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סר לביקורת במועצה 11
 אם ויכוח התנהל ומחזות טים

 דיזנגוף החדש׳ בסרט לאשר
 בשלושה אהבה של סצנה ,99
למ או — וגבר נשים שתי —

 חברי־המועצה רוב אותה. חוק
 רק הסצנה. מחיקת בעד היו

 הלכי רפיק הטלוויזיה כתב
(״שיי ישעיהו והעיתונאי

 כדי נלחמו כן־פזרת קר.״)
 ״זה בסרט. אותה להשאיר

ה הנוער בני של הווי־חיים
ה אנשי השניים. טענו יום״,

 והזמינו השתכנעו לא מועצה
 בארץ, בתי־ספר מנהלי 30

 אחרי רק בסרט. לחזות כדי
ש היתד. המחנכים שמסקנת

אוש היא בסצנה, רע כל אין
 של הבכורה בהצגת אך רה.

זה. קטע מתוכו הושמט הסרט
 דיזנגוף הסרט מלהקת 81

 שעברה הראל, שרון ,99
מס המעי־העיוור, של ניתוח

ו לרופא ׳ניגש שאביה פרת
 רקדנית- היא שבתו לו אמר
 את שיצניע רצוי לכן בטן,

מב שרון בטנה. שעל הצלקת
 בקרוב תסתובב שהיא טיחה

 את יראה לא ואיש בביקיני,
הניתוח. סימני
 העיתונאי הגיב איו 81

 הידיעות על דנקנו־ אמנון
ה את לפתוח הסירוב בדבר

 הוא ? בביר־זית אוניברסיטה
 למען לפעול להתחיל הציע

בר־אילן. אוניברסיטת סגירת
 קלצ׳ינ־ אנדרי הצייר 8<

 בהסגת־ שהואשם מי סקי,
ני הגרמנית, בשגרירות גבול
 של ידה בבית־המישפט שק

תאמרי ״אל לה: ואמר גברת

 ממנחם זאת שלמדתי לי
 שלמד זה הוא בגין כנין♦

 קלצ׳יג־ של סבו מסבי.״ זאת
 אלוף־מיש־ לדבריו, היה, סקי
הפולני. בצבא נה

 מאחרי הספרים, ביריד 81
ספ את מוכרת הדוכנים, אחד
 החותמת צעירה משוררת ריה
 בתו היא נעמה נעמה. ל.

הס מזכיר לוין, שלום של
 ומי בישראל, המורים תדרות
מ מעדיפה, היא ח״כ. שהיה
 האות מאחרי להסתתר מה שום

 בשם- להזדהות מאשר למ״ד
שלה. המלא המישפחה

 העברי, הספר בשבוע 8!
 חתם הדוכנים, אחד מאחרי
ה סיפרו על עוזיאל מאיר

 בין לפשע. מדריך הומוריסטי,
 גם היה המבקרים האורחים

 לענייני ראש־הממשלה יועץ
 נקדימון. שלמה תיקשורת,

 ושאל: עוזיאל אל ניגש הוא
 משהו ללמוד אפשר ״האם
 ״7שלך בספר הפשע על חדש

 ל- אך ״כן, המחבר: השיב
 אותו על שיהיה השני, סיפרי

 לראיין רוצה אני הנושא,
אותר.״

ב מאד עסוק ישראלי 8!
 עמוס הסופר הוא אמריקה

 תמר אשתו, בעוד אטינגר.
ל כנספחת מכהנת אכידר,

הס בוושינגטון, נשים ענייני
 ספרים: שני לכתוב עמום פיק

 והשני ביוגראפי, רומן האחד
 סידרת־הטל־ גיבורי על ספר

 שהוא שכאלה, חיים וויזיה
 הספרים את שלה. המפיק היה

אמריק חברה לאור מוציאה
אית.

