
 שנואשה אחרי בתל־אביב, ארנון
 אחד מוסדר. מקום־חנייה למצוא

המכו של שנוכחותה השכנים,
 א, הפריעה המידרכה על נית

 קראה וזו המישטרה, את הזמין
הר את שסינדלו לפקחי־העיריה

 בדדך להגיב החליטה אמיר כב.
הע כל על תלתה היא מקורית:

 היה שעליהן פיתקות מסביב צים
 תהיה לא ״למלשינים רשום:

תקומה!״
־ אלכם איש־הרדיו ■  אנ
 עשרות בץ היו מיכל ובתו סקי

 סיד־ להשקת שהוזמנו האורחים
 אחד של כתבת חדשה. רת־יינות
 חצי למקום הגיעה העיתונים

 ולא האירוע, שהחל אחרי שעה
 לאחת פנתה היא מקום. לה נמצא

 אני שמיכל וביקשה המארגנות
המאר המקום. את לה תפנה סקי
לע מקובל שלא לה הסבירה גנת
 לפצותה וניסתה כזה, דבר שות
 סביב נוסף כיסא שהוסיפה בכך
השולחנות. אחד
ה בת בתו ארצן, שירי ■

הזה העולם אבנרי, רחל

 המופתי של הביוגראף אלפלג, צבי המיזרחן שערך מסיבה של חתן היה 11171 111411
 נורית הד״ר קינן, של אשתו לארצות־הברית. קינן של צאתו לכבוד הירושלמי, |4 #| 1311113

 נתן אייבי השנה. במשך עימה ישהה וקינן ייל, באוניברסיטת לספרות כמרצה התמנתה גרץ,
שם. המיסעדות על ולא בארץ, המצב על באמריקה לכתוב מקינן תבע משמאל) קינן, (מאחורי

 הקולות, את לעצמו דימיין לא
 אחר בחיפושים החלו והשלושה

 כמה כעבור הציפצופים. מקור
 מדוקדקים חיפושים של דקות
 הבימרתף, גג על השלושה גילו
 קן הגנרלית, החזרה נערכה שם
גוזלים. כמה ובה ציפור, של

 אלה־ דוזד של במיסעדה ■
מא אין וגם מיזוג־אוויר אין רר

 דמא■ שושנה הזמרת ווררים.
וידי אמרגנה הוא שאלהרר רי,
כשרכ אותו הפתיעה הטוב, רה
 כדי שרוולים, ללא גופיות לו שה

 מבשל שהוא בזמן אותן שילבש
במיסעדתו.

 שישבה השחקנים רשימת ■
 קטן קפה בבית הלילות באחד לה

הרשי בתל־אביב ברחוב־דיזנגוף
 מתעניינים שלא מי את אף מה

 מונדי יוסח המחזאי בתיאטרון.
 חדש למחזה בחזרות התחיל

שצ החוויות שבמרכזו בקאמרי,
 כדי עליו. החביב בבית־הקפה בר

אווירת את לשחקנים להמחיש
הזה העולם אבנרי רחל

1| ך ך ך \ ״  עם בהצלחה שהתחרה בכובע־מיצחיה, חבוש כרגיל, בא, ת1ך
 במסיבה שיחת-הערב בן־נר. איציק של הנצחית גבעת המי |1 1^ 11 11\

 עקב תל״אביב, מוסיאון כמנהל ברוך את למנות העיר העיתון של הצעתו היתה
הסף. על ההצעה את ברוך דחה לא בהלצה, כך על כשנשאל הכספיים. קשייו

 בארצות- נמצא קידר, דן הצייר שבעלה, מכיוון בגפה, באהקידר ציונה
 הוצאת־הספרים של החנות״המיסעדה מנהלת ציונה, הברית.

