
 כראש האחרונות השנים 30 במשך שכיהן מיאלדן דוד(״אנדי־ס
הממ העיתונות בלישכת הצילומים מחלקת

ותע הפתעה מסיבת העיתונות צלמי לו הכינו המאורע לכבוד לגימלאות. פרש שלתית,
שמח העיתונות צלמי בל על מאד החביב אנדי בבית־סוקולוב. צנועה צילומים רובת

 ההפתעה שגורם מחשש בתערוכה הוצג לא שלו צילום במסיבה. מהם ברבים לפגוש
 אחד רובינגר, ודיויד אנדי, של המחליף מילנר משה מימין: בתמונה לו. יתגלה

 28 לפני שניראה בפי אנדי משמאל: בתמונה הזה״. העולם״ של הראשונים הצלמים
שנערכה. בתערוכה מוצגת זו תמונה וניהל. פתח שאותה הצילומים, במחלקת שנים

! די יואל הסאטיריקאי !
 טובה שיטה שמצא טוען, פד

 עברתי ״בנהיגה :כסף לחסוך
 אותי עצר לא אדום, באור
 לא לירות. 200 וחסכתי שוטר

 עצר לא עצור, בשלט עצרתי
 200 חסכתי ושוב שוטר, אותי

 200 עוד הוספתי לזה לירות.
נעליים.״ לי וקניתי לירות

קיב עטרי נלי הזמרת !■
 הזמר, לפסטיבל הזמנות זוג לה

 אותו ומסרה מופיעה, היא שבו
 השדרנית ואחותה, היא לאמה.
 דירה החליפו עטרי, שוש
ש אשה, והזמינו אלה בימים
החד דירתן את ותבריק תנקה
 ש־ למנקה נודע כאשר שה.

 ביקשה גלי, היא בעלת־הבית
ב למופע הזמנות זוג ממנה

ל רצתה שלא גלי, ירושלים.
 ההזמנות את לקחה לה, סרב

לעוזרת. אותן ונתנה מאמה

ל נכנס שחקן כאשר 0!
ה סובלים מדי, יותר תפקיד

 שקרה מה זה שלו. פרטנרים
ש- מאירי אירית לשחקנית
 אכס־ בואינג החדשה בהצגתה

השחקן עם נאבקת היא פרס,

 עבור בסירטון־פירסומת 9!
 השחקן־מפיק שהפיק בנקים,

ה במתכונת דרלן[, יהודה
מיק הותקן הניסתרת, מצלמה
ו והעוברים בכספומט, רופון

נת כסף למשוך שרצו השבים
 הבנק סיסמת את לשיר בקשו

 הם שאותו הסכום על ולהכריז
 הופתע המפיק למשוך. רוצים
נו של שירתה מכשרון מאוד
ל שהגיעה בורנשטיין, רית
 למשוך ורצתה במיקרה מקום
ל היטב מוכרת נורית כסף.

 במשך חברתו היתר, היא יהודה.
שנישא. לפני ארוכה, תקופה

| \ ו1| | הגיעה וכוריאוגרפיה רקדניה 111!ה <!*1 ן1|
י 111111\ | #1\ י את ופגשה ״עינבל״ של למסיבה *1 /

 המחלקת אושרה מימין• בהן, אילנה הלהקה, של הרקדניות אחת
 לבין ילדיה שלושת נמצאים בו אפיקים, קיבוץ בין זמנה את

בארץ. שונות ללהקות ריקודים מבינה עובדת, היא שבה ,ל־אביבת

 המחול להקת של המייסדת 11[לוי־תנא שדה
החד בבכורה גם יצרה ״עינבל״

 למסיבה וריחן״. ״שדאבה בשם אחד ריקוד להקתה של שה
לוי־תנאי שרה הגיעה הבכורה הצגת אחרי שנערכה