שר• על שירקה מי המפורסמת, היורקתנהו מזל
 והכניסה ננאות״סיני וייצמן עזר הביטחון

 בתמונה נראית באלון־מורה, לשר־הביטחון שהוגש לקפה מלח
 לקפה יריקה בין יותר. נינוחה בעבודה עסוקה כשהיא (משמאל)

 לחבריה, כיפות בסריגת לצה״ל, גיוסה לפני העומדת מזל, עוסקת
החדשה. בהתנחלות צולמה התמונה גוש־אמונים. אנשי

1*1111• י מציגה היא בתמונה שלה. הפנאי בשעות מדגמנת ילדים, לשני ואם עקרת־בית "'11:81 \
1 . 1. מכנה הוא אוברזון. גידעון האופנאי שתיכנן ,1980 לשנת החדיש בגד־הים את 11/1 *

 על אוברזון גדעון הדביק המינימלי, בגד־הים על להביט ישעמם שלא כדי ״חיתול״. בגד־הים את
 במים, יורדות אינן הן גוף״. ״איפור להן קורא שהוא צבעוניות, מדבקות כמה הדוגמנית של גופה
מור. עמי על״ ״אל דייל של אשתו היא פינצ׳י מיוחד. שומן בעזרת רק אלא

,5ד.- בן כהן עופר 8!
 מישרד־החינוך דובר של בנו

מרו אינו מאד כהן, ישראל
 מפסיקה הטלוויזיה כאשר צה

די לשדר כדי תוכניות־ילדים
 ״אוף, טכסי־שלום. על ווחים
 הזה?״ השלום ייגמר כבר מתי

 על לוותר נאלץ כאשר הגיב,
 ראש־מנד לטובת מייג׳ר לי

ישראל. שלת
 למיכאל ציפתה אכזבה 8!

הכל המנהל מילר, (״מיקי״)
תורן. חברודהביטוח של לי

 לארצות־הברית לטוס עמד הוא
 לנמל- בהגיעו מאורגן. \'בטיול

 לו נאמר בן־גוריון, התעופה ץ
 בשעה. תאחר על אל־ טיסת כי י

ה במישרדי לו הסתובב מיקי
כא ידידים. לו יש שם חברה,

הס היעודה, בשעה חזר שר
המריא. כבר שהמטוס לו תבר

 מטוס מיקי לקח ברירה בלית
הז כפיצוי החברה. של אחר
 לתא־הטיים הקפטן אותו מין

והנחיתה. ההמראה בזמן

 ניצל חיפאי נהג־מונית 81
אנג ג׳נטלמן של תמימותו את
הב החליט לפחות כך — לי

צי הוא מפקין. אמנון מאי
האנג לבמאי-שחקן בביתו פה
 שביים מי כרקוף, סטיבן לי

בתיא מטאמורפוזה הצגת את
 מונית לקח סטיבן חיפה. טרון

 בדיוק לעצור מהנהג וביקש
 שני שעצר הנהג. הבית. לפני
 אמנון, של דירתו אחרי בתים

 ועשה רוורס, לקחת התעצל
 מול לעצור כדי חוזר סיבוב

 כל שראה אמנון, מסקין. בית
למ ירד ביתו, ממירפסת זאת
ויכוח אחרי בנהג. וגער טה

 האנגלי שילם ברחוב קולני
אמ של מחאותיו חרף לנהג,

 ישלב שלא ממנו שביקש נון,
המיותר. הסיבוב עבור

 בניו׳ כתב־הטלוויזיה 8׳
 סוף־ קיבל שילון, דן יורק,

 ש? המוקלט הסרט את סוף
 הק׳ הוא האירוויזיון. תוכנית

 במושבז ידידיו לפני אותו רין
 האורחת בין שם. הישראלית

 באו״ם ישראל נציג נראו
 ושדרן־הטל כלום, יהודה

 פירפט אורי לשעבר, וויזיה
 מהשיו התלהבו הנוכחים
 לפ אותו הקרין ודן הללויה,

 ברציפוה פעמים ארבע ניהם
 כ שילון הכריז ההקרנה בעת

 לשמו געגועים לו גרם הסרט
 בעיק יבוא והוא הישראלית,

כאן. קצרה לחופשה בותיה
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