
ת ל האנגלי ה ש ה ★ מסורב־העליי צוו  המי
ל ע ש ט ל פי ש הג ל והחיוך פי גאון יהורם ש

ה שערך הגדולה המסיבה ■
 מלון בעל תמן, ליאון מיליונר

אי ראש״ממשלת לכבוד דניאל,
 אולמות. בשני התקיימה טליה,

 כולם התקבצו המסיבה בתחילת
לארוחת־צהריים, הגדול באולם

 באוכל לגעת ולא מחדש, הכל
 באולם המגשים על היה שכבר

העליון.

 שהיו הרבים האורחים בין ■
שגריר גם היה תמן של במסיבה

חתי טקס נערך בירושלים ■
 באולם זכויות־הילד. אמנת מת

 ומחו״ל, מהארץ מכובדים נכחו
 על לעמוד משנדרשו שהופתעו

 הגברת לאולם כשנכנסה רגליהם
זה הנשיא. אשת הרצוג, אורד!

״כסית". קפה של המסורתי השני" ״הסדר את שנה, בכל כמו ערך,גווביץ עמיקם
 בעוד זו, נרתעה קטע, לקרוא חריפאי זהרירה מהשחקנית ביקש כאשר

 מנתח־ (למטה): יותר. חמורת־סנר היתה קלצ׳קין והדסה סלחני, בחיוך בה הביט קרוון דני שהפסל
 גור בברלין. החי הקבלן רוט, רפי עם זיכרונות החליף הפסלת) אילנה אחותו, (ליד גור דני הלבבות

עשרות. כמה רק מפרידות האישיים הצבאיים מיספריהם ובין בטירונות, ביחד שירתו ורוט

 של בצאתה גם עצמו על חזר
הרצוג. הגברת

חר הסופר של התנהגותו ■
 בו שפגשו רבים הפתיעה ויק מן

 הגיע ווק תל־אביבית. במסיבה
למ כיפה, חובש כשהוא לאירוע

 זאת לעשות נוהג הוא שאין רות
 בארצות־הברית. במקום־מגוריו

 את סובב הוא לצלמו, כשרצו
כאן!" נמצא לא ״אני ואמר: ראשו

לע הכל היו אמורים סיומה שעם
הנאו לשמיעת אחר לאולם לות
 לאולם המוזמנים כשעלו מים.

 עשרות לגלות הופתעו הם השני,
 אך טוב, כל עמוסי מגשי־כסף

ה בדקה שממש התברר מכוסים.
 האוכל את להגיש תמן החליט סע

 להוריד תחת אך שלמטה, באולם
 באולם הוכן שכבר האוכל, את

להכין לטבחיו הורה הוא העליון,

 דרורי, מרדכי ברומא, ישראל
סא פלורנם אשתו עם שהגיע

 סר״ של הדוברת שהיתה מי בו,
 שהותו בזמן מיטראן. נסוא

 אותה הכיר בפאריס בדיפלומט
התג דרורי התאהבו, הם דרורי,

ל התגיירה ופאבו מאשתו רש
 שהוא ילד, להם יש כעת מענו.
 מנישואיו דרורי של נכדו בגיל

הראשונים.

השת לביא אריק הזמר ■
 לפרשת בהומור להתייחס דל

ה, בתו ע  פיקוד להקת חברת נו
 חודשיים למאסר שנדונה מרכז,
חב בחברת חשיש עישון בעוון

 ״צבא אריק: אמר ללהקה. ריה
 יכול אינו ,13 בני ילדים ההורג

מסטול." להיות לעצמו להרשות
בי בתו כי טוען גם לביא ■
 ״אבל לאי-השדים, להישלח קשה

תפוסים.״ היו שם המקומות כל
 קו- יורי העלייה מסורב ■

 אר־ לשגרירות בא שורובסקי
לב טפסים למילוי צות־הברית,

 לארצות־הב־ אשרת־כניסה קשת
 די שלו שהאנגלית המסורב, רית.

