
אנשינו

נן נטו
אמרה היא

ת בחיפה. המבורגרים למימכר חנות פתח הזה״, ״העולם עלם שהיה מי ע  ביקורה נ
תו, נכנסה היא בחיפה, פונדה ג׳יין של  המבורגר. ואכלה קוטלר, עודד בחברת לחנו

באמריקה.״' פלאפל לאכול לישראלי כמו זה בישראל המבורגר לאכול ״בשבילי

לצור מבוטחת היא אם נשאלה
 פקידים כמד. רפואי. טיפול כי

 תעד את להציג ממנה דרשו
 הסדר לשם שלה דת־הגיטוח

להד הכספיות התחייבויותיה
 המים- את שהציגה אחרי סה.

 ב־ הוחלט המתאימים, מכים
 שלכיסא-הגלגלים בית־החולים

 מישרד־ אחראי יהיה והקביים
הח הם אותה. שאירח החוץ,

 לבית- האביזרים את זירו
 את השחקנית כשעזבה החולים,

הארץ.
 לראשונה נודע איך 9!
 ברגלה? נפצעה פונדה ג׳יין כי

 האדום הטלפון אל טילפן אזרח
ב שביקר וסיפר צה״ל בגלי

 בית- של האורטופדית מחלקה
או ראה ושם הדסה, החולים

 לה ששמים אמר גם הוא תה.
ה עורך רימון, צכי גבם.

 בית־החו־ אל טילפן תוכנית,
 כל התחמקו ולהפתעתו לים,

 נכונה אם לו מלענות הרופאים
אמ אף האחיות אחת הידיעה.

אתם מה ״בשביל לו: רה
 דברים לפרסם בכלל צריכים

דו אל הגיע לבסוף כאלה?״
 מרגלית בית-החולים, ברת

 שאמנם שאישרה, טולדנו,
 כאשר ברגלה. סדק לפונדה יש

אמ הגבס, בדבר אותה שאל
 גם יודעים אתם ״מה, לו: רה
 צבאי סוד זה ״מדוע זה?״ על

 שאל ?״ נפצעה שהשחקנית כזה
 כי לו אמרה טולדנו רימון.

 מ- להימנע ביקשה השחקנית
 טילפן רימון העניין. פירסום

 חיפה, תיאסרון מנכ״ל אל גם
 על ידע שלא קוטלר, עודד

 מילצץ ארנון המפיק, גם כך.
 דבר. ידע לא ג׳יין, של ידידה

 חיכו והצלמים העיתונאים כל
 ורק המערבי, הכותל ליד לה

 בטלפון הידיעה שידור אחרי
בית־החולים. אל מיהרו האדום

 בני־הזוג פגשו כאשר 8!
 יוד אגף במנהל היידן־פונדה

 בית־החולים, של סי־הציבור
 לו אמרה רפפורט, עזריה

 והיא לה, מוכר קולו כי פונדה
 בעבר. עימו ששוחחה בטוחה
 לה הסתבר קצר בירור אחרי

 כשנתיים לפני שידר עזריה כי
 ופנה ברדיו, התרומתרון את
העו ברחבי אישים 31ל- אז
או בין תרומות. בבקשת לם
 בני גם נימנו אליהם שפנה תם

 לו הבטיחו אז כבר היידן. הזוג
ביש לבקר מתכוננים שהם
ראל.

 ביל- מים בכוס להשקותו שלא
 ש- גולדה, טענה בשעתו בד.

 אפילו לי הגיש ״לא קרייסקי
!״כום־מים

נשי את שהביא במטוס 8)
טננכאום ברגים הדסה את

 בשחקנית פגשה היא לארץ,
 נימוס מתוך פוט־,ה. ג׳יין

 לבקר ג׳יין את ברניס הזמינה
בירוש הדסה בבית־החולים

 ג׳יין כי שיערה לא אד לים,
 אכן והיא מהר. כל־כך תבוא

 הסדק התגלה כאשר הגיעה.
למחל ניכנסה וכאשר ברגלה,

בבית־החולים, האורטופדית קה

 ראש־הממ- מישרד מנכ״לשמואלביץ מתי
ת בערב נוכח שלה,  התחרו

ת מילא הוא מצריים. מאכלים על ועלי״גפן. אורז נעוף, צלחתו א
להט זיוה

יכולה

 הגיש כאשר צחקה תל־אניב, עיריית ראש אשת
 לא ״אני מצריים. מעדנים עמוסה צלחת מישהו לה

״ אני טעים. לי נראה כשזה אפילו לאכול, טח, א אמרה. נדי

י ח ו ן מ ד ״  פונרה ג׳יין השחקנית של בנם ,7ה־ בןה
ם ובעלה ל־ להיכנס רצה לא היידן, תו

 שנלווה סתיו, יהודה העיתונאי הוריו. עם בנצרת כנסיית־הבשורה
ה. בילו שהם בזמן הילד על לשמור התבקש השחקנית, אל  בכנסיי

ה ויהודה לשעה, התארכו האלה הדקות ת לבדר ניס  טרוי הקטן. א
קו, את לו מזכירה שנצרת אמר  כן על מתפלא והוא מכסי

 ליד עימו טייל יהודה כאשר סומבררו. חובשים אינם שהאנשים
תיו אקדח״צעצוע. לעצמו לרכוש הילד התעקש חנות־צעצועים,  ס

 הילד אמו, חזרה לבסוף בו. שיחק והילד הצעצוע, את לו קנה
תו נישק לסתיו, תודה אמר ק לפרידה או תל ס ה הוריו. עם ו

הת נאמן יוכל כיצד אלים
 דאז.״ שר־הביטחון כיועץ מנה
 לשימעון כמובן, התכוון, הוא

 שר־הביטחון. אז שהיה פרם,
 המיש־ על עורך כך על העיר

 זה ״את גפן: מארק מר,
 הוא הקודמת.״ בפגישה שאלנו
המער חברי לפגישת התכוון

פרס. שימעון עם כת
 ח״כ של ביקורו בעת 8;

ה הקאנצלר אצל רבין יצחק
 קרייפקי, ברונו אוסטרי

 במקום לשבת שלא נזהר הוא
בספ מאיר גולדה שישבה

דאג קרייסקי ואילו ״,73 טמבר

2236 הזה העולם


