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 בסירטי־התעמולה שורוו הירח פוצץ כר
ת הליכוד של א ר ק ת ל ת הבחירו ס כנ ל

 מאחרי־ שהתרחש מה 8
 הסרטים צילומי של הקלעים

 המיס־ של לתעמולת־הסחירות
 בפני לסרט ראוי השונות, לנות

 •ה״ב כשראה למשל, כך, עצמו.
 מטעם האחראי שריד, יוסי

 השחקן את העבודה, מיפלגת
בסי (עיברית סמדר תריק

 בתעמולת־בחי- מופיע טוב) מן
 לטלפן מיהר הליכוד, של רות

 ממנו וביקש זוהר, לאורי
 לתעמולת־הבחירות להצטלם

 שהיה אורי, אולם המערך. של
 הנלהבים רכין יצחק מתומכי
 לתעמד יד לתת סירב ביותר,

 שימעון של לת־הבחירות
 להצטלם. שלא העדיף פרס,
 למערך היתה נוספת בעייה
ב סרט־בחירות הזמינו כאשר
ה כוכבת הפקות. בבא. חברת

 השחקנית־דוגמנית היתד, סרט
 מה דאג ושריד זבקו, אסמי

 היא שזבקו יסתבר אם יקרה
 אס־ אולם במיקצועה. שחקנית

 מפיק של חברתו -שהיא תי,
 (״צ׳רופה״) אכי החברה

 להרגיעו מיהרה קליינברג,
,ת אני תדאג, ״אל באומרה:

דוג שאני להגיד יכולה מיד
מנית.״

 יוסי את שהרגיז מה ■1
 הירח היה מכל יותר שריד

ה בפי ה״פיתה״ (או העגלגל
 מיהר הוא הליכוד. של לצים)
ה שופד, מנחם אל לטלפן
 של סירטי־התעמולה על אחראי

 :לו ואמר העבודה, מיפלגת
 אתה ומה, איך לי איכפת ״לא
 הזה! הכדור את לפוצץ חייב

אותו תפוצץ אם לי איכפת לא

 ואם ישראלי לאיש״עסקים נשואה ברומא, לרפואה סטודנטית ביום
 הפופולריות מדוגמניות-הציור אחת לימור הפכה בד־בבד לתינוקת.

 במיטב המוצגות תמונות״שמן מעשרות ניבטים היפים ופניה ביותר,
 רכש טאיף, מחמוד הערביים, מנסיבי־חנפט אחד באירופה. הגלריות

 כי לו כשנאמר בלונדון. פומבית במכירה שנמכרה תמונתה את
בנשים.״ לא ישראלים בגברים נלחם ״אני : השיב ישראלית, הבחורה

 דחק לכך. נכונות כל גילו
 זה פה ״יאללה, מנטש: בהם
 ואף מנחים הרבה כל-כך פה,

ה את להנחות יכול לא אחד
?״ ערב

ש האלפים מקהל איש ■1
 בעת התרבות היכל את מילא

ו הזמר של הופעתו אסן ג׳  ד
 בנו שהוא הזמר, כי ידע לא
 דאסן, ז׳ול הנודע הבמאי של

עו וחומו קודח כשהוא מופיע
 מעלות. שלושים־ותשע על מד

לאכ רצה לא המיקצועי דאסן
 הקוקטייל מארגני את גם זב

 13 בגלריה לכבודו שנערך
 בקוקטייל השתתף ביפו, וחצי
המקום. את שעזב האחרון והיה

ע של מחזהו !■ ש הו  סו־ י
 שהועלה העשרים, ליל כול

צעי -שחקנים קבוצת על־ידי
 עומד חיפה, בתיאטרון רים

 הקרוב אוגוסט בחודש להפוך
קול הצעיר הבמאי לסרט.  ינ

סר המ עם יחד כתב, גודדוו
 המחזה, על־פי תסריט חזאי,
 הסרט את לצלם עומד והוא

 (כימעט) מקורי צוות אותו עם
 כשבמקומה במחזה׳ ששיחק

ה של ט י ה ג׳ ט  תשתתף מונ
ה המרכזיים התפקידים באחד

רה שחקנית או בלין. לי רי
■ צי בלתי־נעימה הפתעה י
 ההצגה שחקני לצוות פתה

ש ההצגות, כשלאחת קספר
 בתל- צוותא במועדון התקיימה

 דאו השחקן הגיע לא אביב,
וה התאחרה השעה סאלם.

