
אנשים
 ח־אש״הממשלה בגין מנחם

שונים דברים שני הם

ובתו, גור אילנה הפסלת שערכו במסיבהובין יצחק
 היה לרבין בן־ארצי. דליה עורכת״הדין

 אחר אורח דליה. עם להתחבק הירבה והוא מרומם מצב־רוח
 שבא התחתונה), (בתמונה כספי רמי עורן־הדין היה במסיבה
 במיקצת שקילקל זה היה רמי אתי. היפהפיה אשתו בחברת

 תשובה." לי חייב ״אתה :לו אמר הוא רביו. של מצב־רוחו את
 הממושקף האיש מדבר מה על ידע ולא כספי את זיהה לא רביו

שלח שבועות כמה לפני הסיפור: שמאחורי הסיפור והמשופם.
 מיכתב הראל, (״ארלה״), אהרון פרס, מאנשי אחד של בשמו כספי

 שיתנצל הראל, של בשמו מרבין, כספי תבע במיכתב לרבין.
 איים כספי סגורה. בישיבה הראל נגד כביכול שאמר דברים על

 שרגז רביו מישפטית• תביעה נגדו יגיש הוא יתנצל לא רביו שאם
קשות. בו נזף חברתית, מסיבה של במהלכה כספי של ,פנייתו על

 ה* של בביתו הטלפון ■1
בלונ מנור, אהוד תמלילן

הנכ ,7 בסיפרה מסתיים דון,
 .1 הסיפרה כמו לעתים תבת
 טלפון צילצולי מנור קיבל לכן

 את שביקשו מאנשים רבים
נז כאשר שרברב. של עזרתו

 הוא לשרברב, עצמו אהוד קק
מק ״אני ואמר: אליו טילפן

 אחרי לביתי, מהר שתבוא ווה
אנשים הרבה כל־כך שהפניתי

 בטעות.״ אלי שטילפנו אליך,
ותי מיד בא השרברב ואמנם,

תיקון. הדרוש את קן
 האנגלי-יהודי הזמר ₪1

קי אן פרנ ב לביקור בא וו
 שמו כי סיפר השבוע ארץ.

 אבל־ פראנסיס הוא האמיתי
שהת היהודיה, סבתו אך סון,

 לכל אמרה תמיד, בו פארה
 הוא פראנסים כי מכריה,

אחד) (מיספר וואך ״נאמבר

 חגג לוונגרוב לני המיסעדן ובעלה גור אילנה הפסלת של בנםלחנגווב אשלי
 בתחילת לארץ הגיע הוריו עם יחד ביפו. שלו בר״המצווה את

לוס־אנג׳לס. מגוריו לעיר הוריו עם הנער חזר החגיגה אחרי יומיים שלו. ההפטרה בלימוד ועסק הקיץ

 והפך זו מילה אימץ שהוא עד
 הפרטי שמו את לשמו. אותה
בזמ שעשה כפי לפרנק, הפך

 סי■ פרנק הנודע הזמר נו
 נקרא הוא שגם נטרה,

פראנסים.

 על יורדים בתוכנית 9
(״מו מרדכי דיבר השבוע

 15 על קירשנבאדם טי״)
 שראש־הממשלה הלירות אלף
 אמר ממשכורתו. שיקצצו רצה

 לבנין: לורנץ שדמה כח״ אז
 לבגין, נותנים לא הכסף ״את
 העיר לראש־הממשלה.״ אלא

 כבר לורנץ ״גם :מוטי כך על
 וראש־ה־ בגין שמנחם יודע

שו דברים שני הם ממשלה
נים.״

 האמריקאית העיתונאית 6!
בז .שעבדה כראון, הילארי

 ככתבת ואחר־כך בישראל מנו
ב או־בי־סי הטלוויזיה רשת
 ״ד״ש בארץ: לידידיה גלויה

 האחרת.״ מבראון מהפנטגון,
הא לשר־ההגנה התכוונה היא

היו בדאון, הרולד מריקאי,
בפנטגון. הוא גם שב

 של הבר־מצווה בחגיגת פגש הצייר 101!
קורנהויזר, ורדה את לוונגרוב אשלי |

המאכלים. מן שנהנתה קורנהויזר, ריצ׳ארד הפסיכיאטר של רעייתו
ליפש אורי

קנו אתי
בניו־יורק המתגוררת

 שרה לידידותיה סיפרה (מימין), מילצ׳ו ארנון של ההפקות מישרד מנהלת
 והאדריכלית (משמאל) וייצמן מכון נשיא סלע, מיכאל של אשתו סלע,

ביותר. יקרות תמונות מילצ׳ו, של בשמו פומבית, במכירה קנתה כיצד הרמתי רחל

224597 הזה העולם


