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 פרי־עץ )96 מהסרטים; כלבה )94

 תולעי־ למאכל ניתנים שעליו
 )99 מדי; יותר הרבה )97 משי;

 שן; )101 אומה; על ממונה מלאך
 נישא )103 רומני; מטבע )102

ברוח.
ינאי אביגיל------------

>01
בעס

עמיחי איתן
חדיקים הדברת
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במדינה
תולדות

פקודה סירוב
למחתרת, שמותר מה

לבנקאי־לעתיד אסור
 בפינתו השבוע, הזכיר שי שמואל

 לענייני מגאזין — ועדים בירחון
 הנשכח הסיפור את — ועדי־עובדים

הבא:
 הפלמ״ח, אנשי של אחת ביחידה

 התברר הבריטי, בשילטון המאבק בימי
 כמה של זהותם לאנגלים שנודעה

 עבורם לזייף והוחלט ממפקדיה,
 יפה, שכותב אחד חיפשו תעודות־זהות.

רפי. בשם צעיר בחור ומצאו
 שמונה לזייף עליך מחר ״עד

עליו. ציוו תעודות־זהות,״
 על לעבוד והתחיל הביתה הלך רפי

 שעה לאחר עליו. שהוטלה המשימה
ואמר: ליחידה חיוור חזר קלה

 עונש כל עליי הטילו מצטער, ״אני
 את למלא לסרב עליי אולם לי, שמגיע

הפקודה!״
אותו. שאלו מדוע?
 אסר המישפחה, ראש שאבי, ״מפני

עליי."
 ובתנאי מילחמה שבימי לו הסבירו

 אך לכיבוד־הורים. קודם ציות מחתרת
בסירובו. עמד הצעיר

 ״אינני סיפר: הוא לי,״ אמר ״אבי
ש יודע אני בפלמ״ח, שתהיה מתנגד
ו קשים דברים לעשות עליך מוטל
 בסדר. וזה הרעיון, למען חייך את לסכן
 לעולם, יזייף לא בנקאי של בן אבל

 לו יעלה הדבר ואפילו מטרה שום למען
בחייו."
לשח והחליטו במיפקדה כך על דנו

המשימה. מן הצעיר רפי את רר
רקנאטי. רפאל רפי: של המלא שמו

 של גרושתו
בונד גיימס

 דוגמן היה הוא
חולצות-גברים,

לישראלי גישאה והיא
 המח־ להקת הגיעה שנה 33 לפני

 לארץ. לראשונה ליקים־על־הקרח
 היתה הלהקה של מכוכבותיה אחת

 חטובה בלונדית אנגליה דורן, גילדה
 הקרח על להחליק שגמרה אחרי ויפה.
 בישראלי, התאהבה כאן, נשארה היא

 בן, להם נולד לו. ונישאה סולל, עמיחי
 גילדה התגרשו. הם שנים שבע וכעבור

והפ לארצות־הברית, הלאה, המשיכה
מצליחה. צלמת להיות כה

היש הגירושין החורג. הסבא
 של השלישיים הגירושין היו ראליים
 קרבי טייס היה הראשון בעלה גילדה.
 ואן־ שון בנה, של אביו והוא הולנדי,
 בעלה בארץ. אלה בימים המבקר סטיין,
 כוכב־הקולנוע היה גילדה של השני
 ג׳יימס סירטי מרבית כוכב מור, רוג׳ר
בונד.

ה החתיך, ואן־סטיין, השבוע סיפר
 ועל אמו על שנותיו, 42מ־ צעיר נראה
 שנה מגיל החורג אביו שהיה מור, רוג׳ר

