
אנווויגו
 מושבע חובב שהוא מלר, יון.
ב לשחק החליט כדורגל, של

 בלונדון, חובבים של קבוצה
 רגלו את שבר מזלו לרוע אך

הראשון. במישחק כבר
 הכתב שפירסם אחרי 11

ה על רשימה סתיו יהודה
 רוסי, ממוצא האמריקאי מלחין

 התקשרו טיומקין, דימיטרי
 וביקשו ישראל מקול סתיו אל

 של בתוכניתה להשתתף ממנו
מוק שתהיה עמית, רויטל

 מ- מאד הידועים ללחנים דשת
 סתיו אמריקאיים. מערבונים

ול באולפן, לתקליטיה הגיע
התקלי בל כי גילה תדהמתו

 המוכרים הלחנים של טים
נת קצרה חקירה אחרי נעלמו.

 הם קודם־לכן שלילה לו ברר
 עורכי-מוסיקה על־ידי נלקחו
 רק נשארו לירושלים. אחרים

ה של בלתי־ידועות מנגינות
ברי נותרה לא לסתיו מלחין.

 סיפורים אילתר ובמקום רה.
אלה. לחנים על ואנקדוטות

 אחד שלסיפור קורה ■1
 שעבר בשבוע גירסות. שתי יש

 אחת גירסה זה במדור פורסמה
 בטלפון שנתקבלה שיחה על

 הפעם צה״ל. גלי של האדום
 ומדוייקת שנייה גירסה קיימת
רי צגי שידר כאשר יותר.
הידי את האדום בטלפון מון
ה האחיות, שלישיית על עה

 אחים לשלושה להינשא עומדת
 אליו התקשרו מפתח־תיקווה,

פר לקבל כדי הצהרונים, שני

 החתונה. על מדוייקים טים
ה את לעיתונאים מסר רימון

 כעבור המבוקשים. פרטים
 לרימון טילפן אחדות שעות
אח ידיעות של האחראי העורך
 את ושיבח מוזס, נוח רונות,

 מוזם ברדיו. רימון של עבודתו
 ״חבל לרימון: ואמר התלוצץ

 הטלפון את לחבר שאי-אפשר
אח ידיעות של לטלפון האדום
 יפים שסיפורים כדי רונות,

אלינו.״ גם יגיעו לך שיש כמו
 בטניס הגדולה התיקווה 81

 מנס־ עמוס הוא הישראלי
 אינו הנער .14ה־ בן דורף
 שעות ארבע טניס רק משחק

 בכי- לומד גם אלא יום, בכל
 בחטיבת- מיוחדת תת־ספורט

 מקום ברמת־השרון, הביניים
מק זו בכיתה הילדים מגוריו.
לחי בשבוע שעות שש דישים

לאת שעות ושלוש גופני, נוך
 תלמיד גם הוא קלה. לטיקה
המיקצועות. בשאר מצטיין

 הוא עמוס של מאמנו 8!
מ שעלה ׳קוכלסקי, סטיפן

 המורה שנים. כמה לפני פולין
אש גם שהיא נעמי, היא שלו
 מנהל סגן שפר, אורי של תו

 ינ־1 בנזמן למאמנים בית־הספר
 גלעד עומד המכון בראש גייס.

 בתחילת שהיה דיינגרטן,
מצ קופץ־לרוחק ׳60ה־ שנות
 עד קושניר. דויד יחד טיין,
יש אתלטים הצליחו לא היום

 שני של לרמתם להגיע ראליים
אלה.

גוררמן אביבה
 צה״ל בגלי האדום

כאשר המבורגרים,
ודויד
קהל

 אשפי •של בתחרות כשופטת כיהנה סיפרי־בישול, וכותבת אשת־חברה
 הטלפון איש רימון, צבי (בתמונה) לידה בתל״אביב. שנערכה המבורגר,

 של מתכונים שישה טעמו השופטים התחרות. נערכה שבחסותו מגן,
בסקרנות. אותם בוחן בתל״אביב פרישמן ברחוב שעבר סקרנים

ב הטלוויזיה בבניין 81
 מערכת־זד התקלקלה ירושלים

 שעבר, בשבוע דווקא חימום
ב מלווה עז, גשם ירד כאשר
 מרים וקור. עזות רוחות

 מחלקת־ מנהלת רוטשילד,
 מיב־ כתבה הסרטים־הקנויים,

 יוסף! שלה, הבוס אל תב
ב כי לו הודיעה שבו לפיד,

 שעליה כתוב לא שלה חוזה
 חוסר־החי־ ביגלל חולה. להיות

ש לעובדיה הרשתה היא מום
 המיכתב את לעבודה. לבוא לא

 ממנו העתק אך ללפיד, נתנה
המר הקירות אחד על תלתה
 באולפן יום, באותו שם. כזיים

תוכ ארבע הוקלטו ביותר, קר
 המשתתפים כל כאשר ניות,
מקור. רועדים בהן
איש כהן, יהושע 8!

