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 צלם של מסיב־חתונה מה זמן

 אכז־ סי־בי־אס, של הטלוויזיה
אי וחברתו אכן־טוס, נון

 הערב היה זה הירש. לנה
מכ שבו השנה במשך היחידי

 אבן־טוב של האיתורית שיר
 נותרו החוגגים לו. אותת לא

 של הקטנות השעות עד במקום
 לבלות תחת ואמנון, הלילה

 רעייתו עם ליל־הכלולות את
בן־ התעופה לנמל נסע הטריה,

 של בואו את לצלם כדי גוריון
הא השגריר לינדביץ, סול

האוטונומיה. לשיחות מריקאי

 אימן עם פומבי בראיון 9]
הנו מיפלג ראש אמר דנציג

 סגו־ניצב המישטרה, של ער
ב שהיה מי חמו, אכרהם

 הכדורסל קבוצת מאמן עבר
 לא ״אני תל־אביב, מכבי של

הקבו את ולאמן לחזור רוצה

 עם זאת לשלב קשה כי צה,
 אחד כל מישטרתי. מיקצוע

 שהוא חושב השחקנים מן
ה היה בתקופתי כוכב־עליון.

 טל בשם חמד בחור כוכב
 קפטן אמנם היה הוא בדודי.

הק מנהיג לא אבל הנבחרת,
 החזיק המנהיגות ברסן בוצה.

 ינאי. בועז המושבניק אז
כולם.״ עשו שאמר, ומה

תל- מחוז פרקליטות 91

 בתקיפה קטין האשימה אביב
 עשה לטענתה ובמעשה־סדום.

 כיוון מחמירות, בנסיבות זאת
 בכתב־האי־ קר. בנשק שנעזר

 היה הנשק כי הוסבר, שום
המ השופט מטאטא. של מקל
 קרא שטיינברג חיים חוזי
 ואמר: חייך כתב־האישום, את

 מטאטא שגם כך על ״שמעתי
 אבל רוצה, כשהאלוהים יורה,
נסיבות הן שאלה סבור אינני

 זה.״ במיקרה מחמירות
פנינה הפסנתרנית 9!

 מסיבת בביתה ערכה זלצמן
 דני של לכבודו בר־מצווה
היר עורך של בנו גלייזר,

 גליי־ ברן ווג, האנגלי חון
 בין השתתפה, במסיבה זר.

ה זלצמן, של דודתה היתר,
דבורה הקשישה שחקנית

המסיבה לחתן קסטלנץ.
 עצמה, של תמונה שי: הביאה

חתימתה. עם

 אלכסיס הפסנתרן 91
 להר לישראל בא וייסנברג
 הוא שנים לפני פעת־אורח.

 ילד־ ונחשב בארץ התגורר
 ילדת־הפלא עם יחד פלא.
הש הפליאו זלצמן פנינה
 כשניגנו מאזיניהם את ניים

נק שבזמנו אלכסיס, בפסנתר.
ונח בפאריס מתגורר זיגי, רא
 הטובים הפסנתרנים לאחד שב

אחד את שסיים אחרי בעולם.

