
השמורה
ביותר

 על המבוסם במחזה יחד שיחקנו
 של הפדאגוגית הפואמה הספר

 על המספר מקרנקו, הרוסי הסופר
 הסובייטית ברוסיה נערי־הפקר

 השחקנית !!€•9׳ המהפכה אחרי
 וזוהרת רזה יפה, מרון, חנה

בע בחברת למסיבה באה מתמיד,
 רכטר, יעקב הארכיטכט לה,
תפ לקראת שרזתה הסבירה חנה

 כששאלתי המלכה. כאליזבט קידה
 את לשחק ההרגשה איך אותה
 30 לפני ששיחקה התפקיד אותו
 לשחק כמו ״זה :השיבה שנה,

 עתה מתכוננת אני חדש. תפקיד
שבה חדשה, טלוויזיה לתוכנית

9׳ גאון יהורם. גם ישתתף 9• 
מרו במצב־רוח היה וייצמן עזר
 הוא פוליטיקה על במיוחד. מם

 הוא בדיחות אבל דיבר, לא אמנם
 מבדיחותיו אחת לספר. זוירבה

 מה אחד איש ״שאלו :עזר של
 אשה או יפה אשה — מעדיף הוא

 והשיב: אדם אותו צחק טיפשה.
 טיפשה, אשה מעדיף שאני כמובן

9 חולף.״ דבר זה יופי הרי 9• 
 קוסמן, היים סגך־שר־האוצר,

 סגן־ להיות מעדיף הוא כי אמר
האח סגן, ״כשאתה שר. ולא שר

 קופ־ חייך מתחלקת,״ ריות
9מן איש־ ערך השבוע בסוף •9
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ההצגה באמצע סטיוארט. ׳מרי ההצגה אחרי רעב

 דקות כעבור רק וחזר מהבימה, לפתע השחקן נעלם
 נפתח, לא הצרפתי היין בקבוק הסיבה: •אחדות•

שנתקע. הפקק את לחלץ לנסות יצא ושלמה׳לה

למסיבה, באה להט זיווהלבז זיווה
 שלטה בעלה, את אך

ברומניה, מביקור שחזר אחרי חלה שלדבריה להט,

 עם ושוחחה בודדה נשארה לא זיווה בבית. השאירה
 אל מנכ״ל עם משוחחת :בתמונה הרבים. האורחים

(באמצע). אשתו בחברת בן־ארי, מרדכי לשעבר, על

 זוהי ומרים (מימין) מרון חנהמרכות
 סטיוארט מרי בהצגה מתחבקות.

אשרוב. מישה השחללו משמאל ת.

 נחום, אפי הצעיר, העסקים
 .31ה־ יום־הולדתו לכבוד מסיבה

 במסיבה ייצג הסרטים עולם את
 גרין, איתן איש־הקולנוע זו

 לנה, הסרט את ביים שלאחרונה
 גרין אורליאן. בפסטיבל שהוצג

 פאל ההונגרי שהבימאי סיפר
 שופט שהיה נאבור, ורה) (אעי

הרא לשחקנית העניק בפסטיבל
 את קנטור, פירה במה, שית
ב ביותר הטובה השחקנית פרס

 זה איך איתן כשנשאל פסטיבל.
 ובימאי־סר־ מבקר־קולנוע להיות

״בי :ענה אחת, ובעונה בעת טים
 סרטים לעשות פרנסה, זו קורת

 שאף־פעם הוסיף איתן הנאה.״ זו
ישראליים סרטים מבקר הוא אין

 עולם־ את !•;•!ס פייר״ לא ״זד,
 דיל■ ארל במסיבה ייצגו הספורט
 הכדורסל קבוצת שחקן יאימס,

מכ לא שהתגרש תל־אביב, מכבי
במ להתאוורר ויצא מאשתו בר

 דרל השחקן חברו, בחברת סיבה
 בית״ר הכדורסל שחקן רוכינסץ,

 באד־ נשארה שאשתו תל־אביב,
1#• צות־הברית  נחום השחקן •

 שהוא במסיבה לי סיפר שליט
ש חדשה, בהצגה להשתתף עומד

 כינה: שאותו בעניין כולה תעסוק
אכל כי לגברים. זכויות ״שוויון

אר אחרי מנשים יפה אותה תי
 נחום חייך נישואין,״ פעמים בע
אבי גם הגיעה למסיבה •9•

במצריים. ביקור לאחר פז, בה

! ה | ך חברת מנכ״ל אליהו, שלמה לשעבר, חבר־הכנסת ון1|
ב הסתובב ישראל, שמו, את הנושאת הביטוח #111 •■!111

אות מחבק בתמונה הנראה וייצמן, מעזר במיוחד והתפעל האורחים