 של היחידי הייחוס לא תשע(זה גיל עד
 גם בונד. מור־ג׳יימס לרוג׳ר ואן־סטיין

 לספר, מקפיד ואן־סטיין של הצעיר בנו
 לחבריו: רבה בגאווה הזדמנות, בכל

שלי!״): החורג הסבא הוא בונד ״ג׳יימס
 טוב. אבא בשבילי היה מור ״רוג׳ר

 והוא אמי בקשר. אנחנו פעם מדי
 שהם חושב אני ביניהם. מתכתבים

 יודע, ומי השני, את אחד אוהבים עדיין
 כמה עד ביחד. לחיות יחזרו עוד הם

 רוג׳ר של חיי־הנישואין לי, שידוע
כל־כך. מאושרים אינם

 היתה היא ממנו, התגרשה ״כשאמי
 בסר־ היה הוא שניהם. מבין המצליחה

 אחד ואף לחולצות־גברים, דוגמן הכל
 שלו. המישחק מכישרון התפעל לא

 אבל ילדים, להיות יכלו ולרוג׳ר לאמי
 מנפילה כתוצאה פעמיים, הפילה היא

קרח. על החלקה בזמן
 היתה היא בוושינגטון. גרה ״אמי
 נשיא סגן בוש, ג׳ורג׳ של הצלמת

ה בפעם נשואה, היא ארצות־הברית.
ממני. צעיר בערך; 40 בן לגבר רביעית,

 שיום עד אחיה, שאני לו סיפרה היא
 שנתיים, כבר נשואים שהיו אחרי אחד,

 לביקור. קשישה קרובה איזו הגיעה
 מספיק, ,די, כמו משהו לאמי אמרתי
 בכעס: הגיבה והקרובה זה', את תעזבי

 שמע, בעלה לאמא!׳ מדבר אתה ׳איך
אחר־כך. נרגע אבל להלם נכנס

באר־שבע
חינם מוסיקה
 הפסיכיאטרי המוסד דיירי

 את יארחו המטפל והצוות
המקומית התיזמורת

 שיש באר־שבע בעיריית כשהוחלט
 בקונסרבטוריון האולם את לשפץ

 בעיה לא לא, בעיה. התעוררה העירוני,
 נמצא זו למטרה הכסף כי תקציבית,

 בתקופת כי היתה הבעיה קשיים. ללא
 לא חודשים, כמה שתימשך השיפוץ,

 מתאים אולם העיריה ברשות יהיה
 הסימפו־ של הקונצרטים להשמעת

 ה־ גאוות שעליה התיזמורת — נייטה
באר־שבעים.

 העיר פרנסי חיפשו אחת. בקשה
 עד הבלתי־צפויה, לצרה פיתרון
 300 בן מצויין, אודיטוריום שמצאו

 בית־החולים בתוך המצוי מקומות,
 משמש האולם בעיר. הפסיכיאטרי

 בית־ צוות של מיקצועיים לכינוסים
 החוג את גם מארח הוא אולם החולים,
לברידג׳. המקומי

 הברידג׳ למישחק המשוגעים עם
 ממלא־מקום זילברמן, משה גם נמנה

ראש־העיריה.
 עניין בכל אך משוגע, — משוגע

היוקרתי, משחק־הקלפים מלבד אחר,

דורן מחליקה
לאמאד מדבר אתה .איך

 צץ לכן רבר. לכל בריא הוא זילברמן
 להנהלת פנה הוא הרעיון: בליבו

 באופן להשתמש בבקשה בית־החולים
 ה־ הופעות לצורך באודיטוריום, זמני

בשימחה. ונענה סימפונייטה,
האד המנהל שלהבת, לאברהם

 היתה בית־החולים, של מיניסטרטיבי
ל תקצה שהעיריה אחת: בקשה רק

 של קבוע מיספר הרפואי מוסד
 אנשי־הצוות של לשימושם כרטיסים,

כאחד. והמאושפזים
 וכך לבקשה, כמובן נענה זילברמן

 בו, לנגן במקום זכתה התיזמורת יהיה.
 במוסיקה יזכו ומטפליהם והמטופלים

חינם.

ציונות
הישראלי הקשר

 יותר שס עשה הוא
 דולר מיליון משגי

 וכועס חודשים בשיגעה
 ולדהיים על גס

 קרייסקי על וגס'
היה שמו לפי ולא מראהו לפי לא
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