
אנשים
 של הראשונים העותקים 20

 רבין, הכרכים. שני בן הספר
התב במסיבה, דברים שנשא

 אלה. עותקים על לחתום קש
ה בנימוק מכך התחמק הוא

אחרת.״ ״בהזדמנות : סתמי
ב לחסכנות נאה דוגמה 11

לאחרו נתן הציבורי שירות
 בתי־הסוהר, שירות נציב נה

לבי הקייץ שיצא ילידי, חיים
 כדי סקנדינביה, במדינות קור

 החידושים על מקרוב לעמוד
 בית־הסוהר בתחום האחרונים

רע לסיור אליו נילוו הפתוח.
 על כמובן שנסעו ובתו, ייתו

ממדי לאחת כשהגיע חשבונן.
 מח־ר כי לו, הסתבר הצפון נות

 בדיוק הוא במלון השהייה
 שהוקצב היומי האש״ל כסכום

 ישראל לשגרירות פנה לוי לו.
ול לו שיסדרו ביקש במקום,

 בבית אירוח מישפחתו בני
 עם ללון היה יכול כך פרטי.

 קטן סכום תמורת מישפחתו
במלון. שנדרש מזה בהרבה

 של האחרון בביקורו 8
, בדמה שר־החוץ, ן י י  בקו- ד

 על־ לכבודו נערכה פנהאגן,
חגי סעודה הדנים מארחיו ידי

 התייעצו הארוחה לפני גית.
 ברב הדני מישרד־החוץ אנשי
ר, כנט ו בי ל הק של רבה מ
 לגבי בדנמרק, היהודית הילה

 לפגוע שלא מנת על התפריט.
 הרב הציע הכשרות, בכללי

תור כולה שהסעודה מלכיור
 הדגים. מאכלי טהרת על כב

 הגיעה התפריט שהוכן אחרי
 בקו־ ישראל משגרירות בקשה

 התפריט. את לשנות פנהאגן
 מאכלי לאכול מעדיף ״דיין

הד המארחים הסבירו. בשר,״
 מצאו לבסוף נבוכים. היו נים

 הגישו מלכיור לרב פשרה.
הגי ולשר־החוץ דגים סעודת

 הנוכחים כל בשר. מאכלי שו
הבשר כי ידעו השולחן סביב

 הוראס של בביתו ביפו, מה
 הפסל גלריה. בעל ריכטר,
 שהגיע קדישמן, ,מנשקה

 עייף. נראה ילדיו, עם למסיבה
 :השיב מדוע, נישאל כאשר

 לחוץ־לארץ הזמן כל טס ״אני
שאי עד קצרות, כה לתקופות

 של השעות להבדלי מתרגל נני
 גם זאת ומילבד והלילה. היום

ה ממישקלי.״ ק״ג 28 הורדתי
 התעלל ממש הכרס עב פסל

 מצא הוא לרזות. כדי בעצמו,
 בחוט שיניו את לקשור דרך

 יצר על להתגבר כדי מתכת,
 באר- נמצא וכשהוא הזלילה,

 ממזון ניזון הוא צות־הברית
קט בצינצנות ארוז תינוקות,

לג סירב נוספים פרטים נות.
 רעה,״ מעין מפחד ״אני לות.
בפומבי. הודה

סמי־ נעמי הציירת
ה מאד קשה עבדה לנסקי

ל תחריטים הכינה היא קיץ.
 — בארה״ב תערוכות שלוש

בי וסיאטל. בופלו בבוסטון,
 ,באריזת עסוקה היא אלה מים

 אם נישאלה כאשר העבודות.
יצ יזהר, ס. הסופר בעלה,

 :השיבה לנסיעה, אליה טרף
 אלא שכן.״ מקווה מאד ״אני

החליט. טרם שיזהר
תי .הדוגמנית־שחקנית 9  א

קו וינשל) (פרשת ב  החלה ז
 היא כך רק בניסים. להאמין
 השבוע מצאה כיצד מסבירה

כאי שאבד, צ׳יקו, כלבה, את
 לפני האדמה, אותו בלעה לו

 האפגן כלב חודשים. שמונה
 פניותיה כל נעלם. פשוט שלה

 ה׳עיתונות דפי מעל הנואשות,
 בעלי־חיים. צער אגודת ואל

 מפיק והברה, אתי חרס. העלו
 (צ׳ירופה) ם אגרה הסרטים

מ כבר התייאשו קליינגדג,
 כמה לפני והנה, אותו. למצוא

 ערב לארוחת הזוג הוזמן ימים
פי אחרונה אצל א , ז ו ן י י

בסרטיו. קבועה משתתפת היא רווח זאב הישראלי הקולנוע במאי של רעייתו
 יחד אשתו את רווח עילם במיספר״, ״טעות זאב, שהשלים האחרון בסרט

 שהסרט העובדה את ניצל רווח בחמי״טבריה. משותפת אמבטיה עושים כשהם בוריין, ישראל השחקן עם
כלבו. את וכן ואורית, מאיה בנותיו, את גם הסרט שחקני לצוות והוסיף החופש־הגדול בעת צולם

סי של המישנה במאי  החאן בתיאטרון הקבצנים״ ״שיבעת בהצגת יזרעאלי יו
 מוטי (משמאל). שליו מאיר הטלוויזיה לאיש מפתיע דמיון דומה הירושלמי,

 ונותנים קמים אנשים אוטוגראפים, ומבקשים ברחוב אלי ניגשים ״ילדים מרובה. הנאה מכך נהנה
 שליו.״ מאיר שאני בטעות כשחושבים במחיר, הנחה לי נותנים שבהן חנויות יש באוטובוס, לשבת לי

