
 אני .גם פליישר: השיב בבירהי
סרט עושה אני סרט. עושה
ירושלמי.״ אני גם בשם

 ירושלמי אני בעיקבות ■
 של חייו באורח שינוי חל

 את שעשיתי .עד גאון: יהורם
 ״קיבלתי יהורם׳ סיפר הסרט,״
 צעירות. ממעריצות מכתבים

 מכל מכתבים מקבל אני עכשיו
 שראו ירושלמיים זקנים מיני
מכ אלה לי׳ תאמינו הסרט. את

לגמרי.״ אחר מסוג תבים
 ה־ במערכת שאירע מה ■

 בחיר־ על שנודע אחרי טלתיזיד׳
מח למנהל שילון דן של תל

 הזכיר בטלוויזיה, החדשות לקת
ה בגוב דניאל על הסיפור את

 החדשות אנשי תגובות אריות.
 יכין, חיים תדהמה. על העידו

 ויצא צעק דלתות, טרק למשל,
 קיר■ מרדכי קצרה. לחופשה

 ב־ דן עם שהתחרה שנכאום,
דב הטיח התפקיד, על מיכרז

ה של בפרצופו בוטים רים
 מוקד, עורך ואילו החדש. מנהל
 כי בקול העריך ניסן, אלי

 מקסימום מעמד יחזיק שילון
 סמנכ״ל נגד גם ימים. חודש

 צוקרמן ארנץ הטלוויזיה
 הוא כאילו — בהאשמות יצאו

כ שילון, של לבחירתו שגרם
ה על השתלטותו מנסיון חלק

 לצפות רק נותר עתה טלוויזיה.
ה יהיה שילון דן אם ולראות

שמ בתככים המאלף, או טרף
הקטן. המסך אחורי
 שלמה הביטוח איש ■י

 הרדיו בתוכנית סיפר אליהו
 כאשר בילדותו, כי ידיו, במו
 נהג ביטוח, בחברת שליח היה

 בחברת נוספות עבודות לעבוד
 היום שהוא פרדלסקי יאיר

 רול. ההסרטה אולפני ממנהלי
 ההבראה בבית הסתובבו השניים
נע וצילמו גבעת־ברנר בקיבוץ

תשלום. תמורת צעירות רות
 מציוני־ האמרגנות משרד (■

 משתי לאחרונה סבל בית־הלחמי
הרא בפעם אמנותיות: גניבות

 למשרד, אלמונים פרצו שונה
מ וגנבו המגרות כל את הפכו

 עציוני מרים של שולחנה
 ילדים. הצגת של הקלטה סרט

 נטלו השבוע, שנערכה בפריצה
 מכשיר־הקלטה. הפורצים איתם
 את יום באותו שהורדתי ״מזל
לר נשמה עליו,״ שהיה הסרט
 עליו .היתה עציוני. מרים ווחה

פס שירי של בלעדית הקלטה
התנ״ך.״ טיבל

ב שעסקו הבניין פועלי ■
בתל־ מיניסטור הלונדון בניית

 לפתיחה כשבאו הופתעו אביב,
 במשך המקום. של החגיגית
 שלהם, הקבלן היה שבועות

 צועק משתולל, כדורי, אלי
 מהר. יותר לעבוד אותם ומזרז
 גרם מה לפועלים התברר עתה,

 אחד את כל־כך: למהר לקבלן
 לגלריה, הפכו במקום הבוטיקים

כדו־ אלי הצייר־קבלן הציג בה

 שבארצות- במילווקי גרה בה בתקופה ■1
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 תקופה באותה ישראל. עם תקומת נושא על בית־ספר בהצגת
 והשתתפה מדעי ובמועדון למקילן״ ב,,חברת חברה גולדה היתה

 אחת היא השוואה, לשם מימין, התמונה היסטוריות. בהצגות
בה ורואים תקופה מאותה גולדה של הרישמיות מתמונותיה

 לכבוד השבועות בחג שנערך בפיקניק ממשלת־ישראל ראש את
 מתמונותיה, אחת ליד שנכתב בתיאור הציונית. הנוער תנועת
החיים אורחות את ממנה ילמדו אותה ״הסובבים נאמר:

ה מאיר, גולדה נראית העליונה בתמונה הכבוד.״ של המושלמות
 תקופה באותה גילה מכפי מבוגרת כשהיא חנוכיה, בידה מחזיקה

בית־ספר. הצגת אותה לצורכי שפתיה על שנמרח אודם בגלל —

ציוריו. אוסף את רי

 ה־ שהגיש לבקשה הסבר ■
 לוועדת יגיל גדי חקיין־שחקן

 תל־אביב, עיריית של ערים בניין
 נתן בדירתו, מרפסת לסגירת

שיס דויד העיר מועצת חבר
 התכוון לא גדי ״בעצם : מן

 היות אבל המרפסת. את לסגור
את בתל־אביב סוגרים שכולם

 נאלץ הוא דירותיהם, מרפסות
כולם.״ את לחקות

 בגלי את שהזכיר מאורע :■
מו במהדורה החדשים המלך

 בו ברחוב השבוע אירע דרנית,
ה של האבן בתי שני נמצאים

 וילג׳. בגריניץ׳ דילן כוכ זמר
 של 30ה־ יום־הולדחו לכבוד
מסיבה, במקום נערכה הזמר,

 מארגן מוזמנים. 400 באו אליה
 ווכרמן אלן היה החינגה

 הידוע דילן, מחסידי אחד ),24(
ה בפח לחטט נוהג שהוא בכך

 אחר בחיפושיו דילן של אשפה
 הזמר. על־ידי שהושלכו יצירות
 בל־ נדבן חילק מסיבה באותה

ק ומשקאות נקניקיות תי־ידוע
הש ולהקתו פיל דויד לים,
הע מלצר רוק, מיקצבי מיעו

מ טיוטות החוגגים בין ביר
 לזמר דילן בוב שכתב מכתבים
 לקהל והסביר ל,אש, ג׳והני

 של שיריו מילות השתנו כיצד
 כסמלים. עתה המשמשות דילן
 במפתיע קילקל המסיבה את
 רכוב במקום שעבר קטן, ילד
 כאן מדברים ״אתם אופניים: על

 דילן בוב אבל הרבה, כל־כך
בישראל.״ הוא כאן. איננו

176111 הזה העולם


