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 של לצ׳ק היחידי הכיסוי היא הראש על הכיפה

ק שיכול ומי המזכ״ל לעוף יכול גם לדפו
 ארנסט הבנקאי־לשעבר ■
 שוחח בניריורק, המתגורר יפת,

וא בשווייץ, המתגורר חבר, עם
 את לבלות מתכונן שהוא לו מר

 עוררה הידיעה בארץ. חג־הפסח
בא רבים בקרב וציפיה סקרנות

 מימש לא יפת כי הסתבר אר רץ,
 אי־שם החג את ובילה רצונו, את

בארצות־הברית.
מ־ אחד של הופעה לאחר ■

 חוזר הפיץ הוא אין־לי״. .אבנר
 כתב שבו חברי־המיפלגה, בין

 לי אץ כסף, לי אין — זאת ברוח
 אם מטה. לי אין יועצי־תדמית,

 .הבנה רגב: פי על לו? יש מה כן,
 את לפתור כיצד נכונות וריעות
המצב!"

 רד של בתו רגן, מורין ■
 ארצות״הברית, נשיא רגן, נלד

מ־ משלחת־הנשים בראש עמדה

בל,  לא מלאו אל־על, מנהל קנ
 על שם מספרים שנים, 60 מכבר
הח החבר׳ה .60 לו שמלאו אדם
הזמי הם הפתעה. לו להכין ליטו

ב יוקרתי, במלון מפואר חדר נו
המ לחדר, משנכנס .17ה־ קומה
 מעשה־הא־ במהלך זונה. לו תינה

 חתן־השימחה לפתע לקה הבים,
 פיש־ המבוהלת הזונה בדום־לב.

ש־ עד בתעודותיו, בכיסיו, פשה

ה מזכ׳׳ל ניגש מופעי״הבידור,
 אל קיסר, ישראל הסתדרות,
ה מאחורי שהתלבשו השחקנים,

הופע על אותם ובירך קלעים,
ו אליו פנה השחקנים אחד תם.

 מוכנה ההסתדרות אם אותו שאל
 ממ־ כחלק מההצגות, חלק לממן

 השיב קיסר הצפוי. סע־הבחירות
 פינקס־ מכיסו והוציא בחיוב,

 שם הכיפה את וכיפה. המחאות
 פרטי את ממלא והחל ראשו, על

 כשנשאל השניה. בידו ההמחאה
 השיב כיסוי־ראש, שם הוא מדוע

 שיש היחידי הכיסוי שזה בהומור
הזאת. להמחאה

לכנ ה.רץ״ רגב, אבנר ■
בכינוי באחרונה, הסתכן, סת,

 בינלאומית בוועידה ארצה טעם
הת עוררה רגן בווינה. שנערכה
 ה־ ייחוסה בגלל רבה, עניינות

מ נמנעו רבים אולם מישפחתי,
 מצבי־ה־ בגלל אליה, להתקרב

 אותה. שפקדו המתחלפים רוח
 שקיים לספר התעקשו השמועות

המ אביה לבין מורין בין נתק
השנ אשתו ננסי, בגלל פורסם

 רונלד של בתם היא מורין יה.
אש ויימן, ג׳ין והשחקנית רגן
הנשיא. של הראשונה תו

 הפופולרית הבדיחה זוהי ■
 הישראלית הקהילה בקרב ביותר

 ׳ לגידעון שגם מכיוון בווינה:
 השגרירות על הממונה ירדן,

לאוסקר וגם שם, הישראלית

 ומיספר־הטל־ כתובתו את מצאה
 אשתו אל סילפנה היא שלו. פוי

נמ .בעלך בבהלה: לה והודיעה
 ,17ה־ בקומה במלון, בחדר צא

הת האשה חיים!" רוח בלי והוא
בע התגלגל כיצד לחקור חילה

 הזונה נשברה לבסוף לשם. לה
המבי האמת את לאשה וסיפרה

 נועצה איתו?" לעשות .מה כה.
הפ מהחלון." אותו .זרקי באשה.