״הקבצנים״. בהצגת שלו חלקו על שליו מאיר את יבקרו שלא ההיפך, יקרה שלא מקווה מוטי

 יעלה מה והתלוצצו, כשר אינו
 הממשלתית, הקואליציה בגורל

ש הדתיים לשרים יוודע אם
 טריפה אכל בכיר ישראלי שר

בנוכ ועוד רישמית, בסעודה
נכבד. רב של חותו

 של הבר־מיצווד, לחגיגת ■
 לענייני היועץ של בנו חנן,

ן אמנות מנו ל, א רז  הגיעו כ
התקיי־ המסיבה רבים. ציירים

 שבגני־יהודה. החדש בביתם
מחפ ובעודם למקום, כשהגיעו

 אתי הבחינה חנייה, מקום שים
 עם המטיילת אלמונית, בנערה
פנ אתי צ׳יקו. האובד הכלב

 היא כי לה וגילתה לנערה תה
 התרגשה, הנערה הכלב. בעלת

לבי וצ׳ירופה אתי את הזמינה
 סיפר קפה, כוס על ושם, תה

הכ את רכש כי הנערה אבי
צער מאגודת מלא, במחיר לב,

 דבר של בסופו בעלי־חיים.
 על כי הכל, דעת על הוסכם,

 המקורי. לביתו לחזור צ׳יקו
 הישנים־חדשים ולבעליו לכלב

שלום.

 בשחקנים הארץ ותמלא ■1
 מצדה. הסרטת בעיקבות זרים,

ה אנשי את עוררה זו עובדה
מסי לארגן בתל-אביב בוהמה

האור לכבוד נון-סטופ בות

 אמוץ בן־ דן הסופר חים.
 ארוחת־ האחרונה בשבת הכין

 אליה שביפו, בביתו צהריים
 הדרום־ השחקנית את הזמין

 קדרה, גרגרה אמריקאית
 פיטר הבריטי השחקן את

האמ השחקנים ואת אוטול
ו ׳פטראדם פיטר ריקאיים

 ברברה פיינשטיין. אלן
 דרום- בסיגנון אורז הכינה

 השאר. את — ודן אמריקאי
ה בשעות היום, באותו עוד

 — הפיטרים שני סעדו ערב,
שול על — וסטראוס אוטול

 דליה השחקנית של חנה
א, בי  ב- בארץ עתה השוהה ל

ביקור־מישפחה־ומולדת.
 פגש בתל־אביב במסיבה 9

 את אגמון יעקוב המנחה
 קישון. אפריים הטור בעל
 שמח ״אני אגמון: לו אמר

 שיש מה כל כי אותך, לראות
 לפיד, (״טומי״) יוסף נגד לי

 אני רשות־השידור, של הבום
 אגמון עליך.״ להוציא יכול

 בכך לרמוז כנראה, התכוון,
 וב־ כקישון כמוהו שלפיד,

 גרדו־ט, (״דוש״) ריאל ק
 העיתונאים קבוצת על נימנה
 על המכונה הונגריה, יוצאי
ההונג ״המאפייה הלצון דרך

רית״.

השח אגמון, של אשתו 91
 יצאה אלמגוד, גילה קנית

 להשתתף להונגריה, השבוע
ב שידון בינלאומי בקונגרס

 ניש־ כאשר תיאטרון. נושאי
 הונגרית, קצת למדה אם אלה

מז הזו השפה ״לא, השיבה:
לפיד.״ טומי את לי כירה
 הציורים תערוכת אל 9'
 מגדל, אברהם הצייר של

 של בתו תקומה, של בעלה
של הראשון ועורכו מייסדו

קרליכך, עזריאל מעריב,
 הצהרונים שני עורכי הגיעו

 רוזנפלד שלום המתחרים:
 מידיעות מוזר ונוח ממעריב

 חתם האורחים בספר אחרונות,
 כאשר ימין. בצד רוזנפלד

 ״אם :אמר מהם, זאת ראה
 אני אחתום בימין, חתם הוא

 השומרות, מפקדת בשמאל.״
 בכד שהבחינה שדמי, נעמי
 מיש- צריך כך, ״אם :אמרה

 השניים.״ בין כדי.להפריד טרה
ה במרכז וחתמה עט נטלה
המתחרים. שני בין עמוד,

 השחקן נהנה תמיד לא 115!
ה ד הו כ מפירסומו ברקן י

כש השבוע, המתיחות. אלוף
 וניזקק בפתח־תיקווה נתקע

ממ להסתובב נאלץ לטלפון,
ה שבעלי אחרי למקום, קום

או ודחו אותו זיהו טלפונים
למתוח ״באת :באומרם תו

״תצליח לא ז אותנו כשסי !
 בתל-אביב, לידידים זאת פר

״אותה ״אכלת :לו אמרו !
 גם במיקרה הוא אותה אכלת

 ברקן של החדש התקליט שם
 כלחמניות בחנויות הנחטף
טריות.

יש נאון יהורם לזמר 9!
 בכפר גם מקום, בכל מעריצים

 עלי אל־כרמל. דלית הדרוזי
 ערך הכפר, מנכבדי כיראני,

 מלאת לרגל מייוחדת מסיבה
ואור יהורם לנישואי שנתיים

 בהרכב הגיעו הגאונים נה.
 של האמא את שכלל מלא,

אחו ואת אחיו שני את יהורם,
המ כיד נערכה הסעודה תו.
 תעו־ לזמר הוגשה ובשיאה לך

ה תושבי מטעם דת־הוקרה
 ראש גם השתתף במסיבה כפר.

 נאוואף המקומית, המועצה
חלבי.

ם 21952 הזה העול *


