
 אז - הדיאטה את שפירא אברהם יפסיק האם
לשחקן? חדשים בגדים יתפרז הלאומי שבתיאטרון

מו גליה של חתונתם ■
 נערכה מאירוביץ ודני דעי

 — בהרצליה־פיתוח במיסעדה
 שפחות מה יודעים. כולם זה את

 ב־ נערכה שהחתונה הוא ידוע
 מבע־ אחד מוחלטת. מישפחתיות

 במיבנה השוכנת לי־המיסעדה,
 נוקי הוא בית־מגורים, המזכיר

 שר־המיש־ של אחיינו מודעי,
 ה־ בן נוקי מודעי. יצחק פטים

שהש מאז עתידו, את ראה 24
 בענף הצבאי, מהשרות תחרר

האגדות בכל כמו הקייטרינג.

 של הצפויה הופעתה — הסיבה
 ליפשיץ שרון העולה הכוכבת

ההו מוקד־בידור. שאינה בעיר,
 תחת להתקיים צריכה היתה פעה

התכס שזו אלא כיפת־השמיים.
וג בעננים, לפתע־פיתאום, תה,
 של לאכזבתם לרדת. התחיל שם

ההו התבטלה הרבים, המעריצים
פעה.
בליל־ש־ הסרטים הקרנת ■

 יחסי, בשקט עברה בחיפה בת
 גור■ אריה ראש־העיר, אולם
אפי מהומות לקראת שנערך אל,

מודעי־מאיווביץ גליה
 כהוגן נהנתה זרוק, בלבוש מודעי, נישואיה. לפני לילה שפת״הים, על

 לא לבן מכן. שלאחר ביום מחתונתה וכלל כלל מוטרדת נראתה ולא
השבוע. של ביותר המפורסמת הכלה שזוהי מהנוכחים חלק האמינו

 התחיל פשוט הוא האמריקאיות,
 במו הסירים את והביא לבשל,

 כך המבוקשים. למקומות ידיו
 ״סלף־ הוא 24 בגיל התקדם.

 באי־ במיסעדה שותף מייד־מן״,
זור־יוקרה.

או אבי שחקן־הבימה ■
דיל לפני אלה בימים ניצב ריה
 הבית בהצגה מגלם הוא מה.

 המבוססת דמות שינקין ברחוב
 ח״כ של הציורית אישיותו על

שפי אברהם אגודת־ישראל
 עגלגל, די הוא עצמו אוריה רא.

עבו נתפרו ההצגה לצורך אולם
 כעת, כהוגן. מרופדים בגדים רו

ל במיבצע־מחץ שפירא משהחל
בה שוקלים ממישקלו, הפחית
 את בהדרגה להפחית אם ביטה
 בגדים לתפור הבגדים, ריפודי

מהמציאות. להתעלם או חדשים,

מ רבים חגגו בליל־שבת ■
בגיל-העשרה. אשדוד תושבי

 מכך. ליהנות זכה לא שריות,
 אלה בשעות שהה כבר גוראל

 כדי לשם נסע הוא במארסיי.
 דפר גסטון בהלוויית להשתתף

 ראש־עיריית שהיה מי המנוח,
 לא הקרובים בימים גם מארסיי.

 ביקור אחרי בעירו. גוראל ישהה.
 אחדים ימים ישהה הוא בצרפת

 יחזור אחר־כך ורק בלונדון,
 הפצצה עם ויתמודד לעירו

למסעותיו. הפליג בטרם שהטיל,
חי עירית דובר בר, יוסי ■

 חוויות כמה לאחרונה עבר פה,
 קיבלה רעייתו בלתי־נעימות.
 שהביעו מוזרות, שיחות־טלפון

בזהי אבל האבידה, על תנחומים
 איכזב לא הדואר גם רבה. רות

 רומה. ברוח מיכתבים לו והביא
ב שמו את ששמעו אנשים כמה

 כשהז־ נבוכים רי נשמעו טלפון
 אחרי נפתרה התעלומה דהה.

 שאינם אנשים ממושכת. מחשבה
פשוט הקרובים ידידיו עם נמנים

ה ובין ומישפחתו בינו בילבלו
 השם, אותו בעל המנוח, עיתונאי

 שבועות לפני לחייו קץ ששם
אחדים.