 .מה עניינית. בנימה האשד, טירה
 בקומה אנחנו הרי אומרת? זאת

 .ראי,״ הזונה. הבינה לא !"17וד
 מספרת את .אם האשה, השיבה

 הוא אז — לדפוק יכול שהוא לי
לעוף!" גם יכול
יום־ההול־ מסיבת את אגב, ■

 קנבל תחיה שערכה 60ה־ דת
 הצמידה היא אוסקר, לבעלה

 יגיעו שילדיה ודאגה לחג־פורים
 גם המסיבה לווינה. מישראל

המקו בעיתונות סיקור קיבלה
בווינה. מית

 איש־ הכיר וחצי שנה לפני ■
 אס־ את קולר שיש הקולנוע

תוס־ אשת־חברה פרנק, טריד

 מ־ אחד על־ידי נפגע הוא הרע
ואוש בכביש, שעברו כלי־הרכב

 בבית־ אחדים חודשים במשך פז
מקומי. חולים

דונס־ קארין הדוגמנית ■
 סשה הוותיק למלחין ניגשה קי

התע לכבוד במסיבה ארגוב,
 דמארי, שושנה של רוכה

הסת הוא לשלום. אותו ובירכה
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ל בפסטיבל ומפיקת־סרטים, סת
התיי השניים בניו־יורק; קולנוע

 ביניהם. קשר על ושמרו דדו
בפסטי נפגשו משנה פחות לפני

הס את קולר הציג שם קאן, בל
 לאחר מצידון. אצבשח שתי רט

 את פרנק הזמינה הסרט הקרנת
הישר המישלחת חברי וכל קולר
 שלה, המפוארת לווילה אלית

 בגבור גדולה. מסיבה נערכה שם
 שתויים, היו כשכולם השימחה,

הגב עם להתגפף המפיקה החלה
 מי פור שהטילו הישראליים, רים

 הזוכה בחברתה. הלילה את יבלה
ה דיין, שאול בשם בחור היה

עז המסיבה בסיום בסרט. מככב
בחבר נשאר והישראלי כולם, בו

חב של הפתעתם למרבה אך תה.
 קצר זמן במלון הופיע הוא ריו,

 הוא המום. כשהוא מכן, לאחר
 המפיקה של שהנהג להם סיפר

 ובהתקפה שלו, במעבידה מאוהב
 באקדח עליו התנפל טירוף של

שבו לפני מהבית. וסילקו שלוף
 מפסטיבל־סרטים קולר חזר עיים

 באסטריד פגש ושוב באירופה,
 המשך את לו שסיפרה פרנק,

 הנהג נתקף לדבריה, הסיפור.
 הסמוך הכביש על ורץ באמוק,
למזלו בידו. כשהאקדח לווילה,

ש חושב לא .אני ואמר: בה כל
לע אשמח אך אותך, מכיר אני

זאת!" שות
 ומלכת־היופי הדוגמנית ■

 ► כעוסה שושן אילנה לשעבר
 בעיתונות הפירסומים על מאוד

 עם מנהלת שהיא הרומנים על
 מגדירה שהיא שונים, גברים
 כמאהביה. ולא כידידיה, אותם

 היא מה על אותה כששואלים
 שתדמיתה משיבה היא כועסת,
להב מוכנה היא אין אך נפגעת,

 ] מסתבר מתכוונת. היא למה היר
^ כעת מפיקה ששושן או ד ת־וי ט ל  ק

■ והיגיינה, תזונה בריאות, על  ט
! שתדמיתה חוששת היא ■ ל עו נ  כ

 המכי־ בסיכויי תפגע שעשועים
ז הקלטת. של רה

 מוסיפים אינה בסרט הופעה ■
 ארן המופיע. ליוקרת תמיד
\ בשרו על למד ז ־ ש  אי
 שהיו אפשטיין, ירון

 ישראל ואלוף מר־ישראל
 בסרט־המתיחודן מופיע הוא
 מ/ הוא שבו בקטע בעינ״ם, דה
 א־ דנצל, מדניאלה מכות בל

 תאילנדי. בבוקס לופת״אירופה
 הוא לאקרנים, יצא שהסרט מאז
מבלי הרחוב את לעבור יכול לא
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