
ה העולם אבנרי, רחל הז

ב־ אביו את לבקר בא ״ספסף", כל בפי המכונהאמדווסק׳ אסף
 ליד עקיבא״, רבי של ״החדר שלו, החדשה מיסעדה

״ה־ המיסעדה בעל רב זמן במשך שהיה אמדורסקי־האב, בתל־אביב. שוק״הכרמל

ר', רחל ם אבנ ל עו ה ה הז
 נעדר אסף, שם שביקר בערב שלה. המשך מעין החדשה במיסעדה רואה ביפו, חצר"

 ישראל הכלים. את הדיח מיקי, וגרושתו הזמר של בנו אסף, מהעבודה. מדיח״הכלים
למקום. ערב באותו הוא גם הזדמן ״הדודאים״, בצמד אמדורסקי של שותפו גוריון,

 שהם יודע והוא שלו, המסרים את
קראו.
 יכולה מה תוהים בצבא ■

 חמשת בן לביקורו הסיבה להיות
שומ דן הרמטכ״ל של הימים

 בשור דליה) אשתו (בחברת רון
 שם?״ לחפש לו היה ״מה ייץ.

 כדאי ״אולי ומציעים: שואלים,
שפו מה את כנשק־העתיד לאמץ

והת החץ. הקשת, בשווייץ: תח
פוח."

ואמר מפיק צבר, סביון ■
נסע לב> עדנה כהן, (יזהר גן

הב כאשר בתל־אביב. במכוניתו
במ הנוסעת כהן, בגאולה חין

 לשלום, לה ניפנף הוא כוניתה,
 לכהן שלה. אוהד שהוא מכיוון

 תנועת־יד עושה שהוא נדמה היה
 המום נותר וצבר לעברה, מגונה
והח ידה, את הרימה היא כאשר

מגונה. בתנועת־יד לו זירה
חיפושים אחרי סוף־סוף, ■

מישפ־ שלמד )25(ונחמד צעיר ישראלישנאבל צחי
 וטלוויזיה קולנוע ללימודי ועבר שים

 לפעול האפשרויות את לברר כדי בארץ עתה מבקר בלוס־אנג׳לס,
 חבריו. לרוב בניגוד לימודיו, גמר אחרי הטלוויזיה במיקצוע כאן

 הפסל על שהפיק המצויין בסרט תשומת״לב עורר כבר שנאבל
קפקא. פראנץ של ספר על מקורית ובדרמאתיזציה קדישזון מנשה

 של היוצא הדובר הצליח רבים,
 בן־ארי, גד הבריאות, מישרד
 זוהר, גבי — מחליף לו למצוא
 בצפון, ישראל קול כתב לשעבר

לשעבר. קיבוצניק
 המטפל זמיר, אילן הד״ר ■

 12 הוציא טיבעוניות, בשיטות
 שונות. בבעיות לעזרה קלטות
 לרזות״ ב״איך העוסקת בקלטת
 דודו ותיק, מרזה של קולו נשמע

 בקלטות דותן. בעבר) קילו 140(
 לידה מתח, לא (נהיגה האחרות

 מדיכאון, לצאת איך כאבים, ללא
 המרגיע קולו נשמע הלאה) וכן
טימור. משה של

 ל־ ארצות־הברית משלחת ■
 מיוחדת בטיסה הגיעה מכביה
 לארץ הגיעם עם ג׳מבו. במטוס

 ביניהם פניהם, מקבלי להם חיכו
 המכביה. סמל גורי, בובת־הענק

המ לכבש עד התקרבה הבובה
 הספורטאים ידי את ולחצה טוס

 ספיבק, בוב מהפתח. שיצאו
 שבגלל הבחין המישלחת, ראש
 בנמל־התעופה ששרר הרב החום

באו בתיפקורה. הבובה מתקשה
הבו ראש את הסיר ספונטני פן

 רוזנ* שיובל נתגלה ואז בה,
ל14ה־ בן צוויג, ש בנו  אריה ,

המאר הוועדה יו״ר רוזנצוויג,
 אותה מפעיל המכביה, של גנת

מס החמה. התלבושת את ולבש
 תעסוקה לעצמו מצא שיובל תבר
 לעצמו תיאר לא אך הקיץ, לימי

כל־ עליו יכבידו שתנאי־האקלים

 הירושלמי החולים בית ■כי
 את להעניק החליט לדך מישנב
 לזמר שלו נשיא־הכבוד תואר

 גאון של ילדיו גאון. יהורם
 והוא הזה, בבית־החולים נולדו

 ערבי־הופעות ותורם זמן מקדיש
לבית־החולים.

את חגגה אלבין גליה ■

ס ל ו א זר, ב
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 מתחת עמדו לאולם, נכנסו ובנו זילברמן ועוגות. משקאות קנו
 להנאתם. ושבעו ואכלו במקום ושתיה אכילה על האוסר לשלט

אישית. כמחאה זאת עשה שהוא בחיוך הבדרן הודה יותר מאוחר

 שלה בווילה 40ה־ הולדתה יום
 היו האורחים בין תל־אביב. בצפון

 וג־ אנשי־עסקים חברי־כנסת,
 האירוע: של הגימיק שות־חברה.

 ש־ חולצות־טי, חולקו לאורחים
 הכתובת הופיעה האחד מצידן

וב ״,40 בגיל מתחילים ״החיים
 מוניטיך של הלוגו השני צירה

 על־ המתוכנן הירחון פנטהאוז,
אלבין. ידי

 ה־ של מלקוחותיו רבים ■
 הופתעו ברנע יורם פירסומאי

במישרדו. אותו למצוא השבוע

שהו כותרת — סיבת־ההפתעה
 הפירסו־ נעצרו בעיתונות: פיעה
לעבי בחשד וברנע, ויצר מאים

 במערכת־הבחירות. החוק על רות
 החשוד כי צויין הידיעה בגוף רק

 ברנע יורם ברגע. יעקב הוא
 מסעות־הבחי־ את השנה הפעיל

 (בסיוע אגודת־ישראל של רות
 רשימה עתיד, של לכנסת, חב״ד)

 אילת לעיריית בבחירות מקומית
 למידות, <״מיש״> מיכאל ושל

 רחובות. עיריית לראשות שנבחר
₪ אודליאב דזדדד דד, כעמי
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