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 לבסוף ״ליאת". לה לקרוא לו שהציעו והיו לאה, אמו, שם על לה
״בת". חדש: מקורי בשם לה לקרוא רות ואשתו משה החליטו

המסריח״? ״רפי מדוע
רפי  זהו - המסריח" •״

 פר־ מגיבורי אחד של כינויו
 בראש שעמד מי פולארד, שת

 לקיש־ המיסתורית הלישבה
 כיו־ כיום המשמש רי״מדע,

לכימיק החברה שב״ראש
 הבלתי־סימפא־ הנינוי לים.

 איתן רפי את מלווה הזה טי
 בפלמ״ח. שרותו תקופת מאז
ל נועד לא הבינוי מקורו! מה

 להאיר או נושאו, את הכפיש
 דבק הוא בו. אפלים צדדים
ב שהשתתף בעת בנושאו
 בריטית תחנת־רדאר חיסול

 אז איתן, המנדט. בתקופת
ז במיוחד, דק״מידות בחור

 הסריח משם כשיצא מי־ביוב. זרמו שבו ארוד. צינור דרך חל
הכינוי. את לו הדביקו מהריח, לסבול שנאלצו וחבריו, כהוגן,

איתן רפי
הצינור דרך
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גיתית. של פרקליטה הוא זיו, למעלה!" ״ידיים לפקודה שנענה כמי נראה טל ואילו באקדח. המלומד

י \1* |7| ך |7ך1|  בחברת הצטלם השבוע מוסינזון. ייגאל הסופר של ביותר הצעיר הבן הוא 9בן־ה- |
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 בנה ),26(יונתן אסתר, של בניה ),43(וחומי במילחמה) עידו(שנהרג לאה, של בנה אביטל, הם מוסינזון
חסמבה". כותב ״הוא השיב: אביו, עושה מה גיל כשנשאל חנה. של ילדיה ),10(רנן ואחותו גיל דוריס, של

 מגורי מקום אורה, במושב העם
הכלה. מישפחת

 לאופירה גם מזל־טוב ■
הקרובה השימחה נבון. ויצחק

 היא שר־החינוך של במישפחתו *
 ארז של בר־המיצווה חגיגת
מאי. בחודש נבון,
 סוב־ ביקרה שעבר בשבוע ■

ה הירושלמית נת־הנסיעות נ  גו
 בקראקוב בבית״כנסת רג׳ואן

צע נשמעה פיתאום שבפולין.
 שהיא חשבה היא ״גוגה!" קה:

