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למות. במקום ב*ם1זב גירש הזק! תרח
ן1הלא־נכ ברגע בחמור התאהבה לוט אשת של חזאתון

 בין שהתקיימה בפגישה ■
 הילל שלמה שר-המישטרה

 באוניברסיטה סטודנטים לביו
ה נשאל בירושלים, העיברית

 בפורום חבר אינו מדוע שר
 העבודה. מיפלגת של המוביל

 חבר, כן ״אני השר: השיב
המובל.״ בפורום אבל

 מלון של מנהל־המכירות ■
 יעקוב הירושלמי, הילטון

 לאחרונה עצמו מצא אבנרי,
 במיסגרת ביותר. מביך במצב

 ישם ללונדון, נסע מסע־מכירות
שות סוכני־נסיעות. עם נפגש

 בר־ חסן היה לפגישות פו
 המכירות מנהל דאווי,

 הקאהי־ הילטון מלון של
 בעוד הנילוס. גדת שעל רי,

 סוכני־ לפני התחנן בארדאווי
 קאהיר את ׳שיוציאו הנסיעות
מ שלהם, הטיולים ממסלול

 סוף עד תפוס שמלונו כיוון
 אבנרי לפניהם התחנן ,1978

במסלו ירושלים את שיכללו
 הירושלמי שהילטון מכיוון לם,

 עד אפילו בתפוסתו מלא אינו
זו. שנה סוף

התאכסן שבובמלון

 בן־אמוץ בדן פגש הטלוויזיה, ושל כפר־שמריהו של רבןו דו בי ־א הכהן שמואל
 מזהים בטלוויזיה, מופיע החל מאז כי לפניו והתלונן

 תך,״ י א להתחלף שמחים שהיו אנשים מאד הרבה מכיר ״אני לעיתונים. אותו ומצלמים ברחוב אותו
בה.״ להופיע גדול כבוד לא זח כיום, נראית שהטלוויזיה כמו עצמנו, לבין שבינינו ״למרות בן־אמוץ, השיב

 תרח. את לשחק היה שאמור
 היה לעשות עליו שהוטל כל

 ולא פרוות־הכבשים על לשכב
מקו כשמסביבו הגה, להוציא

 טופול, השחקנים עליו ננים
 שליט נחום דורון, דינה
 נתן שבו ברגע רביד. ורחל

ה החלו ־ האות, את הבמאי
 הזקן התימני ליילל. ארבעה

 ״מה :ואמר ראשו את הרים
 הבמאי צועקים?״ למה פה, זה

 מתורגמן, באמצעות לו, הסביר
לי הוא לעשות שעליו כל כי

 הניע התימני עמוקה. שינה שון
 שבו ברגע בדיוק אך בראשו,

 החליט לזמזם, המצלמות החלו
 וכך אפו. מעל זבוב לגרש
לצ והבמאי השחקנים נאלצו

 פעמים, 15 הסצינה את לם
 ורק נרדם, הזקן שהתימני עד
 של סצינת־המוות צולמה אז

תרח.

 הופרע אחרת בפעם 8
 סצינה בעת ההסרטה מהלך
המ רביד, רחל נראתה שבה

 לוט, אשת של דמותה את גלמת
 בחבל. אתון מושכת כשהיא
 חמור האתון אל התקרב לפתע
 מזדווג והחל בסביבה, שהיה
 לחמור, התמסרה האתון איתה.
 את הבינה שלא הנדהמת, ורחל
 ברחה מאחור, הדחיפות פשר

נאלצו הצוות אנשי בבהלה.

 ויל■ האמריקאי, שר-האוצר
ב ביקורו בעת סיימון, יאם

ה נפתרה לא עדיין ישראל,
 הכספת הכילה מה תעלומה:
ל בחשאי שהועלתה הענקית,

אנ על־ידי התשע־עשרה קומה
ש האמריקאי, חיל־הנחיתה שי

 עשרים־וארבע עליה שמרו
 לאיש הניחו ולא ביממה שעות

אוח ישבו החדר אל להתקרב
סנה.

 החגיגית הארוחה בעת 8
 יהושע שר-האוצר שערך

 סיימון, לכבוד רבינוביץ
 הוא מנת־הבשר. לו הוגשה

 ״אני :ואמר במלצר הביט
 עבור מיסיס יותר לשלם צריך

 את הבין לא המלצר הבשר?״
 לממונה אותה וסיפר הבדיחה,

 אפשר ״מה לו: שאמר עליו,
 שר- של ההומור זהו לעשות?

