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 לסדר מישרד־הביטחון: הצעת
הטלוויזיה באולפני מיטה פרס לשמעון

״ביורת״ להקת חברי גוב, וגידיפניגשטיין מאיו
 מהו- באחת לצון להם חמדו

 מאיר של שערו את שירק גידי הלהקה. של האחרונות פעותיה
 יעז לא שהוא לירות מאה על איתו והתערב נשית, בתיסרוקת

 כן ״אני ואמר: התרגז מאיר הבמה. על כזאת בתיסרוקת לעלות
 בפני להופיע העז לא הוא בהתערבות. הפסיד לבסוף אולם אעלה,״

המאורע. להנצחת בצילומים הסתפק הסנסציונית, בתיסרוקת הקהל

 ,מישרד־ד,ביטחון דובר 9
 בחוג נשא׳ל לביא, נפתלי

 שיגן־ עם לעבוד זה איך סגור
 : והשיב לביא, נאנח פרס. עדן

 את להשביע היחידה ״הדרך
 היא שר־הביטחון של רצונו
ה באולפני מיטה לו לסדר

טלוויזיה.״
 ■במישרד־הברי־ נשמע 9

קור לשר־הבריאות למד, :אות
 טוב שם־ כי ויקטור? אים
לו. אין כבר

 לענייני השרים בישיבת 9
 חוסר־ הטלוויזיה גילתה שכר

 הגיעו למקום מוחלט. תיאום
 למהלך שהפריעו צוותים, שני

 השרים. את והרגיזו הישיבה
 שר־החינוך התרגז במייוהד
 לעבר שקרא ידלין, אהרון

 מבין לא ״אני : אנשי־ד,טלוויזיה
 !בשניים מגיעים אתם איד

 עליכם, האחראי אני הכל, אחרי
 _תעבדו_אתםש מסכים לא ואני

שר־האוצר! שכזה.״ בבילבול

 נרגז ״יה רכינוכיץ', יהושע
 ״נו, :לצוותים ואמר יותר עוד
שובתים?״ כבר אתם גם מתי נו,
אבינר איש־ד,ביטוח 9'

 אחדים ימים לפני נ&ש סנדלר
 הוא שבהרצליה. אכדית במלון

 המלון, בבריכת לשחות יצא
 עצם- נקעה שחייה כדי ותוך

 מהמים הוצא כאשר שלו. הכתף
 המתרחצים אחד אליו מיהר

במומ כתפו את עיסה בבריכה,
למקו העצם את והחזיר חיות
 האיש כי הסתבר לסנדלר מה.

 היה לא בהתנדבות בו שטיפל
 מאסיאס. אנריקו הזמר אלא

 בהחזרת הסתפק לא מאסיאס
 לסנדלר העניק למקומה, העצם

ל להופעתו זוגית הזמנה גם
לי שתוכל ״כדי היום, מחרת
הסביר. הסוף,״ עד ממני הנות
 בין התנהל ער ויכוח 91

ב וצעירים ותיקים עיתונאים
ה לעיתונאי שנערכה מסיבה
 לדין דבי כרדניפלב וותיק

 העיתונות בשטח בעיקר הפעיל
לגיל הגיעו לרגל הפריודית,

 חתו־ כאשר זה היה ישנה. 70
״כשבן־אדם :אמר המסיבה

 חי הוא מסרים, לגיל מגיע
 זאת העבר. על רק ומדבר
 שפד, למצוא לי שקשה הסיבה

צעירות.״ נשים עם משותפת
 חיל- בטאון של עורכו 91

 הדר, (״פרמי״) משה האוויר,
 הקאריקטו־ כי לאחרונה גילה
 שהוא לוריא, רענן ריסס
 ביותר הידועים אהד היום

הת בארצות־הברית, במיקצועו
 כקאריקטוריסט דרכו את חיל

 בן עוד כשהיה החיל, בבטאון
 חניך רענן היה זה בגיל .16

 נזרק הוא אולם קורס־טיס,
 שעות־טיסה, 125 אחרי מהקורס

 מישסע- עבירה בשל ,17 בגיל
 באותו נוסף חניך באוויר. תית

 אחרי כבר שנזרק קורס־טיס,
 הבמאי־ היה טיסה -שעות חמש

 מדריד- גולן♦ מנחם המפיק
 היה לא השניים של הטיסה

נתן. אייכי ספךהשלום, אלא
 ניראה האחרונה בשבת 9:

המישקולאי וייץ, אדוארד

 ואשתו והבוטיקאי הקולנוע שחקןברקן יהווה
 כחודשי עתה הנמצאת (מימין), נילי

 של תערוכתה לפתיחת שגאו האורחים בין היו מתקדמים, הריון
 סוזי, תל״אביבית. בגלריה רוסק־אושרוב סוזי הציירת־משוררת

נת ומגלה״עתידות, בקלפים כפותחת גם הבוהמה בחוגי הידועה
 לו כשבישרה אשתו. תלד מה לו לגלות ברקן על״ידי בקשה

 ירכוש תתגשם, אבן נבואתה שאם לה נשבע בן, לו שייוולד
בלבד. אחד בציור הסתפק ובינתיים במכה, שלה ציורים עשרה

ל ^,1? |1 1 1 1 1 7 מועצת״פועלי״חיפה, שמזכיר למרות 1
' י * * '1 י י ׳ י ' • בראש- קיים לא מולק, אליעזר ׳
 כיוון בפסח, גם עורך שהוא המסורתית קבלת־הפנים את השנה

 בעיניו, טיפול לאחר מבית״חחולים שוחרר קודם־לכן מיספר שימים
אל מתנת״חג. למולק להביא ההזדמנות על רבים עסקנים ויתרו לא

 מו- פקידי האחרונה בשבת הגיעו בחיפה, דרד״הים שברחוב דירתו
 נושא מחם אחד כשכל בעיר, אחרים ועסקנים עצת־פועלי״חיפה

שע האחרון בפסח התעוררה כזכור, המזכיר. עבור מתנה עימו
מפו קבלות־פנים בביתו עורך שמולק נודע כאשר ציבורית רורייה
עצמו. עבור מקבל המתנות ואת הפועלים, מועצת חשבון על ארות
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