
1
 בלידוח נובחים הגברים

ומתעלפים. נשותיהם של
11.1 צבי הנאשם של למיכתבו השיב לא ואלוהים

 רצו דגניה קיבוץ חברי 1!
 מכיוון בו, ינאם לא שבגין

 להפוך מעוניינים היו לא שהם
 פוליטי. לאירוע החגיגה את

 איחוד־הקיבוצים־והקבו־ סנהיג
 התנצל חריף, מופה צות,
הת שבגין נכון לא כי ואמר
 לא הוא אך לנאום, שלא בקש
 אחרים שרבים משום נאם

החגי ביום ערב. באותו דיברו
 בין הידידות הסכם נחתם גות

 וראש־ לברית־המועצות, סוריה
 להגיב שלא החליט הממשלה

 שנועדה אלא בדגניה, על־כך
האי אחרי הערב, באותו לו

 אנשי עם פגישה בדגניה, רוע
 בירושלים. המאוחדת המגבית
 במסוק בגין הוטס מדגניה

 אכן ושם למינחת־בירושלים,
זה. הסכם על הגיב

 ה־ מפקד של בסיפרו !■
 פיוקס שדה, יצחק פלמ״ח
 שלמה שכתב מבוא יש פתוח,
־,ספ הוצאת בקשת לפי דרך,

 ובו המאוחד, הקיבוץ של רים
 של חייו תולדות מסופרים

הו ראשי כי מסתבר שדה.
 לפני ניסו כבר הספרים צאת
 תולדות את לפרסם שנים כמה
 הם הפלמ״ח. מפקד של חייו
 מגד, אהרון לסופר אז פנו

 וכעבור סכום־כסף לו נתנו
 שלו הרומן יצא חודשים כמה
 לבין שבינו המת, על החי

 שום אין שדה של הביוגראפיה
קשר.
 חבר־הנא־ כיושב־ראש !■
 אוניברסיטת של החדש מנים

 התמנה בבאר־שבע בן־גוריון
במ דה־רוטשילד, נתנאל

 השווייצי המיליונר של קומו
ה דה־רוטשילד, גאון. ניסים

 רחל של בתם לגילי, נשוי
 לימון, (״מוקה״) ומרדכי

ה בשפה מנאומו שליש קרא
 עשה הזה הנאום על עברית.
 חמתו, עם לכן קודם חזרות

״ה :למאזיניו אמר הוא רחל.
 ללמוד לא טובה הכי דרך

יש עם להתחתן היא עברית
 גייס דה־רוטשילד את ראלית.״
 האוניברס״ נשיא זו למשימה

תקוע. (״ג׳ו״) יוסף טה,
 ממסיבות־הנשים, באחת 81
 חדש ספר־בישול הוצאת לרגל

רעיי שמואלי, גאולה של
 מישרד־החינוך, מנכ״ל של תו

 ״לפני :שמואלי אליעזר
 התחרות התקיימה שנים 18

 מלכת־המיטבח. של הראשונה
 בכישרון־ נודעתי לא מעולם

ה מארגנת אך שלי. הבישול
 הפצירה דינור, נינה תחרות,

 לתחרות. מתכון לשלוח בי
 להפתעתי וזכיתי זאת עשיתי
הבל רק מאז הראשון. בפרס

 צריכה הייתי כל קודם תי.
 עצמי את להוכיח הזמן כל

 כולם ושנית, מעולה, כטבחית
 מלכת־המיס־ בלעג אותי כינו

בח.״
 בקרב חדשה אופנה על 8!

