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 נל־ רפי באילת, האפריקאי

ממו מטיול לאחרונה חזר טון,
 הוא הפעם בארצות־הברית. שך

 כפי גדול״, ״על הטיול את ערך
 שילם למשל, כך, מספר. שהוא

 של שייט עבור דולר כאלפיים
 בין תענוגות בספינת שבועיים

 שבוע אחרי הקאריביים. האיים
 מיזוג־ה־ התקלקל הפלגה של

 במחלקה רפי של בתאו אוויר
 האוניה כשטכנאי הראשונה.

 הקיל־ על להתגבר הצליחו לא
 רב־החובל אל רפי ניגש קול,

 רוצה הייתי ״אילו לו: ואמר
 הייתי מיזוג־אוויר, בלי טיול
 הוא בישראל.״ למילואים הולך
 מה־ להורידו מרב־החובל תבע

עג האוניה ואומנם, מיד. אוניה
 רפי הורד שם ארובה, באי נה

 תביעה להגיש שמיהר נלסון,
 שקיל־ על חברת־הספנות נגד
בהפלגה. ההנאה את לו קלה
 עיתונאים של במסיבה ■1

 שאל שר־האוצר, עם כלכליים
ייג את לדיו אלעזר הכתב

האינ לדעתו אם הורכיץ אל
בי של היא הנוכחית פלציה

ה ומה הוצאות, של או קוש
מיק בכל לנקוט שיש צעדים

ארו תשובה השיב השר רה.
 חזר כשסיים, לעניין. ולא כה

 שוב בשנית. השאלה על לוין
 על ארוכה תשובה השר השיב

 לא לוין הייצוא. של החשיבות
ה אותה את ושאל התייאש,

 השלישית, בפעם בדיוק שאלה
 על הורביץ חזר ובשלישית

 החליט כאן הייצוא. חשיבות
ני המסיבה בגמר לחדול. לוין
אח בנוכחות ללוין, הורביץ גש

 ואמר: כתפו, על טפח רים,
 לי לומר תוכל אולי ״לוין,

 של אינפלציה זה מה סוף־סוף
?״ ביקוש
יעקב של בתוכניתו !■

הש אישיות, שאלות אגמון,
הב ״אם השאר, בין תתפה,

ניצ היא ובר.גג רבקה נים״
ידי והכחישה זו הזדמנות לה
כאי בעיתונים, שפורסמה עה
 שאם רבין יצחק על אמרה לו
 לא הוא פמ״ז, חשבון לו יש

הס ראש־ממשלה. להיות יכול
לה יכולתי ״לא גובר: בירה

 לא פשוט אני כי זה, את גיד
פמ״ז.״* זה מה יודעת

ב שנערכה באזכרה 11!
 מאיר לגולדה החייל בית

 חבר־הסנסת השאר בין דיבר
שגול סיפר הוא אלון. יגאל

 אותה, שיספידו רצתה לא דה
 הספד. היו דבריו המשך אך

 העביר המערך מצעירי אהד
 ״כמה :דיניץ לשימחה פתק
 יגאל מותה, אחרי ששנה מוזר
 אך ממנה, מפחד עדיין אלון
 מז־ אותה.״ עוקף זאת בכל
 משל, ירוחם ההסתדרות, כ״ל
דב את קרא דיבר, הוא שגם
 התבלבל הוא הכתב. מן ריו

מש היתר. ״היא ואמר: מעט
 ניד ומזכירה נישכחות כיחה

כרות.״
 של מביקוריו באחד 8
 נענו״ת, של בגן־ילדים משל
 להם: ואמר הילדים אל פנה
להו תספרו משל. הדוד ״אני
 בגן, היום שהייתי שלכם רים

 הדוד את תזכרו וכשתגדלו
משל.״
 להאמין משתלם לעתים 0

 תמיר, יוסי לאסטרולוגיות.
האסטרולו של 22זד בן בנה
 חובב- הוא תמיר, מרים גית

שנ במישחק מושבע. כדורגל
וה ירושלים בית״ר בין ערך

שקבו חשש תל-אביב, פועל
 נתנה אמו תפסיד. בית״ר צת
ה כי לו והבטיחה קמיע, לו

תפ לא עליו האהודה קבוצה
תג היא הגרוע במיקרה סיד.
צדקה. אמא בתיקו. מור

זר. מטבע פיקדון *

 מצאה ויפוזפיה, צעירה דוגמניתנבט בת־שבע
ב הילדים עיסוקי לבעיית פיתיון

בתצוגת״אופנה בנותיה שתי את לשתף החלישה היא החנוכה. חופשת

 למכירת מיזנון של בעליו לאחרונה הפך תל־אביב, ״מכבי״ של הכדורגל כוכב ?1"1ף|
שום, יצחק זה. בתחום העוסק היחידי הכדורגלן הוא אין ברמת״השרון. בורקאס 4י!-

 תל״אביב, ממכבי עוז וירון פרץ ויקי בכפר־סבא, כזה מיזנון מנהל הלאומית, הנבחרת קפטן לשעבר
 מיזנון ינהל ב״הכוח״, כיום המשחק שפיגל, גיורא ואילו בתל־אביב בורקאס מיזנוני לפתוח עומדים

