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 של העברית ★ לישכת־הרמטכ״ל קיר על הציורים
ישראלית דוגמנית של העולמית וההצלחה צרפת שגריר

 ללישכת־הרמט־ בכניסה ■
 דיוקניהם את הנושא קיר, יש כ״ל
 שכיהנו הרמטכ״לים 12 כל של

 המדינה. קום מאז זה בתפקיד
שומ דן הרמטכ״ל כשנשאל

 מקום יימצא היכן בהלצה, רון,
להתחלף, יומו בבוא לתצלומו

 היא לבעלה בניגוד אך עברית,
 בשפה יותר רבה בקיאות הראתה
 כמה מזה שוקדת שהיא וגילתה
 והיא השפה לימוד על חודשים

ב רהוטה בעברית לדבר מקווה
 נערכה האירוע במהלך שנה. עוד

וההפתעה הגדול באולם התרמה
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אביו. מות על מתאבל שפרץ התברר זקנו, על שהתפלאו לחוגגים,

 גאז. כמו הוא הזה ״הקיר השיב:
בינ הצורך.״ לפי מתפשט הוא

 ליש־ את הרמטכ״ל ממלא תיים
 של שופעי־צבעים בציורים כתו

 להיות זמן לי ״אין דליה. אשתו,
מס הוא בבית,״ אשתי עם הרבה

 את מביא אני ״אז לאורחיו, ביר
הנה." אשתי של היצירות

 בישראל, צרפת שגריר ■
 בימת־הנו־ על עלה סיירה, אלן

 סניף של השנתי בנשף אמים
 בעברית: אמר ואז בטבריה אק״ים
נכב אורחים העיר, ראש ״כבוד
 שפיירה בטוחים היו הכל דים."

 אף בעברית, נאומו את ימשיך
 המילים שאלה לקהל הודיע הוא

 בעברית. יודע שהוא היחידות
לא שנערכה במסיבת־הקוקטייל

 השגריר, רעיית הפתיעה מכן חר
פר כשבשיחה סיירה, ז׳קלץ

מנ ביבי, נאווה אל פנתה טית
 שאירחה נלי־כינרת. מלון הלת
ב־ ודיברה ואשתו, השגריר את

השבוע פסוקי
 ״שלום ״חדשות": •
 ממיל־ סוב יותר קפוא
 נכה משלום חמה: חמה

 ממילח־ בריאים; יוצאים
נכים!" יוצאים בריאה מה

 דן השדו־ו״עיתונאי •
 מרגלית: חדש״) (״ערב

למדי בחזרה תומך ״אני
 רוב עם קסנה יהודית נה

גדול!״ יהודי
 אחרונות": ״ידיעות •

 להחמרת העיקרי ״הנודם
 במשק: מצב־התעסוקה

לעוב ביקושים העדר
דים!״

פר שתרמו מאלה ששניים היתר,
 של בהגרלות זכו לזוכים סים

 מיסעדה בעלת האחת, עצמם.
פרטי חוף בעל והשני, בטבריה

 המישפחה בתוך אלימות ■
 רונית חם. מאוד נושא הפכה

בנו המטפלת מנעמ״ת, לב־ארי
 סיפרה נשים, נגד האלימות שא

 עורכי־ יש המכים הגברים שבין
 ומישט־ קציני־צבא רופאים, דין,
 יש, המפורסמים המכים בין רה.

ה ידוע, רופא־כירורג לטענתה,
 אך אשתו, את קבוע באופן מכה

 גוף־ במיבנה שלו הידע בגלל
 לאשתו להכאיב יודע הוא האדם
 גופה. על סימנים להשאיר מבלי
 המנתח של אשתו גילעדי, רות

 פעילה גילעדי, עמי הפלסטי
 במרכז־לנשים־מוכות מתנדבת

 חמור שהמצב טוענת בהרצליה,
 היוזמות בין היא וכעת ביותר,

 מר- ראשי־ערים עם מיפגש של
תק מהם להשיג כדי חבי־הארץ,

והגד המעונות להפעלת ציבים
לתם.

בהצ לזכות ממשיכה היא ■
 דוג־ חסרת־תקדים. עולמית לחה

 מיב־ הישראלית מנית־הצמרת
 נבחרה 18ה־ בת ברקו אלה

ה איגוד־צלמי־האופנה על־ידי
לש העולמית 111 כמיס בינלאומי

 עליה מתחרים זאת מלבד זו. נה
 בפאריס. המעצבים מגדולי כמה
 יצירותיהם את דיגמנה השאר בין
 מוגלר טיירי האופנאים של

 הדוגמנית גם קוברי. ואנריהו
ה בת סטיניה דנה הישראלית

 וכעת באירופה, חיל עושה 2 ו
 של הגרמני בקטלוג מככבת היא

למט. מיס יצרנית־האופנה

ני הקדם־אירוויזיון בערב ■
לשמו מיזרחי ממוצא שחקן גש
 השחק־ של אביה עצמון, אל

 המכהן עצמון, ענת נית־זמרת
 של האמנותי המנהל בתפקיד

 ואמר בארץ, תיאטרון־האידיש
 באחת להופיע מעוניין שהוא לו

 עצמון אידיש. הדוברות ההצגות
 וסיפר מכך, מופתע היה לא

דוב שאינה ענת, שבתו, לשחקן
 הצגות בכמה הופיעה אידיש, רת

הטקסט. את להבין מבלי כאלה,
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תל־אביב. של הברים כאחד נראתה השבוע נורמליים. לחיים לחזור

 מרגש היה עצמו האירוע ומלון.
 עלתה שבמהלכו מכיוון מאוד

 של מהמטופלות אחת לבימה
מה וביקשה המקומי אק״ים סניף
 לקריאה נענה והקהל לתרום קהל

בהתלהבות.

