
 1*1־101 הגברות בבית לכהן מה

למיילד להיות השדר רוצה
שהת כלבים בתערוכת 0.

 תל- עיריית בחסות קיימה
 אל מיכתב־הזמנה נשלח אביב,
 כדי תומרקין, יגאל הפסל

 הגיב כלביו. עם בה שישתתף
״ביק :לעיריה במיכתב הפסל

שלו עם שאשתתף ממני שו
 בתערוכת־הכלבים כלבי שת

 קראתי בתל־יביב. שתיערך
 שלמה שראש-העיר בעיתונות

 בחסותו לפתוח עומד להט
צבי סתם זו האם האירוע. את

 טימטום? גם או דו־צדדית עות
 כלב, בעל היותו למרות להט,

 הם עוזרו, קימר, ואריה
 בתל־ כלבים. ורודפי שונאי
 כלב יכול שבו מקום אין אביב

 על מילבד בזכות, להסתובב
 שעליו אמות ד׳ של מיגרש
 לא אם כלבים׳. ׳ב״כ כתוב:
 לכלבים יותר רב עוול נעשה

 שום על זה הרי ולבעליהם
 מחלקת־התברו־ של אזלת־ידה

 של בראשותו העירונית אה
הדב ישפרו שלא עד קרמר.

 זכויות תוענקנה ולכלבים רים,
 ובחוף־הים, בגנים אלמנטריות

 עיריית ראש את להחרים יש
 לא כן על ומשרתיו. תל־אביב
זו.״ בתערוכה אשתתף

■ צב כל בתוכנית־הרדיו !
המראיי אחד רצה הרשת עי

 לדון גרכר, יוסי השחקן נים,
 לצורך בארץ. המאורגן בפשע

 עורך- את לראיין הציע זה
 למעשה פרדסט. אדם הדין
 של בעלה את גרבר רייין

קו יהודית לשעבר, אשתו
והת נישאו ויהודית יוסי רן*

גי אחרי ׳.60ה־ בשנות גרשו
 יהודית נישאה אלה רושים

שהתגו ישראלי, לאיש־עסקים
 אלה מנישואים בגרמניה. רר

 אחרי ילדים. שני לה נולדו
 ל- נישאה ממנו, שהתגרשה

 לאשתי ד״ש ״תמסור פרוסט.
 לפרוסט, גרבר אמר לשעבר,״

הראיון. תום עם
 עודד שדר־הטלוויזיד, 0'
ה1' עם כמנחה יצא עמי -!
בארצות- לסיור הגבעתרון קת

 להתראיין כדי לפאריס יצא
עוז לפני רדיו. בתוכנית שם
 בארץ ידידיו עם התייעץ בו
 את ברדיו לספר לו כדאי אם

כמה לפני :הבא הסיפור
 כדי לפאריס בא שנים
 ואמ־ שלו. לבית־המלזן בוקר
 בזונה פגש הוא שלו. שלום

 לשמו. אותו ששאלה ברחוב,
 אמרה עצמו את הציג כאשר

ב למחרת תבוא שהיא זו, לו
ואמ שלו. המלון לבית בוקר

 והביאה למחרת באה היא נם
 אמרה צרפתיים. פרנקים 450

 לילה לי ״היה לספן: הזונה
 אך גשם, ירד כי אמש חלש
 הכסף את לך לתת רוצה אני

שלך.״ לאוניה שלי כתרומה
ברקן, יהודה הבדרן■ 0'

 במועדון ערב מדי המופיע
 ברע. חש בחיפה, התיאטרון

 שבתל־אביב מביתו טילפן הוא
אדי, לאלי המו מנהל צכי
 להופיע יוכל שלא ואמר עדון,

 צביאלי: אמר הערב. באותו
 אולם יש לבוא, מוכרח ״אתה
ואמ לרופא.״ אדאג ואני מלא
 רמב״ם מבית־החולים רופא נם,
מא שהה למועדון, בערב בא

 ההופעה בעת הקלעים חורי
ההפס בשעת בברקן וטיפל

 מה את בשרי על ״חשתי קות.
 בר־ ג׳ורג׳ הסופר פעם שאמר
 חייבת שההצגה שאו, נארד

 בתום ברקן אמר להימשך,״
המופע.

