלי צה״ל
להקליט את תכניתו והיה מאד
מרוצה מהתוצאה.
האמריקאי
הסופר
! 8
דייוויד קסקוף ,אשר כתב
בין היתר את הספר על ג׳וזן?
קנדי ,שהה בארץ לאיסוף
חומר עבור כתיבת ספר חדש
בהוצאת הניו־יורק נויימ,נז ,על
תעשיית היהלומים הבינלאומית.
קסקוף סיפר כי כאשר ביקר
לצורך כתיבת ספרו זה במרכז
המיסחר היהודי ליהלומים ב
רחוב  47במנהטן ,עצרו אותו
ברחוב חסידי הרבי מלובאביץ

אותי אם עשו לי ברית מילה.״
אמר קסקוף.
 81כאשר ערכו יוסי גד־
עוני ועמום אשרוב את
מדריך בידור ובמה ,לא שיערו
כי גם חברי־כנסת עשויים למ
צוא בו שימוש .השבוע הסתבר
להם שח״כ שמעון פרס נעזר
במדריך שלהם ופנה במכתב
אל עשרות אמנים בארץ ,שבו
ביקש ״לסייע בחילוצה של
המדינה מהמצב הקשה שלתוכו
ניקלעה מאז עלה הליכוד ל־
שילטון:״
 8 1את חופשת־הקיץ שלה,

בילתה כאן השחקנית ז׳דמן
אוניקובסקי ,שעזבה את ה
תיאטרון לטובת לימודי בימוי-
קולנוע בהולנד ,יחד עם בעלה,
הפסל דני ■צינסטד .דני הח
ליט ללמד את ז׳רמן לירות
באקדח לצורך הגנה-עצמית.
השניים ניראו פעמים אחדות
בפתח־תקוה ,שם נימצא מיטווח
מיוחד לצורך זה .כאשר ניש-
אלה ז׳רמן איך היא מרגישה
כיורד״ השיבה :״בעצם הספיק

החיייט טוען כי לפני שלושים
שנה הזמין אצלו איצ׳ה מכ
נסיים ,אותן לא בא לקחת עד
היום .רק כשראה החייט את
ממבוש בטלוויזיה ,נזכר כי זה
הלקוח שמכנסיו עדיין נמצאים
בחנותו .הוא טילפן לממבוש
ודרש ממנו לקחת את המכ 
נסיים בריבית של מאה אחיז.
■ אוהדי קבוצת הכדורסל
של מכבי תל־אביב התלוצצו
השבוע כי המשבר סביב הת 
פטרותו של שגריר ארצות-
הברית באו״ם ,אנדרו יאנג,
הביך את כדורסלן הקבוצה
שחום־העור ,אולסי )אלישע(
פרי .״הוא לא יודע עכשיו עם
מי להזדהות,״ אמר אחד מהם,
״עם הכושים או עם היהודים?״
עלבון פומבי ספג
8
השבוע כתב ידיעות אחרונות
בוושינגטון ,דון כן־ישי .ב 
מהלך מסיבת־עיתונאים שנער
כה עם דובר מישרד-החוץ ה 
אמריקאי ,בפרשת אנדרו יאנג,
הציג בן־ישי שאלה שהכעיסה
את הדובר ,שסרב לענות ל 
שאלה והגדירה כ״אווילית״.
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