
 פנינה עם במגע לבוא שלא לקבוע 1רצ האמניסדי
מגזרה לעמוד יבולים שאינם והחליטו רוזנבלום

■ שח של לזיכרו הערב |
 שרגא הבימה, תיאטרון קן

 מהתקף־לב שנפטר פרידמן,
 מסיבה הפך שנים, 10 לפני

 על הוגש היין לזיכרו. עליזה
 בית־ את שמילא ולקהל הבמה,
 גלי למען הוקלט הערב לסין,
 ומחיאות־הכפיים הצחוק צה״ל,

 דן הרף. ללא באולם הידהדו
 מת שכאשר סיפר אלימגור

 התיאטרון פירסם לא פרידמן,
 איש- נשאל כאשר מודעות־אבל.

 :ענה הדבר, לסיבת אז ההנהלה
 נוציא שמת אחד כל על ״מה,

?״ מודעה
 אינו הישראלי קולומבו ₪

 קולומבו המפקח כמו מצליח
 קו־ רחמים בהצגת האמריקאי.

 גבי השחקן מככב שבה לומבו,
 המחזה, מעבד הובהל עמרני,

 לשם לבית־החולים שגיא, אלי
 הרגל. נשברה לגבי ניתוח.
 דה־ מאיר הצעיר השחקן
 סמל־מישטרה, המשחק לנגה,
 תפקידו בתוקף לעצור שעליו

 נתיב שלומית השחקנית את
 באזיקים, ידיה את ולכבול

 הצליח לא הוא בבעיה. נתקל
ה בתום האזיקים את לפתוח
 נאלצו השחקנים שני חזרה.
 נכנסו כאשר למסגר. לנסוע

 זה קשורים בעודם למכונית,
 רגלו התעקמה באזיקים, לזה
ל לנסוע ותחת דה-לנגה של

 לבית־ השניים נסעו מסגר
 ורק בגבס רגלו את חבשו שם
 מפיק־ההצגה, למסגר. נסעו אז

 להביא שנסע אלדד, אבי
ה של החזרות למקום אוכל,

 ב־ התחלק ברישפון, שחקנים
 בירכו את נקע שלו, ווספה
חבושה. היא וכעת

 — ישראל מאמני איגוד 0;
 חשוב הישג השיג כבר — אמ״י

 שבהן שנים, 19 אחרי ראשון.
 אלמגור גילה דיברו לא

 גור* אילי הראשון, ובעלה
 מילה אף זה עם זה ליצקי,

ב יחד יושבים הם — אחת
 לאילי מכינה אף גילה ישיבות.

קפה.
■ ב עלתה השאר בין י
 את ׳להחרים ההצעה ישיבה

הופע על רוזנבלום, פנינה
 למרות טובה שעה בתוכנית תה

 אחד הציע האמנים. שביתת
 אף כי להחליט המשתתפים:

 עוד יבוא לא באיגוד אחד חבר
 כל אולם פנינה. עם במגע

הת הנשים, וביכללם הנוכחים,
גזירה שזוהי בטענה לכך נגדו
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״בואו נקרא ואז שנים, שלוש לפני כבר הוסרט הסרט עליזים״. לים

 אן מיסחרית, מבחינה הצליח לא הוא בארץ מיליון״. ופוצץ
 יהודה הבמאי החליט הפעם שלמה. שנה כבר משחק הוא בגרמניה

מהסרט. סצנה :בתמונה שנית. ולהקרינו השם את לשנות ברקן

בה לעמוד יכול הציבור שאין
 של רעיונו בעיקבות !■
 בורו אדגאר בשם אנגלי
 כדי פלואוריד, עם חלב למהול
ב העששת מחלת את למנוע

 התחיל הרך, בגיל ילדים שיני
 רופא־ גל־אץ, חיים ד״ר

הפלו במהילת ישראלי, שיניים
 תוצאות מיץ־תפוזים. עם אוריד

 עוזר שהדבר גילו ניסיונו
 נשאל כאשר המחלה. למניעת
 זה פאטנט יכול אם הרופא
לגיל מעל לילדים גם לעזור

 להגיד כמו ״זה :ענה ,12
 זה יועיל, לא זה אם תהילים.־

יזיק.״ לא בטח
מל, הזי (■ ספר שכתב כר
 עם בשיתוף השגרירות, בשם

ש בשבוע הוטרד רני, אשתו
 צילצולי־טלפון. על־ידי עבר
יש ששבועון אחרי זה היה

 סיפרו על כתבה פירסם ראלי
היש ״המנהיג הכותרת תחת
עש כסוטה־מיך. התגלה ראלי
 לכרמל טילפנו אנשים רות
המדובר. במי לברר כדי

 מצא פנאי יוסי השחקן 8
 בנו עם לטייל נעימה דרך

 הקיץ בימי דניאל, הקטן,
 מטייל הוא כאשר הלוהטים.