 הדרום־אמ־ רקדנית־הבטן ■
 בארץ הנמצאת מואר, ריקאית

 רב בכבוד זכתה ימים, חודש זה
 של בתוכנית להופיע כשהוזמנה
 רקדנית־הב־ בערבית. הטלוויזיה

לא סימון, ברי הוותיקה, טן

 של הבחירה את אהבה כל־כך
 התקשרה היא מפיקי־התוכנית.

הרק שהיא וטענה מהם אחד עם
ולה בארץ, ביותר החשובה דנית

 וכלבים שילדים האימרה ■
 נכונה. ההצגה את תמיד גונבים

 מח־ של הצגת־הבכורה סיום עם
לוליין ומלך דד1ש זה־הילדים

1  נחשבת 50ה־ לשנתה המתקרבת (עומדת) 0־0
111^  וחברתה, בעולם, האלגנטיות הנשים כאחת ■

 ״ האורחות בין היו (יושבת), דיסנצ׳יק בתיה מארגנת-התצוגות
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דיצו
 במקום בטלוויזיה להופיע מגיע

האורחת.
 אביטל אילנה הזמרת ■

 רכשו טוכמאייר שי ובן־זוגה
 כדי לאילת, כרטיסי־טיסה זוג

 אך סוף־השבוע. את שם לבלות
 נגנבה, ומכוניתה מזלה איתרע

 בין שהכיל האישי, תיקה ובה
אבי כרטיסי־הטיסה. את השאר

 להרים שלא החליטו ובן־זוגה טל
במכוני לאילת ירדו והם ידיים,

טוכמאייר. של תו
 בא קושניר אבי הבדרן ■

הפופול הפאבים לאחד כאורח
 היתה במקום בתל־אביב. ריים

זיל מנחס הבדרן של הופעה
 את זילברמן כשזיהה ברמן.
 במקום,'הוא היושבים בין קושניר

 ולתת לבימה לעלות לו קרא
 הגיע קושניר מאולתרת. הופעה
לפ דבריו. משמיע והחל לבימה

 שני יושבי עינו את לכדו תע
 החליט קושניר לפניו. שולחנות

 השולחן יושבי את עליהם. לרדת
 ובת־ חולונים כינה הוא האחד
 ואת בלעג, אליהם ודיבר ימים,
 יורמים כינה השני השולחן יושבי

מ בלשון דיבר ואיתם משינקין,
הוקצעת.

 לא־ פנים האיר לא המזל ■
תיאט של היחצנית גפן, דיבה

 במכוניתה נסעה גפן הבימה. רון
נתק בדרך בירושלים. לאירוע

למ קרה מה לבדוק כשירדה עת
 באחד תקר גילתה היא כוניתה,

 לה, לעזור עצרו נהגים הצמיגים.
בגל הפגום הצמיג את והחליפו

 בתא־המיטען שהיה הרזרבי, גל
 לנהגים הודתה גפן המכונית. של

אח בדרכה. והמשיכה לה שעזרו
 שוב היא אחדים קילומטרים רי

אי כי הדרך, בצד לעצור נאלצה
 הוחלף. עתה שזה בצמיג תקר רע

 ריכבה את להשבית נאלצה היא
בטרמפ. ולהמשיך

חני לבימה עלתה יד שטת1פ1
וה מפיקת־ההצגה, דביר, תה

 טאו״ בן סזבשס בן ילד ציגה
 התיפ־ של בנו שהוא לילד, בר.
 כי־ יש טאובר, אדריאן אורן
 מאביו שמע וכשהוא לציור, שרון

 לעשות ביקש הוא המחזה על
 ־־ הרשות התיפאורה. של סקיצה
 כל־כך היתה והתוצאה לו, ניתנה
 את לעשות לו שאיפשרו טובה,

־ להצגה. התיפאורה כל

 חודשים חמישה במשך ■
 על מחקר אולמן גד הצייר ערך

 עבור העירוני גן־החיות תולדות
 ב־ מכין. שהוא ענקי ציור־קיר
 על עלה הוא התחקיר מיסגרת

 של הזקן השומר של עיקבותיו
״הש בפי־כל שכונה גן־החיות,

 והגיע אחריו חיפש אולמן מן״.
 * בקירבת־מקום, לבית־מירקחת

 שהשומר הרוקחת לו אמרה שם
 בגליל בבית־אבות נמצא השמן

לכתו נסע החרוץ הצייר העליון.
בהמ דבר. גילה ולא שקיבל, בת
נפ שהשומר גילה חקירותיו שך
 לא איש אך שנים, כמה לפני טר

קיברו. היכן ידע

 הפילהרמונית התיזמורת ■
 לטובת קונצרט ערכה הצעירה
 שנערך באירוע, ניצ״ן. אגודת

 ,, חס־ בלט ארץ־ישראל, במוסיאון
 אישים כמה של הבולט רונם

 יצחק השר שהוזמנו. חשובים,
 ישיבת־״שרי־ בגלל נעדר נבון

בי עת באותה שהתקיימה נו״,
 יעקובי, גד השר גם רושלים.
האגו נשיאת היא נלה שאשתו

 הסיבה. אותה בגלל נכח לא דה,
 תאומים משה הפירסומאי

 את יזמה עירית שאשתו מגיתם,
אך הוא, אף נוכח היה לא האירוע,

 ליהנות לאחרים הפריע לא זה
כספים. ולתרום

₪ אדחליאב דזוחד מן נעמי
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