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טניס ו*ד11לט בא ירדן אורנן של 1אבי1
יוגוס יהודי של בכנס 81
 אחרי אחד יום שנערך לביה,

 טדי סיפר המימונה, חגיגות
 יצחק והנשיא הוא כי קולק

ה יושב־ראש עם יחד נכון,
נפ דולצ׳ין, אריה סוכנות

 ושם המימונה, בחגיגות גשו
 נולדה סבתו כי הנשיא התגאה

 אחד אף ״כאן אך במרוקו,
 להתגאות יכול אינו מאיתנו

 יוגוסלוויים.״ בסבתא או בסבא
ה דיבר ״כאשר קולק: אמר

 אמר: הזדמנות, באותה נשיא
 על להצביע יכול שאיני ״נכון

 אני אבל יוגוסלוויים, מקורות
ש יוגוסלווי, שיר זוכר עדיין

 מ־ רבות שנים לפני למדתי
ה משם.״ שבאה אחת, אשה
ה את פה בעל דיקלם נשיא
שיר.

 של למסיבת־עיתונאים 0
מיפלגת־ של הכלכלי הצוות

 חברת־בי- ומנכ״ל ויויאן, תו
 של אביו ירדן, עמום טוח,

 שנחטף הילד ירדן, אורון
שנה. לפני ושנרצח

 טופול חיים השחקן ■!
 ירושלים יריית ראש את ביקר
 אמר שעזב לפני קולק. טדי

 !״וכשר שמח ״חג :טדי לו
 פיתאום ״מה :טופול לו אמר

 ״כשר קולק: לו ענה כשר?״
 אתה זוהר. אורי בשביל זה

או לבקר עכשיו הולך בטח
 כי לקולק גילה טופול תו.״
 אורי, את לבקר הולך אכן הוא

 ציבעונית. כיפה מכיסו והוציא
מכי כיסה קולק גם הוציא אז
 שלנו, כמו ״בעיר ואמר: סו

ב מצוייר להיות מוכרח אני
כיפה.״

ה הישראלי המיליונר 8!
 מ־ בארצות-הברית, מתגורר
קבו- אירח ריקלים, שודם

*י  יוצאת ״אני המוסיקלי במחזה משתתפת '*11ןו||!|
ההצגות אחת בתום לדרך״. שירי עם ! 11 11

 לה ואמר אליה ניגש בחוץ, ליטני, דני הזמר בעלה, לה חיכה
 ביותר. טובה בצורה תפקידה את ביצעה היא כי

שלה, ביותר החריף המבקר הוא בעלה כי טוענת ליטני ג׳ודי

ו יעקוכי גד באו העבודה
 בחולצות כלומנטל נפתלי
 שהפרופסור בעוד פתוחות,

 בחליפה בא בן־שחר חיים
 העיתונאית העירה ובעניבה.

 נאיבי, עוד ״הוא :הדז עדה
 דויד של בגירסתו מאמין

העני שהחליפה, כן־גוריון
 ביגדי- באמת הם והפראק בה

 העיר המיפלגה.״ של העבודה
הוא ״חב״ש :אחר עיתונאי

 של במועצת־המנהלים חבר
 בנק של ולא דיסקונט, בנק

הסוציאליסטי.״ הפועלים
 ברמת- בטורניר־הטניס 81
 הצופים, בין השבוע, נראו

 כך, גכריאל פרקליט־המדינה
העב האוניברסיטה נשיא סגן

אש- עם דיניץ שמחה רית,

 בפסטיבל- ישראלים של צר.
 בלוס־אנג׳לס, שנערך סרטים

 בפס- להתחרות היא ושמטרתו
 ריק- קאן. של טיבל־הסרטים

 את חשבונו על הזמין ליס
 ב־ שלו המלון לבית הקבוצה

מעו הוא ריביירה. לאם־וגאס,
 שהפיק מאז בעסקי־סרטים רב

 הצעירה, אשתו למען סרט
ה,  וחצי שניים השקיע שבו פי

דולר. מיליון
 מישחק״הכדורגל אחרי 8!
ישר של הכוכבים נבחרת בין
 האנגלית הקבוצה ובין אל

 לכל נערכה יונייטד, מנצ׳סטר
 בבית- קבלת־פנים השחקנים

 היתה המסיבה בהרצליה. מלון
הח אשר עד מאוד, משעממת

לפתוח האורחות אחת ליטה

שהצ היחידי בריקודי־דיסקו.
 הקבוצה מנהל היה אליה טרף

ש הארון, דנוויל האנגלית,
ה בין ביותר הקשיש גם היה

מוזמנים.
 על האחרונה בישיבה 81
 שר־הדתות של חסינותו הסרת
 בא בכנסת אבו־חצירא אהרון
 שלו. עורכי־הדיו ללא השר