כשהס האולם. את מילא קהל
 ולא יגיע לא סאלם כי תבר
א־ כופג צילצל לאתוץ, ניתן

שם ה של הציורים בתערוכת אווח-הכבוד היהבגין ג
הישרא משני אחד קילצ׳ינסקי, אנדריי צייר

 בתל-אביב גרמניה שגרירות בניין על ביום־השואה שהשתלטו לים
 אלוף של רעייתו זאבי, יעל של בגלריה נערכה התערוכה (משמאל).

 המעשה עם מלהזדהות רחוקה ״אני :שהסבירה זאבי, רחבעם (מיל.)
 באמנות, עוסקת אני אך מעשהו. על באבי־אביו לאנדרי נתן גאנדי שלו.
 התערוכה לפתיחת בגין את הזמין בי טען, עצמו אנדריי שייך.״ לא וזה

 בתמונה עורן-דין. לו לשלוח שטרח במדינה היחיד האיש שהיה משום
ורטהיימר. אידה זמרת־חאופרה של ללחיה נצמד כשהוא בגין נראה

א גרשון  של הגדולים מאוהביה באחד ידועגו
 ועיטר כתב ארובות שנים ארץ־ישראל.

 התקפי- במיספר לקה שנים בארבע לפני היישוב. תולדות על ספרים
 ציורים ובה הראשונה, תערוכתו מצייר. החל בעיסוק וכריפוי לב,

 אליה, יכסו ואת ארץ־ישראל של רוחה את המבטאים מעניינים
 מראה גרא גרשון :בתמונה ביפו. בגלריה אלה בימים מציג הוא

 ירושלים. כובשי הצנחנים אחד של ציור ודיטה, עודד לילדיו,
 הפתיחה בערב שנכח הנודע, הצנחנים מפקד מט, דני תת־אלוף

בשמו. החייל את וזיהה התמונה אל ניגש התערוכה, של

ב או סצצת-אטום של בצורה
 העיקר פצצת-מימן, של צורה

או מוציא הוא ממנו. שתיפטר
 נמצא הסיתרון !״מדעתי תי

 מהכדור להיפטר הוחלט כאשר
 הכדור, ביותר. פשוטה בצורה
 זורח, ירח לסמל היה שאמוד

 העבודה מיסלגת על־ידי פוצץ
 הוצא שהאוויר בלון של בצורה
ממנו.
 הודיעה האיי־בי־סי רשת 81
ה לראש והן לסרס הן כבר,

 כי הנין, מנחם אופוזיציה,
הב תוצאות היוודע עם מייד

ה מבין המנצח על חירות,

 לאולפייההסוטה להגיע שניים
באמצ ירואיין שם בהרצליה,

 לאר־ ישיר בשידוד לוויין עות
 את שתראיין מי צות-הברית.

יש של הנבחר ראש־הממשלה
וולטרס. ברברה תהיה ראל

נמ ועיתונאים עיתונים 8
 האחרון. בזמן באופנה צאים

הק השלישית השעה תוכנית
ל תוקדש הטלוויזיה של רובה

מ שגריר, מיכה עיתונות.
 עתה עוקב קסטל, סירטי חברת
 פנטון, תום של מעשיו אחר
 סייבי־אס הטלוויזיה רשת כתב

יוקרן הקצר הסרט בישראל,

 על ויימסר התוכנית במיסגרת
בישראל. כתב־חזץ של חייו
 צר־ ) (״מנטש״מרדכי 8'׳

 אסנים, של כפטרון ידוע פתי
 אותם מזמין הוא פעם ומדי

מט טהרת על בביתו לחגוג
 הזמין שעבר בשבוע יוון. עמי

 הבדרנית את לביתו מנטש
 יוסי השחקן מיכאלי, רכקה
 כנאי, גכדי הזמר סנאי,
 ד,תמ־ ואת פאר מגי המנחה

 והמתרגם איש-הרדיו לילן,
הס לא מנטש מנור. אהוד

 רצה הוא גרידא, באירוח תפק
לא האמנים אך אותו, שיבדרו

ה אל צרפתי, אשר הצגה,
 מיהר וזה סנדק, מוטי במאי

 ולהחליף התיאטרון אל להגיע
הנעדר. השחקן את
 הנהלת שאירגנה בנשף 8!

 תל- מכבי הכדורסל קבוצת
 הילטון במלון לאוהדיה אביב
 האוהדים שילמו אביב, בתל
 הכבוד. תמורת לזוג ל״י 1200

 פאר, ■מני הערב, מנחה הפתיע
 מופיע שאני ״מכיוון שאמר:

מר אני בהתנדפות, הערב פה
 שאני לכם לספר לעצמי שה

 תל- הפועל של אוהד בעצם
' אביב.״

2072 הזה העולם___