שלו. החדש המיזנון פתיחת בטכס חבריו עם (במרכז) טבק בני :בתמונה בירושלים. כזה

 המשתתף פתיר דן 8
בתוכ לענייני־ספורט כמומחה

 בגלי משתיים שעתיים נית
 ממלון ישר לאולפן הגיע צה״ל,
ה שיחות הסתיימו שם לרום,

 שם שגם מסתבר אוטונומיה.
ל סיפר פתיר בספורט. עסקו
 התוכנית, מגיש שגם, תום

 טרוד היה המצרי שראש־הטכס
 האחרון. בשבוע עניינים בשני

 יהודה כיתבי כל רכישת
 ידידו עבור בעברית עמיחי
 עבודת בהכנת העוסק המצרי,

לק והמסוגל שלו, הדוקטוראט
ה המקור. בשפת אותם רוא

 מדי רכישת הוא השני עניין
 עבור בכדורגל ישראל נבחרת

 שחקן־כדורגל שהוא הבן, בנו.
ממ המצרית, בנבחרת מצטיין

 עם למישחק בקוצר־רוח תין
 מכיוון הישראלית. הנבחרת

 מדים החלפת מחייב שהמינהג
 הבן מכין מתחרות, נבחרת בין
ה לקראת עתה כבר עצמו את

מאורע.

 מחט צה״ל גלי בתוכנת 8!
חד מגאזין תקליטים, בערימת

 בעריכת מוסיקת־פופ של שות
 שתי התגלו קוטנר, יואב

 ש־ האחת, מעניינות. עובדות
רו של החדש בשירה הלחן
 מאד דומה חלומות, רז, חמה
 הצמד של אמריקאי לשיר

 פנה יואב ואדמונד. מארק
 פנה וזה רוחמה, של למפיק

 קליני יאיר השיר, למלחין
 הלחן כי לו הודיע המלחין גר.
 אותו נתן שהוא מכיוון זהה,

בתק האמריקאי. לצמד בזמנו
 ״ג׳ון המלחין שם מופיע ליט

 דעתו לפי טעות, וזו מארק״,
 השניה העובדה • קלינגר. של

הח שבתקליט היא שהתגלתה

 בוני ואת (מימין) 8ה־ בת שירלי את אירגנה היא השתתפה. שבה
 את הביאה דרור סמדר גם להנאתן. דיגמנו השלוש וכל ,5ה״ בת

סמדר. הסבירה צעיר,״ מגיל מדגמנת ״שירי שתדגמן. ,9ה־ בת שירי בתה

הס של צוות־ההסרטה 0
 האמיתי המישחק החדש רט

חנו של הראשון ביום צילם
כ תל-אביבית. במיסעדה כה

 אינם הצילומים כי נוכחו אשר
להי וחייבים בזמן, מסתיימים

 החליטו הלילה, תוך אל משך
 בו, המשתתפים שחקנים שני

 ושלמה אדם בת־ מיכל
רא נר להדליק וישינסקי,

 אל משירי־חנוכה. ולזמר שון
 אנשי שאר הצטרפו השימחה

 הבמאי של בראשותם הצוות,
 טור. דויד והמפיק כהן אביי

 כרד הסקוטי, המקליט רק
 משירי לשיר התחיל ביסלי,

חג־המולד.

ש יאנג, ניל הזמר של דש
 בחברת ישראלית בהדפסה יצא

 מופיעות ארצי, הד התקליטים
בט התקליט, של השני בצד
 החדש מהתקליט הקלטות עות,
ל פנה יואב אלירן. רן של

 כרנט, אבי ארצי, הד נציג
 הקטע. בהשמעת אותו והפתיע

 שהעניין הבטיח החברה דובר
ל מתחייבת והחברה יסודר,
 שהטעות תקליט כל החליף
בו. מצוייר,
 יגאל הצעיר הסופר 81
 ספרו הוצאת את מעכב גלאי

שמע משום ביד, מים האחרון,
 מימי עטיפת־סיפרו, טרת

 את סיימה לא עדיין הן,0
בח מתגוררת מימי עבודתה.

ה עם האחרונות השנים מש
 אחרי איתן. דן ארכיטקט

 היה קשה פעמיים, שהתגרשה
 שם־מיש־ באיזה להחליט לה

לב העטיפה. על תחתום פחה
 מימי״. ״א. על החליטה סוף
הסו של בעלה בעבר היה דן

ב ושידות, (שידה רחל פרת
המתגו איתן, החמישי) רקיע
 הוא בארצות־הברית. כיום ררת

 המשוררת של בעלה היה גם
 בהוד־ המתגוררת שני, רינה

 משותפת בת לשניים השרון.
 תירגמה 13 שבגיל תמר, בשם

 לעברית. מאנגלית ספר־ילדים
ה ההוצאה באותה יצא הספר

 של ספרו את גם לאור מוציאה
או מעטרת מימי כאשר גלאי,

 למיש־ גלאי של הקשר זהו תו.
הענפה. איתן פחת

7!22072 הזה העולם