הלהקה. מרקדני אחד חזיז שלמה עם •תמונה, מרומם. במצב״רוח

 גירסה גם היתד, לריפל 11
 מכלא הבורחים מדוע משלו
הנמל שני את הורידו רמלה

 ונישארו בדרך, הערביים טים
 בניגוד ״זה :במונית שישה רק

 במונית יסעו ששמונה לחוק
אחת.״

 מיש- התקיים שבו ביום 0!
 מכבי קבוצת בין הכדורסל חק

הז וארזה, לאמרסון תל־אביב
 את הלימודית הטלוויזיה מינה

מא לראיון. כרקוביץ׳ מיקי
 הטיל קליין, רלף הקבוצה, מן

 שמיקי בטענה העניין על ויטו
ו אחרי־הצהריים לישון חייב

במ בטלוויזיה. להתראיין לא
 לו מכבי, כדורסלן הגיע קומו

 לישון נוהג שאינו סילכר,
 מיש- לומד אלא מישחק, לפני
 כי התברר הפנוי. בזמנו פטים

ה־ ממצלמות מאד התרגש לו

 לי ״חבא הריקוד את שיצרה כוריאוגרפיתשדת דינה
 עבור במרוקו חתונה על המספר גורלי״

המרו הפולקלור את אך במוצאה, מרוקאית איננה ״עינבל״ להקת
 (״קובי״) ליעקב הנשואה רינה גדלה. שם בירושלים, שאבה קאי
הגיעה למסיבה ריקודה. על רמות תשואות קצרה שרת

בן־הרצל. יעקב הלהקה, של הכללי המנהל עם ושוחחה

 לערוך היה וחייב טלוויזיה
מעט. שנירגע עד חזרות שלוש

 חברת בעל נישאל כאשר 0:
 (״מנטש״) מרדכי המנופים

חל 40כ־ קנה מדוע צרפתי,
בחו בבית־הקברות קבר קות
 סבלים לי ״יש השיב: לון,

 ביחד חיים שאנחנו וכמו רבים,
גם ביחד להיות רוצים אנחנו

המוות.״ אחרי
 אר־ ג׳זקי לפנטומימאי 01
להנ משלו מועמדים יש קין
בירו האיירוויזיון מופע חיית
 שפות יודעים שניהם — שלים

 בארץ. היטב מוכרים ושניהם
א חבר־הכנסת :השניים כ  א
 ׳<.א;ט לשפות, המומחה אגן,

לחומור. המומחית דולצ׳ין,

 לאנוס המנסה פורמן, אריאל
 אירית, מתפקידו. כחלק אותה,

הת בנעל, עליו לאיים שאמורה
 עפה שהנעל עד כל־כך, רגשה

 היכה והעקב אריאל על ישר
 של שניות כמה אחרי בראשו.

 אריאל התאושש ״בלק-אאוט״
 לא האונס, נימשכה. וההצגה

במחזה. ככתוב כמובן, התבצע,

ה של לנוער במגאזין 01
הו זה זהו הלימודית טלוויזיה

האח זילברמן, מנחם פיע
 כאשר הקולנוע, למדור ראי

 על יושבת וחצי שנה בת ילדה
ה הסרטים על וסיפר בירכיו,
 מי שתהה למי בעיר. מוצגים

 בתה תום, היא זו הילדה, היא
 מנישואיה דורית, אשתו, של

הקודמים.

 מי- רכקה השדרנית 9!
 יזהר הזמר את ראיינה כאלי
הן  שמארגני אחרי ברדיו, כ

 אינו כי הודיעו הזמר פסטיבל
 כ־ימ אמרה בו. להופיע מתאים

'אלי  שלו, את עשה ״התימני :
ללכת.״ יכול התימני

 הישראלי אשל, חיים 0!
ל אלה בימים ארצה שהגיע

הצ סיפור הוא עבודה, סיור
 ובתעשיית קולנוע בעיסקי לחה

 מכהן הצבר, אשל, תמרוקים.
 של עולמי נשיא כסגן כיום

 להפיק ועומד תמרוקים, חברת
ב יצולם שחלקו אמריקאי סרט
 דאפטין כמו כוכבים אם ארץ.

 יגיעו פאצ׳ינו ואל הופמן
יח זאת על לצילומים, לארץ

הנוכחי. בסיורו אשל ליט

ם ל עו ה ה 216119 הז