 רבים סיכויים לו שאין יבי, המשורר עם שוחחה בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב כתר
פוליטיות. בהפגנות נפגשו (הבעל) וקידר יבי זו. בהוצאה שיריו את לפרסם

| ז11ך11 | ־ |  כשהחליקה ננקעה הימנית רגלה קביים. על באה קינן, עמוס הסופר של אשתו \
 הקטנה, בתם סכסי. שזה לו שאמרו להגנתה, טען קינן בביתה. המדרגות על ן 111 11 111

הכתפיים. על הביתה לקחתה צורך והיה נרדמה התעייפה, כברמנית, במסיבה שימשה רונה,

 ארצי, שלמה הזמר של 17
 שלושה בן מביקור ארצה חזרה

תלמי שירי, בניריורק. שבועות
 כל־ ידן. תלמה בבית־הספר דה
 שהחליטה מהעיר התלהבה רך

 חצה היא לצבא לגיוסה שער
 שם וללמוד בניו־יורק להתגורר
הש לנסיעתה במקביל מישחק.

ללי ארצי מישפחת מצפה נייה
אש במישפחה. נוסף בן של דתו
 נמצאת מילכה, ארצי, של תו

 בן בנם להריונה. השישי בחודש
וב אביו, בררכי הולך בן, ,13ה־

מב שאביו שיר כתב הוא אחרונה
צע.

 קרה בלתי־צפוי אירוע ■
ה שפירא, נעמה לשחקנית

 הראשי הנשי בתפקיד מופיעה
 כלבת מהמלין. החלילן בהצגה
 צרכיה את עשתה שלה הפודל

ה של צחוקם לקול הבימה על
 שזה בטוח שהיה והקהל, שחקנים

מההצגה. חלק
 בר־ שלמה השחקן ■

 הקלעים, מאחורי עמד שביט
 יציאתו לקראת בהכנות עסק שם

 העצים. בין טיול בהצגה לבימה
 רר דיפלומט בין במיפגש העוסק

 רקע על אמריקאי ודיפלומט סי
 המעצמות. בין הקרה המילחמה

 ציפצוף־ציפורים, שמע לפתע
לכני האות להיות אמור שהיה

 התקדם, בר־שביט לבימה. סתו
 עוד לו שיש הכימאי לו אמר ואז
 מדוע מבין לא והוא שעה, חצי
 לבימה. להיכנס ממהר כה הוא

נשמעו שוב דקות כמה כעבור

 חשב ושוב ציפצופי־הציפורים,
 לגשת לו שמסמנים בר־שביט

 ושוב המוסכם, האות לפי לבימה
 צריך שהוא הכימאי לו הסביר

הסביר בר־שביט לאות. להמתין

 את ששמע מפני נכנס שהוא לו
 עצמו על חזר וכד הציפצופים,

 בר־שביט פעמים. שלוש הסיפור
 ואת בימאי־ההצגה את שיכנע

שהוא פעלולי־הקול על האחראי

 לבוא כולם את הזמין הוא המקום,
מאוח בשעת־לילה לבית־הקפה

 השחקנים למקום הגיעו וכך רת,
 כהן, אלברט כרמון, יוסי
 צ׳רצ׳י, יונתן כונן, נתן

 עשת מיכאלה דרורי, יואל
ואחרים.

 אירועי־אופנה מפיקת ■
 למנהל טילפנה בן־גל שלווה
 בתל־אביב מכבי־האש תיזמורת

 כששאלה להופעה. להזמינם כדי
 התיזמורת, חברי של למיספרם

 שעד המנהל על־ידי נענתה היא
 התיזמו־ מנתה שנים שלוש לפני

 12 רק נותרו וכיום איש, 60 רת
 למרות נפטרו. השאר כל בחיים.
 תיזמורת להזמין תיכננה שהיא
הח היא בהפקתה, לאירוע גדולה
 התיזמו־ בשרותי להשתמש ליטה

המצומצמת. רת
 ל־ הוזמנו אנשים 500 ■

 ה־ מפקד של מסיבת־החתונה
 (״בנצי״)בן־ציון הגרוש, נח״ל

ה השישי ביום שתערך ויינר,
 הכינרת. שפת שעל בצמח בא

 יינשא הוא לכן קודם ימים כמה
 לחיים, לחברתו דתי בטכס

כדיי העובדת קראום, אורלי
 שבוע לפני אדעל. בחברת לת

לי אורלי, של אחותה נישאה
טל. עידו חדשות, לכתב מור,
מי ע ■ נ ב א לי ד אז דדד דז דן ד
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