 אלכם צה״ל גלי שדר 0!
 אלה בימים מסתובב אנסקי
 לפני ביותר. מאושר כשהוא
 בת, שרי אשתו ילדה שבוע
פל. לה קרא והזוג  אלכס טי
 ב- שהיתה הלידה, בעת נוכח

 בתל־אביב, אסותא בית־החולים
 השלבים. לכל נרגש עד והיה
 בית־החול־ם את עזבה שרי

 בירושלים, הוריה אצל ונמצאת
 ערב, בכל אלכס נוסע לשם
 הצבאית. בתחנה עבודתו בתום
 צילצולי עשרות מקבל ״אני

 המברכים ממאזינים, טלפון
מתנות. גם ושולחים אותי

 הנשים לישכת של כינוס רך
הסוציאליס האינטרנציונל של
 כינוס באותו פגשה נאווה טי,

 סוציאליים לשירותים בשרה
ה די!־פ. קארולין בסנגל,
 מפגישות המיודדות שתיים,

מ הכנס בתום טסו קודמות,
 שהיה דיופ, לפאריס. לונדון

 הראשונה במחלקה כרטיס לה
 ליד לשבת התעקשה במטוס,

 ובעת במחלקת־התיירים, נאווה
בצוותא השתיים שרו הטיסה

 לכהן מה יודע לא ״אני :אמר
בבית־הגברות.״

 של האופנה לתצוגת 01
 אוכרזון, גירעון של דגמיו

 ארץ־ למען המועצה שערכה
 אר־ שגריר באו יפה, ישראל

 לו״ סם בישראל, צות־הברית
 הם אך סאלי. ואשתו איס,

כו כאשר התצוגה, בתום באו
 התנצלה סאלי התפזרו. לם

בא נוכחים היו שהם ואמרה

 שעבר. בשבוע באילת שנערך בטקס המצטיין, התיירן תעודת את
לבתי״המלון רק לב שמים לא כי שמח שהוא אמר רפי

אלא בית״מלון, לו שאין למרות אליו, גם ומתייחסים
השנה. ימות בכל תיירים אליו למשוך המצליח כפר־נופש
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חשבוני.״ על חיים עושה לצוני, על נופל שלצונו ״מי :טימור למושיק אמר (מימין) דותן דודו

 מספר ההופעה לפני הברית.
 הקיבוצניקים כי לקהל בן־עמי

של בחדרים מתעלסים אינם
 כאשר הגורן, על אלא הם,

 ״ולרן לשמיים, מביטות הנשים
 עיניים שלהן הילדים לכל יש

כחולות.״
נתן אייבי ספן־השלום 01

ומז כפיות עכשיו עד קיבלתי
 שמה עם ודגל קטנים, לגות

 בכלל, עליו. רקום מיכל של
 מיקצוע להחליף רוצה אני

 אנסקי אמר מיילד,״ ולהיות
לידידיו.
 נאווה נעמת, מזכ״ל 01
נע שם מלונדון, חזרה ארד,

בעברית. עליכם שלום הבאנו
 ארצה בואה עם מייד 0!

 במיפ־ לפעילות נאווה חזרה
 הישיבות באחת לגת־העבודה.

 האשה למעמד הוועדה של
 מנחם הרב ח״כ גם השתתף
 ליש־בה בא כאשר הכהן.

בה, היחידי הגבר שהוא וגילה

 להספיק גם ורצו רוחת־ערב,
לתצוגה.

 של העולמית הנשיאה 0!
נעד הרצוג, אורה האגודה,

 נמצאת היא האירוע. מן רה
 תצוגת־ נערכת שם בנידיורק,

 אורח־ האגודה. למען אופנה
 זובין המנצח היה שם הכבוד

מאטה.
או האחרונה הבדיחה 01
 השקל את הצמידו כי מרת

 יוצא כך הין. היפאני, למטבע
שקל. איינה
 זילברג יואל הבמאי 01

 שחקנים של צוות עם יצא
למ כדי לגרמניה, ישראליים

ה סירטו לצילום אתרים צוא
 גילעדי, מוטי החקיין בא.

 בא בסרט, הוא גם שישתתף
 ולא בן־גוריון לנמל־התעופה

ה הרמקול, הודעת את שמע
 על לעלות לנוסעים קוראת
 איש כי הבחין לפתע המטוס.
ב נמצא אינו טיסתו מנוסעי
ההמ למסלול רץ הוא סביבה.

 לנקר זז כבר המטוס אך ראה,
 ננסי הפסנרתן דת־ההמראה.

הב במטוס, שהיה ברנדים,
 לעברם הרץ במוטי, לפתע חין

 עצור!״ ״עצור! לטייס: וקורא
ל חזר מוטי עצר. לא המטוס,

למחרת. לגרמניה והמריא ביתו,
 אל־ גילה השחקנית 0!

 כשהיא השבוע נראתה מגור
 שחורה, חולצת־טריקו לובשת
הפמי הכתובת באנגלית ועליה

 לי״. שייך שלי ״הגוף ניסטית
 נאמר, אלה למילים מתחת

 ״אבל יותר: קטנות באותיות
להתחלק״. מוכנה אני

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח. קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיך

 כרמליטה
 סנגריה ׳

קרח. עם
 הישטוב
 ממנה
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