 בימי בארץ ששהה אורח ■
 קרוסי" ג׳יימם חופשת״הפסח:

 סיר־ בכל ככפיל ששימש מי ני,
 קרוסיני בונד. ג׳יימס טי

 היתר בין מכישוריו. כאן הפגין
 30 בגובה הימלטות תרגיל ביצע

מטרים.
הי עברו פרידות בסימן ■
 על חופשת־החג שלאחר מים

 של רעייתו שפירא, טובה
 טובה שפירא. אברהם הח״כ

 משתי אחד ביום לשלום נפרדה
 את לעשות ארצה שבאו בנותיה

 השתיים בחיק־המישפחה. החג
 ולאנגליה, לארצות־הברית חזרו

 בין בלבד שעות כמה של בהפרש
לטיסה. טיסה

 את עזבו הראשון ביום ■
 מנדי הטיסה, באותה הארץ,

 ובע־ דנה בתה רייס״דייוים,
הם שאולי. רפי לה־לשעבר

 הגיעו שממנה ללונדון, טסו
 את לחגוג כדי לכן קודם שבוע

של אחיו של בביתו ליל־הסדר

הת של למוצג לחכות נאלצו
למזכי הוראה נותנת אני ביעה.

למפ לפנות בית־המישפט רות
 הסבר ולבקש מישטרת״לוד קד

 את להעביר היה ניתן לא מדוע
 בזמן, לבית־המישפט המוצג
בבוקר.״ 8.30 בשעה דהיינו
לוי אדמונד השופט ■

 של לעדותו קשב רב הקשיב
 בבית־קפה ישב כי שסיפר נאשם,

 כאשר המאוחרות, בשעות־הערב
 הוא סיגריות. לו שאין גילה

 והסתבר באיזור בחנויות חיפש
שה למרות סגורות. כבר שהן
 לא לחצות, קרובה היתה שעה

 כדי ליפו, ונסע הנאשם התעצל
 חזר כאשר סיגריות. שם לקנות
 אותו עצרה בפרדס־כץ, לביתו,

בירי מעורבות בחשד המישטרה
 ואמר בראשו הניד השופט ות.

 להיגמל צריך ״אתה לנאשם:
 טוב לא זה מהסיגריות. מהר

להן!״ מכור כל־כך להיות
 נאשם. אמר רפי,״ ״שמי ■

הסת בן־דרור מרדכי השופט
 רפאל?״ זה ״רפי ושאל בו כל

 רפאל ״אבל הנאשם. ענה ״כן״
 לו אמר יפה,״ יותר אלף פי הרי

מלאך!״ זה ״רפאל השופט,

 שפטל, יורם עורך־הדין ■
 המנוח איש־המאפיה את שייצג
 לאחרונה סיפר לנסקי, מאיר

 סידרת־ של הקרנת־הבכורה על
המא על המפורסמת הטלוויזיה

 במיאמי, התקיימה הבכורה פיה.
 של והיפות היפים כל בה ונכחו

 מטבע האמריקאי. עולם־הפשע
 האם באולם: מתח שרר הדברים

 את המכובדים הצופים יאהבו
 המירקע? פני שעל בבואתם

 בסידרה מכונה לנסקי מאיר
 אחרי הקרנה, בתום ״לנסקר״.

 הביעו מורטות־עצבים, שניות
 שביעות־רצונם את הנוכחים רוב

כו בסידרה. השתקפותם מדרך
 הדונים. אחד של בנו מלבד לם,
 שונות מדרכים דרכים שקל זה

 לא אך הסידרה, את לחסל כיצד
לטלוויזיה. היה יכול

פלאטו־שרון, שמואל ■
 נח למולדת, שחזר לאומי גיבור

 הבלונד את זנח הוא ומתאושש.
 עליו החביב הצבע לטובת הזוהר

 עם משחור, שחור שיער —
 סיפר לאחרונה מכסיפים. צדעים

 בינלאומי שלום כמעט כונן כיצד
 האיטלקי. בכלא שליחותו בעת

 שני עם אחד בתא הושב פלאטו
 עדותו על־פי מירדן. טרוריסטים
 בתא, מתח שרר לא הבלעדית,

 איתנו לעשות רצו ״הם אלא
 בזעיר־אנפין השלום שלום...״

 מכשיר־ של בזכותו דווקא כונן
 בכלא תא בכל לא טלוויזיה.
 אולם כזה, מכשיר יש האיטלקי

