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דוגמניות בישיבה ★ הדימוי השלילי שר התיזמזרת הפילהרמונית
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■ אחרי הודעתו על כוונתו
להתמודד בשנית על מישרת
הנשיא ,נטל חיים הרצוג את
אשתו אורה ,והשניים נסעו
לחופשה בת שבוע באילת.

■ אורה הרצוג ,אשה פעילה
מאוד ,נרתמה באחרונה למיבצע־
ניקיון .מה שמפחיד אותה הוא
שקריקטוריסטים ומשחיזי־לשון
למיניהם יתלוצצו על חשבונה

 11ן  1\ 1ך  1ך ך \ יחד עם מתרגמו נתן זן ,חתמו על הספר
\ י  #ן  11 1^ 14 11״קדיש ושירים אחרים" .גינזברג הוסיף
לחתימתו סמלים בודהיסטיים ,יהודיים ומוסלמיים ,שיעלו בבוא
העת את מחירי הספרים אצל אספנים .גיצזברג עצמו הוא בודהיסט
לפי הנוסח של טיבט ,ומכנה עצמו ״יהודי בודהיסטי" ,או להיפך.
ועל חשבון המיבצע ,כפי שהכ
תירו בזמנו את שרה דורון:
״המטאטא הלאומי".
אין ספק ששלמה
■ הדי פרשת החומוס בכל־
תוסי ה־כ הן הוא מטובי
בוטק עדייו לא שככו .השבוע
הפרקליטים בישראל ,אן
עבר איש כלסטק עב־הכרס
המזל־ביש הפוקד אותו
רפי גינת ליד מיסעדת־החומוס
מדי פעם בודאי יעלה
נרגילה .הסועדים הרבים שהיו
הירהור בקרב לקוחותיו
במקום התחילו לצעוק לעברו:
הפונטציאליים.
״רפי ,בוא בדוק לנו את החומוס,
למשל :ביום הראשון
כמה חיידקים יש בו?" גינת לא
היו צריכים להישמע ה*
הגיב.
סיכומים במישפטו של
■ מה חיפשו הדוגמנית סמ
רפי לוי ,מי שהיה הממו*
דר גנזי ,מלכת־היופי נילי
נה מטעם מישרד-הפנים
דרוקר ורוגמניות־צמרת נוס
על מחוז־ירושלים .אולם
פות בישיבת כפר גנים בפתח־
ביום השישי ,יומיים קו־
תיקווה? הן לא היו שם כדי לחזור
דם־לכן ,החליק תוסיה־
בתשובה .הדוגמניות הגיעו לי
כהן ,פרקליטו של לוי .ה
שיבה כדי לדגמן .מתברר שפת־
תוצאה  -שבר באגן־ה־
סי־הישיבה התחילו לפני שנ
ירכיים .לפי שעה נדחה
תיים לבנות בניין־תפילה חדש.
המשך המישפט ,ולוי או 
עתה נאלצו להפסיק את הבנייה
כל את ציפורניו מרוב
בשל מחסור בכסף .הם החליטו
מתח וציפייה.
לערוך תצוגת־אופנה כדי לגייס
אגב ,לפני במה חו
את המשאבים הדרושים .תלמידי
דשים החליק תוסיה-בהן
הישיבה לא זכו לראות את הדוג
ושבר עצם .לפני כמה ש
מניות .הם נשלחו באותו היום
הביתה.
נים ,במהלך מישפטו המ
פורסם של אהרון אגו-
■ עורכת־הדין נירה לידס־

חצירא ,הגיעה שעתו הג
קי מבקשת לקנות מכשיר״טל־
דולה של פרקליט מבטיח
וויזיה שחור־לבן עבור הלקוח
אז ,רם כספי ,כששותפו
שלה ,הקוקסינל זלמן שישי,
תוסיה
לסניגוריה  -נכון,
שנדון לחמש שנות־מאסר בעוון

זמ
ונוטרל
כהן  -החליק
סחיטה .זלמן ,העצור לבד בתא
נית ממהלך המישסט.
בבית־המעצר באבו־כביר ,הגיש
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הרצת