 פגשה בארץ שלו הקונצרטים
בחי הקלעים מאחרי פנינה בו

 שלא ״טוב ובנשיקות. בוקים
 מאז שלי התיסרוקת את שניתי

 כל לכן ילדת־פלא. שהייתי
הו אותי,״ לזהות מצליח אחד
הידועה. הפסנתרנית דתה

 המתיק, הרובע בהצגת 9!
ב וויליאמס, טנסי מאת

הבמ רצתה הבימה, תיאטרון
 שהשחק- •בביט עדנה אית
 תתפשט שדה סנדרה נית

 חברה-לחיים הסצינות. באחת
 מושינוב, מוני סנדרה, של

הנו מגאזין של המנחים אחד
 זהו הלימודית, בטלוויזיה ער
הת לא וסנדרה וטו, הטיל זה,

המתגו ומוני, סנדרה פשטה.
 ארוכה, תקופה בצוותא ררים

בקרוב. להינשא עומדים
 בחצות שעבר, בשבוע 9,

 בביתה הטלפון צילצל הלילה,
 הוז. עדה העיתונאית של
ה העיתונאית היתה הקו על

ש פולאלן, אינם הולנדית
 תגובת את לשמוע ביקשה

 העברת על מיפלגת־ד,עבודה
 ל- מירושלים הולנד שגרירות

ב שהיתר, פולאק, תל־אביב.
 בעת שנתיים, לפני ישראל

 ,מאיר, גולדה של הלווייתה
 אז שהיתר, עדה, את זכרה

 עדה העבודה. מיפלגת דוברת
 משמשת אינה כי לה סיפרה

 וקיש- המיפלגה כדוברת עוד
סרס. שימעון עם אותה רה

צרפתי, צדי הבמאי 9
ב פנטסיה המוסע את שביים

 במשך עבד עליו הפלאות, ארץ
 החליט ולילה, יומם חודשיים

 של שעות כמה לעצמו לקחת
 אך הבכורה. הצגת לפני מנוחה

 רב. זמן לנוח הצליח לא צדי
 ל- אותו הזעיק בביתו הטלפון

הטל לתוכנית אולפני־הרצליה,
 לו הסתבר טובה. שעה וויזיה

 רביץ, יהודית הזמרת כי
 התעקשה בתוכנית, שהופיעה

 את ויביים למקום יובא שצדי
בתוכנית. הופעתה

בירו התקיימו השבוע 9!
 שנה 120 למלאת חגיגות שלים

 סולד, הנרייטה של להולדתה
ל העולמית. ויצ״ו ממקימות

 סגן, רחל גם באה חגיגות
 בכנסת חברת־כנסת שהיתר, מי

ה ,92ה־ בת כגן, הראשונה.
לנ העדיפה בחיפה, מתגוררת

 שם לירושלים. באוטובוס סוע
 ואמרה החגיגות למארגני פנתה
 מוחה אינו איש ״מדוע :להם
ה שטר את שביטלו כך על

 לירות, חמש בן היחיד, כסף
 של תמונתה מוטבעת עליו

ה השטר זה סולד. הנרייטה
 תמונה התנוססה שעליו יחיד
אשה.״ של
 ערך קינן עמוס הסופר 9!

 הבאסקי לזמר מסיבה בביתו
 את נטל פאקו איבנז. פאקו

 הזמרת־ עם וביחד הגיטרה
ה שרו רוט חנה שחקנית
ספר שירים שר הוא שניים.

 שירים שרה היא בעוד דיים
 השניים שסיימו אחרי באידיש.

 הגיטרה, את קינן נטל לשיר,
 השיר את כולם להפתעת ושר

בית־הטקדש. שיבנה החסידי
 של הפירסומת לצילומי 9!

 משותף, הריון החדשה ההצגה
 כדי בובות שתי הבמאי הביא

 השחקן השחקנים. עם לצלמן
 בהצגה, המשתתף יקר, אכי

ה בן בנו עם לצילומים בא
ו עומר, החודשים, שמונה
 התינוק, את הבמאי ראה כאשר
ו הבובות, על לוותר החליט
 לצילומי הקטן עומר את לקחת

 שלא מפני ״רק הפירסומת.
 עושה שמרטף למצוא הצלחתי

הו שחקן,״ של קאריירד, עומר
אביו. דיע

 ידידותיים קשרים ושיצר 1963ב״ לראשונה ארצה שהגיע הבסקי, הזמראיבנו באקו
 אמדורסקי גני הזמר קצרה. לחופשה ארצה בא ישראליים, אמנים עם מאוד

 ולשמוע ידו את ללחוץ שרצו אמנים־ידידים באו ואליה ״החצר׳/ ביפו, שלו במיסעדה מסיבה לו ערך
 את יובל וחנן אמדורסקי בני גוריון, ישראל עם ביחד ושר לידו הגיטרה את נטל פאקו שר. אותו

 הודיע עברית,״ קצת מדבר עדיין ״אני (למטה). בארץ רבות שנים לפני ששר הספרדיים, שיריו כל
״חאמם״. במועדון מהופעתו זוכר הוא שאותה רובינא, אילנה עם משוחח פאקו :(למעלה) לידידיו.

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
בקש?

ל מ כו זרוז<7נ ^ן
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