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 ותדוביץ מוחמד בשם מכרם ח״כ כונה מדוע

נעוריה בשם פורח לאורנה קרא מי1
 ותד, מוחמד מפ״ם ח״כ ■

הפרלמנ במישלחת כחבר שיצא
 מפי זכה לררום־אמריקה, טרית
 העניין ותדוביץ׳. בכינוי חבריו

 לונצואלה, בנסיעה התחיל
 את והשעין במטוס נרדם כשהוא
 התחיה לח״כית בסמוך ראשו

 לצידו. שישבה כהן, גאולה
המיש־ ביקור בעת בקראקאס,

נכה שולדינר, מיכה ■
 עינו, את מעטרת שרטייה צה״ל

 שולהינר, לו. מצפה מה ידע לא
 (״יוני")יונת* של לדירה שותפו
 יותר למיטתו מרותק היה פרם,

 בעיה בגלל חודשים משלושה
 באו הערבים באחר גבו. בחוליות
 והזמינו ותיקים חברים לדירתו

שנערכה לקבלת־פנים, אותו

 העבודה ח״כ את וגם ציפורי
 מתוך גור, (״מוטה״) מרהכי

 זה. אחר בזה אותם לראיין כוונה
 פאר ניגש הערב פתיחת לפני

 השר, ״אדוני לו: ואמר לציפורי
 אחת בימה על לשבת פוחד אתה
 נפגע, שחש ציפורי, מוטה?" עם

 שיבוא." אדרבא, ולא. ״לא השיב:
״זה לו: ואמר לגור פאר ניגש אז

|1ר *>111711 | 1י  הרצוג(למעלה) אורה הנשיא רעיית של הימנית ידה כף באצבעות מביט *1|1|9
המוזמנים בין היה העבודה, ח"כ בלומנטל, היד. כף את מנשק ואחר־כך 1111111 {1

 לראש פנים קבלת שערך עובדים, שיכון מנכ״ל אדרי, רפי אחר, עבודה ח"כ של בביתו שהתארחו
 היתה למסיבה צרפת. יהודי קהילת כסגן־נשיא גם המשמש גינון, מרסל במרסיי, היהודית הקהילה

 בחצר שנערכה למסיבה, צרפת. נשיא מידי הכבוד לגיון אות את גינון יקבל בקרוב נוספת: סיבה
ורעייתו. הרצוג חיים הנשיא וגם מיפלגת״העבודה מצמרת אנשים באו בהרצליה, אדרי של ביתו

 הוא המקומי, בבית־הכנסת לחת
 את מעטרת כשכיפה הופיע
 אפילו הוא בכך, די לא אם ראשו.

 בידיש מישפטים כמה פלט
 אמר אחר־כך מקום. באותו

 רק ״אני למישלחת: לחבריו
 יתפרסם לא הזה שהסיפור מקווה
 מעמדי את יהרוס זה כי בארץ,

 לצד ישנתי גם הערבית. בקהילה
 כיפה חבשתי גם כהן, גאולה
ידיש." דיברתי ואפילו

 רשת של הראשי העורך ■
 ניסן, אלי ארצית חינמונים
הישרא הטלוויזיה כתב לשעבר

 ראש. וחפוי אבל מסתובב לית,
 במצב־רוחו שהבחינו לידידיו

 מזועזע הוא כי הסביר, הירוד
 עם מזוהה ראשי שרחוב מכך

הליכוד.

 ברמת־גן, ספיבק במועדון
 הישראלים המשתתפים לכבוד

 לנכים. העולם באליפות
 כמדריך שם המשמש שולדינר,

 לצאת הסכים בהתנדבות.
 נדהם לשם, כשבא מהבית.
 לו ממתינים חבריו כל את לראות

 הם בשירה. פניו את ומקבלים
 לכבוד הפתעה מסיבת לו הכינו

 התרגש הוא .29ה־ יום־הולדתו
 תורם שהוא מייד והודיע מאוד

 אילץ נכי למועדון שקל אלף 25
ברמת־גן.

 אחת, לבימה מביאים איך ■
 אנשים שני פומבי, עימות לצורך
 את זה במיוחד אוהבים שאינם

 זימן פאר יוסי המפיק זה?
 שר את גם לערב־ראיונות

(״מוטק׳ה")מרדכי התיקשורת

 על לשבת מוכן לא שאתה נכון
 בגלל ציפורי, עם אחת בימה

 הכחיש גור אישיים?" עניינים
 להופיע פאר לו קרא ואז מייד,

מחרות. יריבו עם פומבי בעימות
 עמוס המשוחרר האסיר ■

 לחיים אט־אט שב ברנס
 יתחיל הוא בקרוב סדירים.
 שוליים בנוער בטיפול לעבוד
העירייה. מטעם בעכו,

 לבילוי ברנס טס השבוע ■
 שקיבל אחרי באילת, חופשה

 אחד בכיוון כרטיס מקורית בדרך
 בערב״ראיו־ הופיע הוא לדרום.

 בין הגרלה התקיימה גם שבו נות,
 הטיסה בכרטיס הזוכה הצופים.