לא

בקשה לקבל מכשיר לתאו ,ונע
נה בחיוב.
■ לפני שבועיים צילצלו מ
שגרירות בוליביה בישראל למו
עדון המרתף הקטן ביפו ,וביקשו
לסגור את המקום למסיבה פר
טית ,לכבוד יום־הולרתה של
אשת השגריר .תשובת המועדון:
מצטערים ,המקום הובטח למי
שהי ,העומדת לערוך מסיבת יום״
הולדת לבעלה .אנשי השגרירות
שאלו אם אפשר לעשות חגיגה
משותפת .הם הופנו אל המזמינה,
מאירה אילן ,מזכירת איגוד
אמני ישראל .אילן ,אשה
חברותית במיוחד ,הסכימה מייד,
אבל אמרה שאין מקום ל־12
איש ,כפי שביקשו מהשגרירות,
והסכימה לארח רק את השגריר
ואשתו
סימון סאחאם
גלאדים ,ואת קונסול־הכבוד
יוסף ברוובר ואשתו .היה
שמח ,היו הופעות של הזמרים
ורדינה כהן ולדליק ,ולמחרת
המסיבה התקשר השגריר עם
מאירה והודה לה על הערב.
■ חבר־הכנסת אהרון א־
בו־חצירא ,ששב ממסעותיו
בחו״ל ,רותק למיטתו במשך
שבוע ימים .הוא לקה בהתקררות
קשה מייד עם שובו מהחגיגות
סביב קבר סבו במצריים.
■ עטרה עזריה — המו
כרת יותר כ״אחותו של אלי
ישראלי״ — פתחה מישרד
עצמאי ליחסי־ציבור .עזריה ,ש
ניהלה קודם־לכן את יחסי־הצי־
בור של מלון־דניאל והיתה
ביחסים קרובים עם המיליונר
ליאון תמן ,פרשה באווירה
מתוחה ,בגלל חילופי־גברי ב־
הנהלת־המלון .השבוע סיפרה
לידידים שבתקופה הקצרה שבין
פרישתה לבין התאוששותה למ
דה לדעת מיהם ידידיה האמי
תיים.
■ דני שיןס ,נכדו של
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המלונאי חיים שיןז ,חגג ביום־
השבת את בר־המיצווה שלו
במלון הנשיא בירושלים .הזוהרת
ביותר מבין המוני הנוכחים היתה
איילה שיןש ,אשתו־בנפרד של

הלאומי־

זכויות־ההפצה של הסרט שתי
אצבעות מצידון ,השמיע בדיון
האחרון הערה שלא נרשמה
בפרוטוקול :״צה״ל יכול אולי
לכבוש את לבנון ,אבל צה״ל לא
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חיים קליין

נציב־מישנה במישטרה ומפקד מרחב״השרון,
פגש במסיבה את נציב שרות בתי״הסוהר
לשעבר ,רפי סוויסה ,העוסק כיום בניהול מישרד״נסיעות .השניים
התבדחו ,למרות העובדה שקצין־המישטרה היה בין חוקריו של
סוויסה על אי־סדרים בשרות בתי-הסוהר .סוויסה אמר בהומור
שחבל שאין בנמצא אזיקים כדי שיוכל לשים על ידיו לצורך הצילום.
אשתו אליס )במרכז( שמרה על סבר״פנים חמור בעת הפגישה.

חיים .איילה הבלונדית לבשה
שימלה בגוונים כחולים ,וסיפרה
שמרוב התרגשות לא נגעה
בשפע־המאכלים שהיה במקום.
האירוע בא בדיוק אחרי שנמסר
לשיף כי המלונות שלו הורדו
על־ידי ועדה מטעם מישרד־
התיירות ממעמד של ״חמישה
כוכבים״ לארבעה.
■ עורך־הדין יהידה רס־
לר ,שייצג את הקולנוען שיש
קולר במישפטו נגד צה״ל על

יכול לכבוש בתי־קולנוע בניו־
יורק ולחייב אותם להקרין את
הסרט״ .השופט התרשם כנראה
מהטיעון ,פסק לטובתו של קולר
וחייב את הנתבעים לשלם את
כל ההוצאות .קולר מקווה עכשיו
לכבוש יעדים בחו״ל ולקיים את *־י
ההסכם כלשונו.
■ לתצוגת־האופנה של מע־
צב־העילית עודד פרוסיזור,
שהכנסותיה הוקדשו לאגודת יד
ביד ,נמכרו יותר כרטיסים

ביש־פוקליט

12

הילל מיטלפונקט

המחזאי וחברתו יעל דן היו בין האמנים ואנשי-הרוח שחתמו על
עצומה הקוראת לאמנים בינלאומיים שלא לבטל את בואם עקב המצב
בשטחים הכבושים .יענק׳לה אגמון ,האחראי לאירגון חגיגות שנת ה־ 40של ישראל ,יזם את מיבצע-
ההחתמות עקב הודעותיהם של אמנים שונים על ביטול השתתפותם ,כמחאה על מדיניות ישראל בגדה
וברצועה.מאחר וההחתמה נערכה בטרקלין של תיאטרון ״הבימה" ,שאין בו כורסות ,לא מצאו החותמים
מצע נוח עליו ניתן לחתום ,ונאלצו לחתום איש על גבו של רעהו ,כפי שעושה יעל דן בתמונה .הפירסומאי
דויד אדמון ,איש־הימין ,חתם על העצומה בלי לקראה ,בהודיעו ש״אם אשתו חתמה ,זה בסדר".
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