 מעוזריו שהיה לשעבר, לח״י
 כן־גור״ דויד של הקרובים

 לשדה־ פרש שבה בתקופה יון
זיכ שעבר בשבוע העלה בוקר,
ב שהה שבהם מהימים רונות

 השאר בין הזקן. של מחיצתו
 בן־גוריון פרש כאשר כי סיפר

 ואנשי לשדה־בוקר, לראשונה
 צריף לו להקים התחילו הקיבוץ

 בן־גוריון: להם אמר למגורים,
 אבל עץ. זה לצורך יספיק ״לי
 עבור לבנות אבקש אפשר, אם

הצריף.״ בתוך שירותים פולה
שבתר בערב בהופיעו 81
ב הארץ סופר שעורך בות,
 אד״ (״מוטקה״) כי מר! נגב,

אלי יהו גילה בבאר־שבע, צי
 נוהג היה בן־גוריון כי כהן שע

 במילים אורחיו לפני להציגו
טרוריסט ״הכירו :הבאות
 בי פוגש היה אילו מובהק.
 ואילו בי. יורה היה — בשעתו

 — בו פוגש הייתי אילו אני,
 אנחנו עכשיו בו. יורה הייתי

 הימים באחד טובים.״ חברים
הצ דרך על יהושע התמרמר

 לבן־גוריון: אמר הוא זו. גתו
 בשעתו, בי פוגש היית ״אילו

 לי. עושה היית מה משער אני
 וכמהפכן שבלוחם לך דע אבל
 בדבריך. אותי מעליב אתה
 רצינו, שאילו יודע הרי אתה
הש הדברים בך.״ יורים היינו
 בן־גוריון, על כנראה, פיעו,
 מציג החל הוא אחריהם שכן
 הבאות: במילים כהן יהושע את

 טרוריסט שלי. חבר ״הכירו
פקו מקבל היה אילו מובהק,

היסוס.״ בלי בי יורה היה דה,
 תל- עיריית ראש סגן 8!

 בעל הוא שיפמן, דויד אביב,
 סינגפור״, ״תוכנית של הרעיון

הת לחץ את להקל המיועדת
סגי- על־ידי העיר בתוך נועה

 בפרס זכה חברה, ומנהל אנרגית מהנדסאדר ר1ש!א
המבורגר. בהכנת מתכונו על הראשון

 בתכנת לו שתעזור אדלשטיין, ריבה אמא, את עימו הביא הוא
 לבישול מורה היתה האמא קציץ־הבשר. את המלווים הסלטים
 המיט' מלכת של בתחרות פעמים ארבע וזכתה מגוריה, עיר בחדרה,

ראשי״. ״טבח כתוב: הסינר על השומרון. איזור של בח

 אל המובילים צירי־התנועה רת
כא שעבר, בשבוע העיר. מרכז

 קרס השיטפונות בעיקבות שר
 מיהרו נחלת־יצחק, גשר תחתיו
 תל־אביב, עיריית ראש למקום

ט ״),(״צ׳יצ •טלמה ה  וסגנו, ל
עוז ראה עוזריהם. עם שיפמן,

וכן־ חגן צ׳יצ׳, של רו ה י
 ואמר ההרוס הגשר את דה,

הגש תחילת ״זוהי לשיפמן:
מה סינגפור. תוכנית של מתה

לעיר.״ ייכנסו לא כבר הזה צד
 גכ״ הוותיק העיתונאי 81
 השבוע פגש ציפרוני ריאל

ה ההסתדרות איש ידידו, את
 קופפר־ אליעזר וותיק

 בתואר אליו וסנה *טטיין,
 קופפר- כך על התמרמר ״מר״.
 בשבילך אני ״ממתי שטיין

ד׳ ד מ  ציפרוני: לו השיב ׳
 זאב, הוא לחבר שחבר ״מזמן
מר.״ בשבילי אתה

 גם הוא ציפרוני אגב, 8!
 בארץ הגדולים המומחים אחד

 שטיחים של שוויים להערכת
לבי הוזמן מכבר לא פרסיים.

להע כדי עשיר, קבלן של תו
 לרכוש שעמד פרסי שטיח ריך

 להסביר ניסה ציפרוני הקבלן.
 עולה כמה משנה זה שאין לו

 למצוא־חן חייב הוא השטיח,
ש כיוון הרכישה, לפני בעיניו

 שנים עימו לחיות עליו יהיה
 ״אם הקבלן: לו השיב רבות.

בש שמבקשים כמה שווה הוא
 !״בעיני חן ימצא הוא אז בילו,

״ האוצר ששר כך על 8! ג  י
ב דווקא קיצץ הרביץ ה אל

 ב- הקשורות לחלב, סובסידיות
 אמר בניו, של בית־החרושת

 בפינתו קור, אבשלום הבלשן
״על :צה״ל בגלי אמרוסב
 חוסך :הפיתגם חל הורביץ

 שיבטו.״ שונא — בנו
ה הוא דואג סבא 81 ש  מ

 בעבר שהיה מי נוידרפר,
 המדינה, הכנסות על הממונה

 בוקליס־דיס־ בנק מנכ״ל וכיום
 האחרון השישי ביום קונט,
 רופא-ילדים אל בדחיפות הגיע

החו ארבעת בת נכדתו עם
 והסבא הצטננה, הקטנה דשים.

דאג.

| ' "1ן1ל | | וחצי, כשנה בארץ הועסק שלא שחקן |
 ״מצדה״. בסרט ניצב של בהפקיד זכה !#!!!■י / י 1

 לקחת ואפילו יותר, נכבד תפקיד לדידי לתת החליט הסרט במאי
 והוא דירי, את שם יגלו אולי הצילומים. להשלמת ללוס״אנג׳לס אותו

לוקוב. יורם היפה, הצייר של אחיו הוא דידי בינלאומי. כוכב יהפוך
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