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המח איש משמאל) כהן(בתצלום ירוחם לימינו). ניבעח׳(בתצלום חטיבת מפקד שהיה אבירן,

 המשורר משקפיים). מרכיב איתן(בתצלום, רפי איש־הרינול את פנש שליהפלנדח הערבית לקה
 אחרי בנפו, טבנקין של קיברו ל1ם עומד נשאר לטבנקין, שספד למטה), (בתצלום גורי ח״ם

נלו״־ראש. היו הנוכחים כל כמעט כאשר חילוני, בטקס נקבר טבנקין האבלים. שאר שהתפזרו
 לחו״ל מי נוסעים־נוסעים: ■

 פאר מני לאילת. — שלא ומי
להתחכם, החליטו קרני ואשתו
 שלושה לאילת נסעו ועל־כן

ושנו ראש־השנה, לפני ימים
 חזרה בדרכם בערב״החג. למרכז '

דרומה. הנוהרים בהמונים פגשו
 הוקלטה ממני התוכנית ■
הווע מצד סנקציות איומי תחת
 ובנס בטלוויזיה, השונים דים

 מני למירקע. השישי ביום הגיעה
 חיים התוכנית, ומפיק פאר

קפה לגלות הופתעו לא מלובן,
ה של סרט־העריכה על שפוך **

השי בעת נקרע הסרט תוכנית.
 לצפות נאלץ ועם־ישראל דור,

 המוקרנת המסורתית בשקופית
תקלות. בעת
 אברהם הבימה שחקן ■

 עם שהה שם בברלין, חגג רונאי
.55ה־ יום־הולדתו את תיאטרונו,

 את לברך שבא גרמניה, נשיא
לידו התעכב התיאטרון, שחקני

זמן־מה. מפטפטים נראו והשניים י
 וביקשו רונאי על הכול משעטו
 התעטף השיחה, תוכן את לדעת

 זה ״את וענה: במיסתורין הלה
לי...׳׳ תשאירו

התיאטרון, מנכ׳׳ל גם ■
 בברלין חגג עומר, שמואל

 אשתו .58ה־ הולדתו יום• את
מסיבת־הם־ לו שהכינה דבורה,

ו. 7 בגיל בו שפגשה סיפרה תעה,
 את ״ראיתי השוויצה, אז,״ ״כבר

בו." הגלום הפוטנציאל

 להשיג כדי עושים לא מה ■
ב בפסטיבלי־הזמר ראשון מקום
 מניו־ הביאו שעברה בשנה ארץ?
 השנה זוהר. ריבקה את יורק

הוו הזמרת על״ ״ללכת החליטו
 המתגוררת לב, עדנה תיקה

 רבות. שנים מזה בארצות־הברית
 כמה במשך בארץ תשהה היא

לביתה. תחזור ולאחר־מכן ימים,

 להבין שקשה גנבים יש ■
 חדר כזה אחד מניעיהם. את

 התאכסן שבו הניו־יורקי למלון
 את וגנב טופז דודו הבדרן

האבי כל את שהכילה המיזוודה,
 מהארץ במיוחד שהובאו זרים

 חבריו שלו. היחיד מופע לצורך
 כל־כך שהוא ואמרו אותו עקצו

 שהמעריצים באמריקה, מפורסם
 חפציו את ממנו גונבים שלו

האישיים.
 וכלל כלל רע זה אין ■

 שר־בלי־תיק של דוברו להיות
 סילוון השבוע סיפר כך —

מו יצחק של דוברו שלום,
 עומס־ תחת שכרע שלום, דעי.

 כשר־ מודעי כיהן עת העבודה
 מנהל הוא שכיום סיפר האוצר,

 וסדר־יומו רגוע, אורח-חיים
ביותר. מקוצר

אר שבה קרמרמן רחל ■
 יעקב של בתו החג. לקראת צה

 יוסף של ואלמנתו מרידוד
המו כאחת שהוזכרה קרמרמן,

שפי ניצה את לרשת עמדות

המשו של מותו בעיקבות ■
 אגדה הופרכה קובנר אבא רר

 של אחיו הוא כי שטענה ותיקה,
העי וילנר. מאיר ח״כ״רק״ח

 לשאול לביתו שטילפנו תונאים
 בהלוויית השתתף לא מדוע אותו
 השניים כי לשמוע הופתעו אחיו,