 לברנס. זכייתו את לתרום בחר
את לנצל החליט לשעבר האסיר

 שלם שבוע לבלות כדי הכרטיס
הדרומית. בעיר
 פרדת, אורנה השחקנית ■

 מטיול שבוע לפני ששבה
 חוויה שם חוותה בשווייץ,

 עם שיצאה פורת, יוצאת־דופן.
 הליכה על ויתרה ,5ירםף בעלה

 בתחביב והתרכזה לתיאטרון
 בעוד ברגל. הליכה עליה: האהוב
 יצאה היא במלון, נשאר בעלה

 רגליים לטיולים בוקר־בוקר
 יצאו הימים באחד ארוכים.
 ואורנה באגם, לשייט שניהם
 הספינה. למעקה סמוך עמדה
 ראתה לחוף, התקרבו הם כאשר
 וצעקה בידה לה שנופפה אשה

 הביטה אורנה אירנה!" ״אירנה,
 אחרת אשה ראתה לא אך סביבה,

 תדהמתה, למרבה מלבדה.
 קוראת שהאלמונית לה התברר

 שהיא לפני הקודם, בשמה לה
 לחוף, ירדה היא כאשר התגיירה.

 שנופפה האשה אליה ניגשה
 לה וסיפרה אותה חיבקה בידה,
 הכיתה באותה ביחד למדו שהן

 בגרמניה. העממי בבית־הספר
 שנה, 45 מאז שעברו למרות
 לספסל־הלימודים חברתה הכירה

 בזכות הישראלית, השחקנית את
הגר בטלוויזיה תוכנית־תעודה

 סרט שם הוקרן שנה לפני מנית.
 של תולדות־חייה על שעה בן

 על הגיור, על מינקות, פורת
 הקריירה ועל לארץ הגירתה

 ומנהלת בכירה כשחקנית שלה
ולנוער. לילדים התיאטרון

 לשחק מייד שבה פורת ■
 המציג טרוייה, נשי במחזה

 שלה, תיאטרון־הבית בהבימה.
 התקנא הקאמרי, התיאטרון

 לה לקרוא ומיהר שם בהצלחתה
האמרי למחזה בחזרות להשתתף

 אמא, טוב לילה המתורגם קאי
 העירוני בתיאטרון שיועלה

 את קיבלה פורת התל־אביבי.
 מרון שחנה אחרי התפקיד

מההצגה. פרשה
נוהגים הצגת־בכורה ערב ■

 רעהו את איש לברך השחקנים
 הרגל." את ״שתשבור במילים:

 אומרים אין ואופן פנים בשום
 שביט, ציפי ״בהצלחה."

 האידיוטית, המחזה כוכבת
 בבוקר ובחזרה התבלבלה

 השישי ביום הופעת־הבכורה,
 הצוות כל את ברכה שעבר,

 בהצלחה ושיהיה ״נו, במילים:
 אותה היסו מייד חבר׳ה." הערב,

 כזו ברכה לומר שאין לה והסבירו
 אי־אפשר שנאמר את אך לעולם,

 היה וההמשך להשיב, לה היה
 אורי השחקן טראגי. כמעט

 מלווים כאבי־בטן נתקף לוי,
 לשאר סיפר הוא בשילשול.

שמעו שמכיוון ההצגה, שחקני
 כשהיה גם הצגה, החמיץ לא לם
 לשבור רצה לא הוא גבוה, חום לו

 קיבל הוא שלו. המסורת את
 הנס הרופא משכנו טיפול

 סועד כולו והופיע יעקב,
העיתו באשתו מלווה כשהוא

 הוא בן־זכאי. טלילה נאית
 היה הקהל אך כסיד, חיוור היה

 כי מההצגה, חלק שזה בטוח
 הנאשם איש לגלם הוא תפקידו

 וי■ שלמה השחקן ברצח.
 נאלץ שהוא סיפר, שינסקי

 הטניס מישחק על לוותר
 בצה־ השישי ביום שלו המסורתי

 את שוכח שהוא הבחין כי ריים,
 כדי לביתו מיהר הוא הטקסט.

 בפועל המפיק ושוב. שוב לשננו
 צייזלר, אליעזר ההצגה של

 ושבר החליק קטנוע, על שנסע
 לבכורה הופיע הוא ידו. את

 ״לפחות בגבם. מעוטרת כשידו
 אמר הוא רגל," ולא יד, שברתי

 השחקנית י בבדיחות־הדעת.
 של אשתו לשעבר ספיר, עדה

שנפ הורביץ, יאיר המשורר
 בתאונת־דרכים שבוע לפני צעה
 כשידה לחזרות באה היא ומאז

 איחלו בוודאי ״לי אמרה: חבושה,
 בסופו החזרות.״ בזמן בהצלחה

 הצגת־הבכורה עברה דבר, של
תקלות. ללא

 עיריית לראשות מיפלגת־העבודה מועמדתן מאיו
חשמלית. מקדחה בידו מחזיק ראשון־לציון

 פעיל, משירות נשנה לפני שהשתחרר במילואים, תת״אלוף ניצן,
 הבית. לצורכי עבודות לבצע נהנה הוא הפנוי בזמנו חובב. נגר הוא

 שאת מכיוון אך לחדר־הרחצה. ארון הוא שלו הנוכחי הפרוייקט
להמתין. אשתו תיאלץ המוניציפלי. למאבק מקדיש הוא זמנו כל
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