
1( אנשינו
 מאיר הימני הסאטיריקאי הם

 דודו והבדרן־שחקן עוזיאל
 קיבלו השביתה למרות טופז. *

 תשובה האחרונים השניים
 נבחרו וכמועמדים שלילית,

 המנחה פאר, מני המנחה
 דן והעיתונאי אגמון יעקוב

מרגלית.
 הישראלית לטלוויזיה 01
ב־ בפסטיבל־הסרטים תהיה

 את נשית. שכולה נציגות קאן
 תייצגנה הכללית הטלוויזיה

 מנהל מקום ממלאת לוץ, ג׳ודי ־־*
 ומרים בעברית, התוכנית

 המחלקה מנהלת רוטשילד,
ה מטעם זרים. סרטים לקניית

ה תישלח הלימודית טלוויזיה
לק המחלקה ומנהלת קריינית

שור. פרדו ו ע סרטים ניית

 הנודע הבורח של חייו 0!
 להיות עומדים פרקש נחמן

 העיתונאי בסרט. מונצחים י
על תסריט כתב קינן עמוס

 בעלה- של עסקיו את מנהלת
מהכלא. שישוחרר עד לשעבר

 יחזקאל העיתונאי ■
 סניף מועמד הוא אדירם

 לראשות בחולון תנועת־החרות
 המיפלגתיים ועיסוקיו העיריה,

 באחרונה, לו, מותירים אינם
 בבית־המישפט, לבקר רב זמן
 מטעם לעשות אמור שהנו כפי

או אחרונות. ידיעות עיתונו,
 שביתת־העיתו- בעת דווקא לם

 בבית־ה־ אדירם הופיע נאים
 היחידי העיתונאי והיה מישפט,
 במיזנון יום באותו שנראה

 על כשנשאל בית־המישפט.
 עובדים ״כשכולם השיב: כך,
 כשכולם אז שובת. אני —

 נותר לא — בשביתה עסוקים
לעבוד.״ אלא לי
 לראשות אחר מועמד 0!

 דמות הוא גם חולון עיריית
 עד זהו המישפט. בבית בולטת

 שנודע רום, משה רו־הדין
לעניינים כפרקליט בעיקר

 עם טל, היחידה, בתה בחתונת העיקרית האטרקציה היתה (מימין) השחקניתרביו וחל
השבוע. שנערכה יזרעאל, שבעמק יפעת בקיבוץ סוויסה מאיר שחקן־הקולנוע

״מהפלה יפה יותר אמא שלי בחתונה ״גם : אמא על אמרה טל מתל״אביב. רבים אמנים הגיעו לחתונה !

| ך | ד | 1  ״קרן מנהלת ושל גרא גרשון הצייר של בנם 111*1
מאירה בניו־יורק, אמריקה״ישראל״ התרבות 11 111 1 י 1111

 במלון מפוארת במסיבה (יושבת) ברמן אלה את לאשה נשא גרא,
 לתצוגות חדש סימון להעניק החליטו השניים בתל־אביב. הילטון

 רות האמנית של בביתה תצוגת״אופנה אירגנו הם האופנה״בארץ.
(מימין) רוזנשטיין רונית הדוגמניות את שיתפו שטרנשוס״צרפתי,

 נשות״חברה בשמנת אילתית של לארוחת־בוקר והזמינו צנטנר, וחניתה
 ומע״ מימין) למטה, (בתמונה שרון חיה השחקנית כמו מפורסמות

 את בכך הפכו ועיתונאיות, לייטסדורף ׳פיני הוותיקה צבת־האופנה
 שכל ראשונה, ממדרגה סנובי לאירוע תצוגת״אופנה של הפשוט האירוע

 הזמנה. אליו לקבל ניסתה עצמה את המכבדת אשת־חברה
דומים. לאירועים בהזמנות ועודד אלה מוצפים הראשון הניסיון לאחר

וה בטבע, החי פרקש של חייו
ב שרפשטיין מיכה מפיק
 אחיו קד־אוס, צדוק עם יחד
הקי קראום, שמדליק של
 לי תום בשם הפקח חברת מו
 ועומדים ילדיהם, שני שם על

 מועמדים הסרט. את להפיק
השחקנים :פרקש לתפקיד

 הר־ שרגא צרפתי, אשר
 לא עדיין קראום. ושמוליק פז

לסרג[. במאי נמצא

 צור נדיר העיתונאי !■
 השני ביום אשה לשאת עמד
 ימים כמה אולם שבועיים, לפני
 מהתקף־לב נפטר כן לפני
מז שהיה מי ט, דבר א אביו,