 כך להסתדר? יודע כפלאטו מי
ומ המשותף לחדר מקלט הובא

 קם כך הטרוריסטים. גם נהנו מנו
 המכובדים הנציגים בין שלום

העמים. שני של

 כלאם דויד של ידידיו ■
 המושלמת להופעה התפלאו לא

 בשבוע הציג שהוא והאלגנטית
 להארכת שהובא אחרי שעבר,
 טען בלאס מבית״המעצר. מעצרו
המת אנשים מבין שאינו תמיד

זה לדעתו, מעצר. אחרי מוטטים

רדיואקטיבי מזל
 של רעייתו שפירא, טובה על עוברים שקטים לא ימים •

 הנשואה טובה, של כלתה שפירא. אברהם חבר־הכנסת
 להריונה התשיעי בחודש נמצאת בניה, משני לאחד בווינה

 נמצאת המעוברת הבלה אלה. בימים ממש ללדת ואמורה
 לצאת ממעטת שהיא מפני מדוע! טובה. של מעייניה בראש

 ופירות ירקות מצריכת נמנעת הנינוח. ביתה מפתח לאחרונה
 מתוחה בווינה שהאווירה מפני זאת מהאדמה. שבא מה וכל

הרדיו הקרינה השפעת על המומחים פרשנויות עקב ביותר,
 בברית* האטומי בכור מהתקלה כתוצאה אקטיבית,
 בבית״שפירא גם לדאגה גרמה בווינה ההיסטריה המועצות.

 לרגל לגרמניה השבוע בתחילת יצא שפירא הזוג בתל־אביב.
 סוף־שבוע כוללת ותוכניתם החיכ״התעשיין, של עסקיו
 העידן לתוך שייוולד הרך לחיי בוסית והרמת בווינה

לחיים. הרדיואקטיבי.

 האחים של אמם תדי. רפי,
 פיש הגפילטע את להכין טרחה

 משם המשיר רפי המסורתיים.
 הוא שם לארצות־הברית, בטיסה
 לעולם־ לחדור לנסות ממשיך

הסרטים.
 אך הארץ, את עזבה מנדי ■

 כאן: יישאר המצולם דיוקנה
 בבתי־ הצגתו תחל בקרוב

 מוסיקאלי להיט של הקולנוע
 תפקיר מגלמת היא שבו אנגלי,

 הרבה גדולים תפקידים קטן.
 דייוויד לזמר בסרט יש יותר

תרבות. מועדון וללהקת בואי
עו עם קשר יש לרפי גם ■

 אומנם. עקיף קשר הסרטים, לם
 הצליח בן־פורת, שוקי חברו,

 תסריט. שבועיים לפני למכור
 כשהוא לחו״ל טס הוא לאחרונה

 מנשואיו בנו את איתו לוקח
 המחכה לוין, ציםי עם לשעבר
 רפי מבעלה השני ילדה ללידת

רפאלי.
 ויקטוריה השופטת ■

כ ידועה אוסטרובסקי״כהן
 השבוע וזריזה. יעילה שופטת

 אחד בוקר עבודתה את החלה
 באשמתה, זה היה לא .10 בשעה

 מישטרת־לוד, באשמת אלא
 שהיה מוצג בזמן הביאה שלא

 תת־מיקלע — למישפט הכרחי
השו הנאשם. אצל הנמצא עוזי,
 על בשתיקה עברה לא פטת

 בית־המישפט, של זמנו ביזבוז
 ״בגלל נוקבת: החלטה וכתבה
 במישטרת־ וחוסר־סדר זילזול

 שעתיים. של איחור נגרם לוד,
ובית־המישפט עורכי־דיו עדים,

מקפיץ לא - מכדרר הצמרת כדורסלןבוקוביץ מיקי

 ווילי )10 הסיפרה עם לבנה, ארואסטי(בחולצה מרדכי הכדורסלנים
 של הפתיחה באירוע להופיע התנדבו השלושה שחום־העור. סימס

 מהאירוע, ההכנסות כל שבצפון. אוהלו במיכללת יום־העצמאות
 הגולים את לב״י. לקרן נתרמו מדני, אייל רב־סרן על־ידי שאורגן

ברקוביץ. מיקי הסלים, אלוף כמובן הבקיע הזה המוזר במישחק
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