 השדרן היה הקורא אך הוזה,
 שהגיע גילעדי, אלכם הגולה
 מסע־זיכרונות במיסגרת לשם

לאמו. שהעניק
״מאפיה"? השם מקור מה ■

 שהה ג׳ת מכפר מוחסין צברי
 ושם בסיציליה, בכינוס מכבר לא

כי שטען ערבי, מדען עם נפגש
 התקופה מן ערבית, מילה זוהי -

אנ באי. המוסלמים שלטו שבה
 אז הצליחו אירגון־הסתרים שי

מי מתשלום עצמם את לשחרר
 בידיהם. שהיה הכוח בעזרת סיס

— פירושו בערבית ״מעפיה״
ממס. פטור
 ול־ לרקדן קטנה חגיגה ■

לה אפרתי. משה כוריאוגרף

 בהזמנה זכתה ודממה, קול קתו
 בתוכנית־הט־ להופיע היוקרתית

 הזמרת של הפופולארית לוויזיה
ה באיטליה. קארה רפאלה
רא יום מדי המשודרת תוכנית,

 צפייה של באחוזי־שיא זוכה שון,
צופים. מיליון 20כ־ —

 ראש־עיריית הללי, אלי ■
 סגן כרמל, בן־־ציון דימונה,

 לשעבר, באר־שבע ראש־עיריית
 ראשות־ה־ על כיום המתמודד

 נתן רייזר, דב השחקנים עיר,
וה נאספו אחרים ורבים דטנר

 מאחורי מהמתנהל זיכרונות עלו
 באר־ תיאטרון של הקלעים

 נערכה הנוסטלגיה חגיגת שבע.
 תוכנית־רדיו הקלטת במיסגרת

 שתשודר הדרומי, התיאטרון על
הסיפו הקרוב. ביום־העצמאות

או גלי־צחוק, כמובן, גררו, רים
 גרף ביותר הפרוע הצחוק את לם

המפר החזרות את שתיאר רייזר,
 של הצגת־הבכורה לקראת כות

 בתנאים־לא־תנאים. התיאטרון
פר ההצגה, הועלתה כשסוף־סוף

 וריי־ יום־הכיפורים, מילחמת צה
 תמו לא מששוחרר גם גוייס. זר

לחילו לגלם נאלץ אז תלאותיו:
 המגויי־ של תפקידיהם את פין
בחזית. שנותרו סיס

ה ביום ערך נתן אייבי ■
 שהוא נשים, למאה כינוס ראשון
 מטרת כ״נשות־מפתח". הגדירן
 של בהקמתו לסייע היתה הכינוס

 לנד שיקוס מקום כפר־התיקווה,
 מהנשים אחת כל כורי־סמים.

 גבי על למלא התבקשה הידועות
 פעילויות אילו מיוחד טופס
הכ תמורת לבצע מוכנה תהיה

 המובחרות. מאה בין להיכלל בוד
 היתה באולם שהילכה הבדיחה
 סעיף את רק יציינו שרבות
הכו הצהירה זה בסעיף .8 מיספר

 במסי־ לככב מוכנה שהיא תבת
הנער ובאירועים בות־קוקטייל

הקדושה. המטרה לכבוד כים

תמו למכור מתכוון נתן ■
 לכפר. איסוף־כספים למען נות

 ו־ בביטחון קמה אלבין גליה
 ששמחו הנוכחות את השקיטה

כ בשקצז ״תהיו בזו: זו לפגוש
 שלה: הרעיון מדברת!״ שאני
 שהמכורים־לסמים לחכות תחת

 את ויורידו לדירותיהן יפרצו
 כדי מהקיר, היקרות התמונות

 אחת שכל כדאי הסם, את לממן
למי אחת, תמונה בעצמה תוריד

המכורים. של השיקום מון

_ בדק דפנה

הבת בגלל הכל
 אממן •שר״התיקשורת

 שהוא יודע אינו רובינשטיין
ה הקריירה כל את חייב

 בי- טל, לבתו, שלו פוליטית
 עתה השוהה מאית-תיאטרון

באנגליה.
 60ה- בשנות כך: היה זה

בח מאמרים בהארץ הופיעו
פס זה היה ״אביטל". תימת

רובינ הפרופסור של בדונים
 היו אולם בתו. שם על שטיין,
טל המדובר כי שסברו  באבי

 על אותו ושאלו מוסינזון,
 התעניין מכך בתוצאה כך.

במאמ גבה־הקומה מוסינזון
ב חן מצאו והם אלה, רים

הכותב. מי בירר הוא עיניו.
 בו־ בשם בטלוויזיה חדשה תוכנית מוסינזון יזם 1968ב-

 רוזנפלד, שלום היה הראשון מועמדו מנחה. וחיפש מראנג,
רובינ את הזמין מוסיגזון עסוק. היה זה אבל מעריב, מעורכי
 המשורר היה מוסינזון של שלישי (מועמד הסכים. וזה שטיין
רובינשטיין). הסכמת בגלל נשאל, לא שבלל דור, משה

 לאיש אותו הפך הדבר בומראנג את הינחה רובינשטיין
 אותו שהביאה ההשתלשלות התחילה וכך במדינה, מפורסם
 של הנוכחית וכהונתו 2 מסי שינוי דייש, תנועת-שינוי, להקמת

בהק מאודו כל את המשקיע - כשר־התיקשורת רובינשטיין
גדל. שבה הטלוויזיה את רבים לדעת שיהרוס שני, ערוץ מת

238713 הזה העולם
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