ב המחוזי בית־המישפט כיר
נדחתה. והחתונה ירושלים

 כץ מנפרד המיסעדן ■1
 בגרמניה. בכלא יושב עדיין

ו אלישבע, אשתדלשעבר,
 בהמבורג. נמצאים ילדיו שני

 הווילה את השכירה אלישבע
והיא שבהרצליה־פיתוח, שלה

 של מתחרהו הוא רום פליליים.
 המועמדות על בקרב אדירם
 העיר לראשות הליכוד מטעם
 של מועמדם הוא שכן חולון,

ירי חולון. בסניף הליברלים
 ואדי- רום של הסיעתית בותם

 לקיים להם מפריעה אינם רם
ה בהיכל פוריים יחסי־עבודה

 עבודתו במיסגרת שכן צדק,
 מיש- אדירם מכסה העיתונאית

 רום מופיע שבהם רבים פטים
כפרקליט.

 דן הטלוויזיה קריין 0<
 על אל דיילת של בעלה כנר,

ב להופיע ביקש זוב, דפנה
לש התנועה שאירגנד, עצרת

 מלכי-ישר- בכיכר בטוח לום
הז את ולהביע בתל-אביב, אל

 ראש־ של מדיניותו עם דהותו
 רשות־ שמנכ״ל אלא הממשלה.

ההש את עליו אסר השידור
 עו־ כי בטענה בעצרת, תתפות

 המסך על הנראה בד־מדינה,
 אינו בערב, ערב מדי הקטן
בפוליטיקה. להתעסק רשאי

 בלתי-נעימה תקרית 8:
 בנימין הרב בין אירעה

 הדת תוכניות מנהל צכיאלי,
להמ שהתנגד מי בטלוויזיה,

 והטלוויזיה, הרדיו שביתת שך
 מנהל גילעדי, אלכם לבין

 בטלוויזיה, הספורט תוכניות
 בעת השביתה. בהמשך שצידד

העיתונ של הכללית האסיפה
שהת ובטלוויזיה, ברדיו אים

 בירושלים, אגרון בבית קיימה
 דבריו לתוך צביאלי התפרץ

 בשצף־קצף שלחם גילעדי, של
 וניסה השביתה, המשך למען

 בקריאות־בי- אותו להשתיק
 מהקריאות, התעלם אלכס ניים.

 ״צביאלי, :קרא כשנמשכו, אך
 שייכים לא אנחגו ממני! תרד

 ויתר לא צביאלי !״מין לאותו
 :גילעדי של לעברו וצעק
!״הומדסכסואל בעצמך ״אתה

 ד*ן האמריקאי הזמר ■1
 הביטחוני מהמצב נבהל מקלין
 אמרגניו, לשני והודיע בארץ,

 פא־ וחיים טלית יהודה
 הופ־ את מבטל הוא כי כאן,
בישראל. עותיו

 על הבית חנוכת בטקס 8!
 הר על סינטרה פרנק שם

 שר־ היה בירושלים הצופים
 והתיירות המיסחר־והתעשייר,

 היחידי האיש הודביץ יגאל
 הטקס. במהלך עברית שדיבר
 ידיו את כשלחץ יותר, מאוחר

 ניסה המפורסם, התורם של
 אך השר, עם לשוחח פרנק
 ממלוויו אחד לו. ענה לא הלה

הס סינטרה של הישראליים
 השר כי שנעלב לזמר ביר

 מילה אף דובר אינו פשוט
אחת. אנגלית

 הפעם גם השאיר כדרכו 01
 למלצל שמנים טיפים סינטרה

 היק מלון של ולחדרניות רים
 הסתפק לא שסינטרה אלא טון,

 ששירק לאותם שהשאיר בטיפ
 העת הוא אישי. באופן אותו תו

ק למלצריות גם טיפים ניק  ו
 מאתיים את ששירתו חדרניות
השירו אנשי זכו וכך אורחיו,

 מ־ גם כפולים, למענקים תים
מהאורחים. וגם סינטרה

 עב סינטרה כשנפגש 0!
 מנחב לו אמר ראש־הממשלה

 שלו, ותיק מעריץ הוא כי בגין
 עליו האהוב השיר כי לו וסיפר
 סינטרו של משיריו ביותר

 ,בפורטו לבי את איבדתי הוא
 ל־ ואמר צחק סינטרה פינו.

 השיו את כי ראש־הממשלה
מרטין. דין ידידו, שר הזה
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