ונע בכיכר־מלכי־ישראל איתו
 נכנס הוא מדי, חם לו שה

 ממז־ ונהנה יושב הסמוך, לבנק
 יוצא הוא אחר־כך גן־האוויר.

 אצל עוצר קצר, לטיול שוב
 קצת, ונופש שלו רופא־השיניים

 המזגן עד בטיול, ממשיך ושוב
הבא.

הו- האחרונים בשבועות

ה של המדיני הכתב דברי
 מליש- עכאדי, יופי תחנה,

 בעודו הממשלה. ראש כת
 בתנו־ רימון הבחין ממתין,

 כתבים שני של עות־ידיים
ו וילנפקי ירון צבאיים,

ש לו שאותתו רביה, חיים
 הוא האולפן. מן מיד ייצא
 של ידיעה שוב ומצא יצא
 השאה כי שהודיעה, פי, איי־
 במצריים. בבית־החולים מת
 כמה איי־פי פירסם הידיעה את

ישר השמיע בינתיים פערים.
סיפר ואז חדש, תקליט אלי

זמיר לבנה
מצריים לשגריר כשי

 ״אל־ ,בסמים למילחמה האגודה מנהלת גם שהיא מצריים, ילידת ישראלית
 התמונה את הגישה היא אל־סאדאת. ג׳יהאן של פורטרט ציירה סם״,

בלישכתו. והתמוסוז את תלה; אשר מורתדא, סעד בישראל,

 של הרופאים צוות דיע
שאה  החמרה על האיראני ה
 הודיע אחר־כך ומיד במצבו,

 לעורכי־ הזכיר זה שיפור. על
 העיתונים במערכות החדשות

גסי סיפור את ותהנות־הרדיו
 כדוז־טיטו, יוסיפ של סתי

 אשר עד חודשים, כמה שארך
 העורכים הפסיקו לכן נפטר.

ש פעם בכל ללחץ, להיכנס
ב החמרה על הודעה הגיעה
הרא ביום השאה. של מצבו
הו בבוקר, עשר בשעה שון,

 איי־פי הידיעות סוכנות דיעה
בריאו במצב התדרדרות על
ל ציפו כולם השאה. של תו

 אך התאוששותו. על ידיעה
 צה״ל בגלי האדום הטלפון
ה את לתרגם הפעם החליט
 ביתר השאה מצב ;על ידיעה
ב נעזר רימון צכי פירוטי.

ה של רפואה לענייני כתב
 !ויחדיו, נכו, עמום תחנה,
ש גילו רפואי, מילון בעירה

 רק בלבלב. שטף־דם לו יש
 זו. ידיעה שידרו צה״ל גלי

 רימון היה בצהריים 12 בשעד
 אלי שהשדר וחיכה באולפן

ה בהשמעת יסיים ייטראלי
את לשדר כדי שניגן, תקליט

 ל־ עליהם חובה כי רימון לו
 אלי השאה. מות על הידיע
 התקליט השמעת את הפסיק

 היה האדום והטלפון באמצע,
 הידיעה את ששידר הראשון

 עשר כעבור השאה. מות על
 אותה על שוב חזרו דקות

 להגיע התחילו לאולפן ידיעה.
ש ממאזינים, קריאות־טלפון

 המטלפנים בין כך. על הגיבו
 של חדר־החדשות אנשי היו
 מקור אם ששאלו ישראל, קול

 ניסו בינתיים בדוק. הידיעה
 אדרי את לאתר התחנה אנש־

 שגריר שהיה מי דיברני,
 את שהכיר באיראן, יישראל
בצה 1 בשעה אישית. השאה

 התל־אביבי באולפן היו יםר
 דבר, עורכת צה״ל, גלי של

הירושל ובאולפן זמר, חנה
 אקצין, בנימין פרופסור מי,

 שני ערוץ על לדבר שעמדו
שהחד מאחר אך בטלוויזיה.

נאל הופיעו, השאה על שות
 מות על להגיב השניים צו

הצ לוברני אורי את השאה.
 וגם כשעה, כעבור ■לאתר ליחו
 מות על עדיין שמע לא היא

 ראיון נתן הוא אך השאה.
זה. לעניין בקשר ארוך
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