 מקור רחוקים. בני־דודים רק הם
 למישפ־ נולד אכן הח"כ הטעות:

 כך הנקראת — קובנר בשם הה
 הליטאית העיר של שמה על

 בצעירותו שינה אולם — קובנו
 עיר■ לכבוד שם־מישפחתו, את

בליטא. היא גם וילנה, הולדתו,

 דובר מאירי, יהושע ■
 להיכנס החליט מיפלגת״המרכז,

ש מאירי, לפוליטיקה. ברצינות
 להיות שהפך עד עיתונאי היה

 יצחק חבר״הכנסת של דוברו
 צבירת למען כעת פועל ארצי,

החדשה. במיפלגה כוח

 הדסק ראש עיסא, חסן ■
 המצרי, במישרד־החוץ הישראלי

שבו כמה לפני קל בשבץ לקה
מח והעליז החברותי עיסא עות.
 לעבודה וישוב בביתו כעת לים

בקרוב.

₪ אודליאב הדד בדק דסגה

 הבא" נראה מהן באחת יודאיקה.
הרו מנהיגה המנוח, פאלי בא
 כשהוא נתיבות, העיירה של חני

 פלטו- שמואל את מברך
 בעיני חן מצא הציור שרון.
 בו להשתמש החליט והוא פלטו,

 ערב שייצא מהודר בלוח־שנה
החג.

שא םון־םירםטנברג איגון
 בלגי, ממוצא יהודיה היתה שתו

ידו מעצבת־אופנה כיום שהיא
להע כדי בארצות־הברית. עה

 השניים המשיכו נשכחות, לות
 המפורסמת במיסעדה בסעודה

 מקום־מיפגש המהווה הזהב, צבי
האוסטרית. הגבוהה לחברה

 היא נם הצטרפה פרט״ס, לעיסוקים שפרשה ודוגמנית־צמרת, 1969 לשנת מלבודהמיםדמיו שרית
למסיבת־ ,12ה־ בת דוריאל, בתה את הביאה דמיר ילדיהם. עם לאירועים המניעים להורים

 דמיר, ובתוניסיה. במארוקו התיכון־ הים ב״מועדע׳ נמכרים שדנמיו הראשון הישראלי ברם. נרשון המעצב של הפתיחה
ל שבאה אמרה לבילויים, לצאת הממעטת ל הסיקצוע׳, בתחום כיברת־דרך עברה שאיתו המעצב, עם ידידותה מ

ר האנימטור ■  פלידר- מיי
 איל־הספנות־ של בנו באום,
 פלידר־ ג׳ק הבינלאומי והנפט

 שהותו בזמן ביקר באום,
ידו מדיום אצל בארצות־הברית

 שבגילגולו לו שאמרה עה,
 לילדים לעזור חייב הוא הנוכחי

 פלידרבאום אפשרית. דרך בכל
 לילדים, סרטי־אנימציה העורך

 כך, על ספרים שני כתב ואף
 שלי את ארצה בשובו פגש

 ביד יד קרן יושבת־ראש חושן,
 שיחה ואחרי ח״־אדם. להצלת

 אלף 25 לתרום החליט קצרה
 הנשף הוצאות לכיסוי דולר

 גם הוא האגודה. של השנתי
 אנשים 100 שיביא הבטיח

 היהודית הפינאנסית מהצמרת
בריטניה. של

 עודד מעצב-האופנה ■
 מפסטיבל־המו־ חזר פרוביזור

 עמוס כשהוא בזלצבורג סיקה
המר האירוע וסיפורים. חוויות

 העלאת הוא לגביו ביותר גש
 מלחין של זאהרזן משה האופרה

 שיינ־ ארנולד 20ה- שנות
 למחאה השנה שהפכה ברג,

 קורט של כהונתו על סימלית
שו אוסטריה. כנשיא ולדהיים

הגרמני הנסיך היה לעמדתו תף

 כיועצת־למעמד־ רא־ליבאי
 סיכוייה על דבר ידעה לא האשה,

לתפקיד.

בן־חיים הרשל הצייר ■
נושאי על ליטוגרפיות כמה עשה

41 י,26ב3 הזה העולם