ב סיפר בירושלים הגברים
 המחלקה ראש שעבר שבוע

הד בבית־חולים לגינקולוגיה
 ר הד״ הר־הצופים, שעל סה

 מרבית לדבריו, פלטי. צכי
 מבקשים הירושלמיים הגברים
 לידת בעת נוכחים להיות

 מהם אחוזים 85 אך נשותיהם,
 ואחד הלידה, במהלך מתעלפים
 ראשו את שבר אף הבעלים

שוח הוא מתעלף. שנפל בעת
 אחרי רב זמן מבית-חולים רר

בית־החולים. את עזבה שאשתו
ש הרבות הראיות בין 81

 על־ידי לבית־המישפט הוגשו
סי־ שרה המחוז פרקליטת

 צבי של במישפטו רוטה
ה שכתב מיכתב גם היה גור,

 הוצג כאשר לאלוהים. נאשם
אלי הסניגור חייך המיכתב

רו ״אני ואמר: מלחי עזר
 התקבלה שלא לציין רק צה

תשובה.״
רה השחקנית 8! דבו

 55 השבוע .חגגה קסטלנץ
 לציון הבמה. על שנות־הופעה

בבית ערב ערכה המאורע
לגד בתל־אביב. ביאליק מניה

 חברתו האווארד, ריצ׳ל בחברת קראוס, שמואליק המלחין־זמר של אשתו הזמרת,נץ גיוזי
בביתם, מושיקה בכתיבת עסוקים שלהן שהבעלים בעת זילבר. אריאל הזמר של

 יחדיו, באו כאשר מהן, באחת בעיר. הנערכות במסיבות אמריקאי, ממוצא שהן הנשים, שתי מבלות
 הלחן. ואת המילים את כתבה עצמה שהיא בעברית שיר ובו קטן, תקליט שהוציאה ג׳וזי סיפרה
מילה. כל זכרה זאת, לעומת ריצ׳ל, אבל אותן, ששכחה אמרה המילים, את לדקלם התבקשה כאשר

ךי|ץי,111 1 ך 1 |  במשך נמצאת והכוריאוגרפית, הרקדנית |
אליפות״העולם נערכת שם בנהריה, היום 1 י 1 # 1\ ■1 4

 והיא טכס־הפתיחה, של האירועים את ביימה גבי בגלשני״רוח.
 נסעה הטכס אחרי מיד ועיצובו. המקום קישוט על אחראית

 שבו סרט־טלוויזיה על בישיבת״עבודה להשתתף כדי לירושלים,
 שחזרה (משמאל), גל ריקי הזמרת את במסיבה פגשה גבי תעבוד.
 שירים כמה הקליטה שם בגרמניה, ממושך מסיור אלה בימים

 טובה״, ״שעה הטלוויזיה בתוכנית בעבר עבדו השתיים חדשים.
 מה וראי לנהריה ״בואי ריקי. של הופעתה את גבי כשעימדה

רבה. בהתלהבות הסכימה וזו לריקי, גבי הציעה שם,״ עשיתי

 הוותיקה, חברתה באה קום
 של אמה זכאי, כן־ שרה

 כן־זכאי■ טלילה העיתונאית
 ביותר. נרגשת נכנסה שרה

השי קרה, מה נשאלה כאשר
 פגשתי דקות כמה ״לפני בה:

 שר־ את שתלש צעיר, בבחור
שעו את וגנב שלי שרת־הזהב

 של ההופעה תום עם !״ ני
להת בן־זכאי מיהרה קסטלנץ

במישטרה. לונן

 ג׳ני־ מעצבת־האופנה 8!
 עם כסית לקפה באה לב, פר

 הגרפיקאי־אמן הטרי, בעלה
 טרטקוכר, (״טרטה״), דויד

 ידידי שכל לגלות והופתעה
 מסיבת־הסת־ להם הכינו הזוג
 השניים, הנישואין. לרגל עה

 אצל בארצות־הברית שהתחתנו
 מופתעים ישבו הכלה, הורי

 שאירגן בציבור השירה מן
 יינה המשורר לכבודם

 זרי- ומכל בן־יהודה, (,,יפי")
 ״זה להם. שהוגשו הפרחים
הד אחריה. לחזר לי השתלם

 של שמה עם פלאקטים בקתי
 אשר עד העיר, בכל ג׳ניפר

 אוהב באמת שאני לי האמינה
 הנירגש. טרטה גילה אותה,״

שקי ביותר היפה המתנה ״אך
 ש- זה היא לחתונה בלתי

 מודרנית לאמנות המוסיאון
 ארבע השבוע רכש בניו־יורק

שלי. עבודות

 מישרד־הבריאות, דוברת 8!
 עסוקה איננה גגני, דבורה

 בשעות- מישרדה. בענייינ רק
 את עורכת היא שלה הפנאי
 יי־ו־ עיתון של הרכילות מדור
מקומי. שלמי

הש המתהלכת הבדיחה 8!
 בחור היה פעם כי אומרת בוע

פצ עימו ולוקח למכונית נכנם
 כיום אותה. להרים כדי צה

מזרחיהבחור. את מרימה הפצצה
״ויין יוייו !,יזג׳ו■׳• ר

 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?
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