שלך.״ האוצר

 הסרט בצילומי שמח 8
וב בהפקתו אברהם, הת״נכי

 טופול. חיים ■של השתתפותו
 שבה הסצינה צילום לצורך
 אל הובא הזקן, תרח נפטר

,95 בן תימני בימודהצילומים

ה את במסיבת פגש נמאי״חקולנוע,דוידסוו בועז
 ורעייתו (משמאל) גולן מנחם מפיק

 עטקים. על שוחחו השניים לצידו. כמאפרת־טרטים המשמשת רחל,
 הבמאי, שלובש ובאוברול־הג׳ינט במעיל בכובע, מנחם הביט לפתע
מפורסם!" אתה ככה. להתלבש לעצמך להרשות יכול ״אתה לו: ואמר

האמריקאי, חסינאט ועדת יו״ר יציוץ פראנק
סוכנות־ פעולות את החוקרת

 המיפלגה מטעם לנשיאות למועמדות הרצים אחד הוא הביון,
 בוושינגטון שלו מערכת־הבחירות את פתח צ׳רץ׳ הדמוקרטית.
 גינצבורג, יענקל׳ה הישראלי הצייר של בביתו שנערכה בארוחת״ערב

 של הבחירות למגבית דולר אלף 28 נאספו שם בוושינגטון, היושב
 היה בארצות־הברית לנשיאות הקודמות שבבחירות יענקל׳ה, צ׳רץ׳.
 כאחד להתמנות עתה עומד מק״גאוורן, ג׳ורג׳ הסינאטור של בצוות

 בין צ׳רץ' נראה בתמונה שלו. במסע״הבחירות צ׳רץ׳ של מעוזריו
בארה״ב. יענקל׳ה עסקי כמנהלת המשמשת פנינה, ואשתו יענקל׳ה

ש עד ד,צילומים את לד,פסיק
סיפוקה. על באה האתון
 בסביבת ערבי בכפר 8
 שונה מסוג הפרעות היו שכם

 על ששמעו יהשאבאב, לגמרי.
 למקום הגיעו הסרט, צילומי
ההס למהלך מפריעים והחלו
בשח אבנים יידו ואף רטה,
 המישט־ ובאנשי־הצוות. קנים
 לא חסרת־אונים, שהיתה רה,

 בפועל, והמפיק לעזור, יכלה
 את להפסיק החליט רז, מתי

 מאנשי־הצוות אחד הצילומים.
 ״כש- בזעם: אמר האנגליים

מבק ישראלי, בקיבוץ מצלמים
 כשמצלמים אבל רשות. שים

 אפילו שואלים לא ערבי, בכפר
 לצלם מותר אם אחד כפרי

 שהערבים למה, אז בשדותיו.
?״ יתרגזו לא

 יצחק שר-הדתות, 8
ה של אורחה היה רפאל,

 הביקור בתום תל־אביב. עיר
 ראש־העירייה לכבודו ערך

 ארוחת להט יצ׳״)׳(״צ שלמה
 צ־יצ׳ בגן־אורניס. צהריים

 אך רפאל, לחיי כוסית הרים
 ב- והחליפה אותה, שתה לא

 כי סיפר הוא מיץ־אשכוליות•
 כי נשבע הצבאי שירותו בעת

 הוא ואין יעשן, ולא ישתה לא
לו אמר הנדר. את להפר עומד

שפי עמיקם דובר-העירייה,
 ולא שותה לא ״אתה . רא

 שלפחות מקווה אני מעשן,
מנשים!״ מתנזר אינך
 לתחייה, קם פאזוליני 8!

 ב- חופשי ומתהלך חי והוא
 הבדיחה, היתה כזו תל-אביב.

 בחוגי שעבר בשבוע שהילכה
 ה־ ועולם־הקולנוע הבוהימה

 אכן כי הסתבר תל־אביביים.
 אלכרטו בשם איטלקי במאי

 כדי לארץ, הגיע פאזולוני
 עם מערבון לביום חוזה לחתום
 גולן. מנחם הישראלי המפיק

 במלון המתאכסן פאזולוני,
 כי סיפר בתל-אביב, סמואל

 של רחוק קרוב־מישפחה הוא
 המהולל האיטלקי הבמאי

ש פאזולוני, פייר־פאולו
 ניסה, כאשר לא־מכבר, נרצח
 של בגופו מעשה־סדום לבצע

איטלקי. נער
כ שירותו בעת אגב, 8
 בתקופת גייסות־השיריון מפקד

או צ'יצ׳ היה מילחמודההתשה,
 באחת הארגנטיני. המטכ״ל רה

 מסי- לכבודו נערכה הפעמים
 לא כדרכו, צ׳יצ׳, בת־קוקטייל.

 ה- בו הביט באלכוהול. נגע
 בתדהמה, הארגנטיני רמטכ״ל
איך מבין לא ״אני ואמר:
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