 זמיר, יצחק המישפטי, היועץ
 כך. על מתפלא שהוא אמר

 יהודה ח״כ כך על העיר
 מדוע. יודע ״אני ז חשאי

 עורך־הדין לפחות, מהם, אחד
הח כי הופיע לא כספי, רם
בתל״ם.״ ללכת ליט

מר העבודה במיפלגת 81
 את לכנות כיום הפעילים בים

 ״אר- הכינויים: בין עמיתיהם.
 כן־נתן, אשר שהוא תור״,

 אכרהם ח״כ שהוא ״כצלה״,
 שהוא ״בנג׳ילה״, עוז, כץ־

 וי־ ממפ״ם, יסעור כנימין
 יו- הרצוג, חיים שהוא ויאן,

 ״רד ההסברה, מטה שב־ראש
 פלג, ישראל שהוא ליק״,
 ו״בייגה״, מטד,-הבחירות דובר
 ראש שוחט, אברהם שהוא

ערד. מועצת
 שנייה סגנית שהיתר, מי 81

 זמיר, ענת עולס, מיס של
 במים־ כמארחת ביום עובדת

 איש־העסקים של הסינית עדה
הח ענת אברמוביץ. אכי
הדוגמ של מקומה את ליפה
לחופ שנסעה לוין, ציפי נית
ללונדון. שה
 היהודי־ העסקים איש 8!

 קורנפלד, ברני אמריקאי,
 אחדות שנים לפני שהסתבך

 ב־ מס־ההכנסה שילטונות עם
 בארץ ביקר ארצוודהברית,

 המטוס תיקון את לזרז כדי
 שנים לפני שקנה שלו, הפרטי
 מי רוקפלר, נלםוןמ רבות
 ארצות־הברית. נשיא סגן שהיה

 הציורים בתערוכת ביקר הוא
והח אבישר, שימעון לש

ה את לעטר לצייר לתת ליט
מוכן. יהיה כאשר שלו, מטוס
 של לתערוכת־הציורים 81

 איש- בא אולומצקי הלינה
 עם לונדון ירון הטלוויזיה

 הציירת אל האם ניגשה אמו.
 מי את ״תיראי לה: ואמרה
לך!״ הבאתי
 השופטת כבוד בהצגת 81

 מרון חנה השחקנית יושבת
ה ועמוקה. גדולה כורסה על

 הכורסה את שהעניקה חברה
הז בחמש תמורתה הסתפקה

להצגה. מנות

טופז, דודו הבדרן 81
 עומד אחד, ספר־שירים שכתב

 משלו, שני ספר לאור להוציא
ה בשבוע מוכן שיהיה רומן
 על מבוסם הרומן תעברי. ספר

 עם לטופז שהיה סיפור־אהבה
 פגש הוא מדרום־הארץ. נערה

 הדוגמנית עם יצא כאשר בה
 הטיולים באחד קנר. איריס

זו נערה עם שלו המשותפים

 חשד לא טופז התעלפה. היא
אח זו. התעלפות בנסיבות אז
 לו, הרתה כי לו שסיפרה רי

 אך איתה, להתחתן טופז רצה
הת כאשר ימים, כמה כעבור

 היא כי לו סופר אליה, קשר
 מיכתב, לו והשאירה התאבדה

 לה מיתה לא כי ציינה שבו
 טופז גילה אז רק אחרת. דרך

ממארת. במחלה חולה היתר, כי

 מעבודתה אחת שנת״חופשה לקחת החליטה בירושלים, ממשלתית
 מנהל שלם, לדני כיום עוזרת היא לחלוטין. שונה במשהו ולעבוד

 האמנותיים המופעים על האחראי בירושלים, ״החאן״ תיאטרון
 הופעתם היה בו שטיפלה הראשון הפרוייקט בבריכת״השולטן.

 מיבצעים אוהבת ״אני בירושלים. ביילי ופרל אדלר לארי של
הצהירה. עכשיו,״ שלי הראשון המיבצע את וסיימתי
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 הוא אך התערוכה, את לפתוח אמור היה כספי, רם השר, של עורך״הדין אלה. עבודותיה את מציגה
ועדים. גוטליב ישראל הנאשמים, נראים בציורים אביו. את שלח ולכן לארצות״הברית לנסוע נאלץ
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