 רבים לחיוכים גרם קלוקלת,
השגי בגלל לאנשי־השגרירות

 ונשק תמיר את חיבק רחב, חיוך
לה.

בבר התקיימה שבוע לפני ■
 של בתו חתונת המערבית לין

 ארצ׳י ההוליוודי מפיק־הסרטים
ל הנעימה הערב את בראונר.

 בר. חיים של להקתו חוגגים
 לברלין חברי־הלהקה כשהגיעו

לימוזי בנמל־התעופה להם חיכו
 בע־ למלון. אותם שהובילו נות,

 לאולם אותם הסיעו רב־החתונה
 לסוסים, הרתומות בכירכרות

 רגליו על הקהל קם נכנסו וכשהם
 היה בראונר כפיים. להם ומחא

ל ואמר מהופעתם מאוד מרוצה
 הופעות להם יסדר שהוא בר חיים

קולנו בהפקה אף ואולי נוספות,
 אוגוסט בסוף וקיים. הבטיח עית.

למסי־ לניו־יורק, הלהקה יוצאת

 ״הקיסר הסרט בימאיבוטולוצ״ בונארדו
 למרקש הגיע האחרון",

 עידית הבא. לסרטו אתר״הצילומים את לבחון כדי שבמארוקו
 ביותר התרגשה בורשטיין, מייק השחקן של אשתו בורשטיין,

 לכן קודם ששבוע מכיוון ״לה־ממוניה", הפאר במלון בו כשפגשה
עליה. הנערץ הבימאי עם אותה שיפגיש מבעלה ביקשה היא
במ הטופס. במילוי שעשה אות
 הוא ״גובה״ באנגלית שכתוב קום

המיו ובמקום מישקלו, את רשם
סוביי רשם הוא ל״אזרחות״ עד

 שכאזרח לו כשהבהירו טית.
 לקבל יכול הוא אין סובייטי
 ״יהודית״, וכתב תיקן הוא אשרה,

 לכתוב צריך שהוא לו הסבירו ואז
 למרות זה. בסעיף ״ישראלית״

 לשרתו, הפקידים נהנו אי־ההבנה
שלו. חוש־ההומור בגלל
 הפירסו־ הגיע בליל־הסדר ■
 כי למסקנה כרגע יורם מאי
 הכוסות, בארבע להסתפק אין
 של מנות ארבע לאכול גם ויש

 למי־ שלו הנימוק גפילטע־פיש.
 שבגימטריה הוא הזלילה צוות

 כנגר )592( פיש גפילטע שקול
).148( פסח פעמים ארבע
אסטרולו תמיר, מרים ■
 בכף־יד) וכירולוגית(קוראת גית

גאון. יהורם את במסיבה פגשה
א את לה הושיט הוא הי ח/  בחנה י

 לו ולחשה אחדות, רקות אותה
מחייך נראה גאון באוזן. משהו

ידי אחר, הוליוודי מפיק של בה
בראונר. של דו

 צילומי־פירסומת לצורך ■
 לתכשירי־ני־ גדולה חברה עבור

 דיין תיקי השחקנית בחרה קוי
 בבוטיק מערכות־בגדים בשלוש

לש שחקנית אולמן, אתי של
 בהשאלה, לה ניתנו הבגדים עבר.

 להחזירם אמורה היתה ותיקי
 זה במקום אבל הצילומים. בתום

והוד מהחברה, צ׳ק אולמן קיבלה
 את לשמור החליטה שדיין עה

לעצמה. הבגדים
 קרה, שוב זה שעבר בשבוע ■
 הבילבול המי־יודע־כמה, בפעם

הד שימרית הפיזמונאית בין ) 
שמ מירית לבין אור לרה)
 פיק, צכיקה של אשתו אור,
 העיתון פיזמונאית. היא שגם
 צו־ שהוצא לספר ידע ת1חדש

 בגלל אור, שימרית נגד עיקול
 לא אור כלשהו. חוב אי־תשלום

 יכולה אני ״מה זה. את אהבה
 אמרה, היא המר," גורלי לעשות,
90ש־ מילא להשתגע. ״אפשר
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