
 צ״יצ על הכתבה שח־רה לא מדועאנשים
הטלוניזיה? שידור נבשל ומדוע

הגרפי של הסטודיו אל 8!
 במאי- בא אוריין גיורא קאי

 וביקש שרון, יואל הסרטים
תחתו זוג לו שישרטט ממנו
האח שבסירטו מסתבר נים.
 מופיע הר־סיני, במיקבות רון,

 טל״ ,עמום השחקו־הסופר
 רצה שלא עמוס, בעירום. שיר

 יופיעו שלו שתמונות־העירום
 •הסרט, של הפירסומת במודעות

 ציור גופו על להדביק החליט
תחתונים. של

 רבות הטרדות אחרי 81
נוק שהיו ורווקות, רווקים של

 החליטה ביתה, דלת על שים
 אשתו רווה, שולה השחקנית

 רווח, זאב השתקן־במאי של
 ״כאן הדלת: על פתק לתלות

 אחרת.״ מועדון'קצת לא זה
 המיועד זה, שמועדון מסתבר
 ורווקות, רווקים של למיפגש

 היא שבו הבית במרתף נמצא
 מתדפקים היו יום ומדי גרה,

ש ובחורות, בחורים דלתה על
בכתובת. טעו
אב מירה העיתונאית 8!

ר לכ מסיבה בביתה ערכה י
 הישראלית־אמרי- הסופרת בוד

שסיפ הלמן, אביבה קאית
 האהבה, במקום האחרון, רה

 לרב־מכר, בארצות־הברית הפך
 את לעברית. עכשיו ותורגם

 תקוע, רות פתחה המסיבה
 (״ג׳ו״) יוסף של אשתו

 ב־ האוניברסיטה נשיא תקוע,
״משום רות: אמרה באר־שבע.

 כי רות סיפרה עוד 8׳
 של נאומה בעת כאשר שמחה
 ג׳יהאן המצרי, הנשיא אשת

 ה־ נציגי יצאו אל־פאדאת,
 האולם. מן הערביות מישלחות

ש מה חשה לפחות ״ג׳יהאן
 חמש לפני רביו דאה חשה

במכ הנשים בוועידת שנים,
עז וג׳יהאן נאמה כאשר סיקו,

ה כל עם יחד האולם, את בה
 בעוד גם הערביות. נציגות

 הנשים בוועידת שנים, חמש
 כי הדבר, אותו נרגיש הבאה,
 לא הכי בלאו אז עד שלום
יהיה.״

הז באותה .סיפרה רות 8!
הסו את הכירה כיצד דמנות

 שנים. 35 לפני אביבה פרת
 בתל- בבית־קולנוע היה ״זה

כא לפני, ישבה אביבה אביב.
ב ראשה. מעטרות צמות שר

 לעבר בקול צעקה הסרט אמצע
 כאשר באולם. מידידיה אחד

 זו מי ראיתי האורות נדלקו
 ו־ לשוחח התחלנו הצועקת,

ה השינוי ידידות. אנחנו .מאז
שכ הוא בשתינו שחל יחידי

 ראשי, את מעטרות צמות יום
עליהן.״ ויתרה שאביבה בעוד
 מיחסי־העבודה מאוכזבת 8

 קול שדרית היתד, בטלוויזיה
 זוהר, אוריין. זוהר ישראל,

 הטלוויזיה תוכנית את שהנחתה
ה באחד טילפנה פתוח, בית

 ריבקה המפיקה אל בקרים
שעה באיזו ושאלה פרידמן,
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 כדי לצה״ל, גיוסו את לדחות הצליח 18ה־ בן הצעיר שחקן.
 עימו ״.80 בגרות ״פצעי רווח, זאב של החדש בסירטו להשתתף
ומלי״. ״קובי בסרט שהופיעה מלכה, דליה השחקנית בתמונה

 כאן לדבר יותר לי קשה מה
 בקופנ־ בוועידת־הנשים מאשר
 נציגות לפני דיברתי שם האגן,

הטל שדר לה העיר אש״ף.״
 ״אין סער: טוביה וויזיה

 נציג נמצא כאן גם בעיות,
אני!״ אש״ף.

 בירושלים להתייצב עליה
ה התוכנית לקראת לחזרות

״אנ פרידמן: לה אמרה באה.
הח אך מצטערים, מאוד חנו

 דודו הבדרן את להעסיק לטנו
 התוכנית.״ כמנחה דותן
עורך מרגלית, דויד 8

 הרשת, צבעי כל הרדיו תוכנית
שהת רשימה על להגיב רצה

 על העיתונים, באחד פרסמה
העיתו שלפיו הסכם־כביכול,

 את יכתוב סלע אורי נאי
 תל- עיריית ראש של נאומיו
 דובר אל טילפן מרגלית אביב.

•טפירא, עמיקם העיריה,

 על שתענה כדי מזכירה לקחת
 המעריצים רוב המיכתבים. כל

ה מילות את ממנו מבקשים
 ב- קרא שאותו האושר, שיר

 האחרונה תוכנית־הטלוויזיה
ה אביו כתב השיר את שלו.

ש גולדנברג, אליהו מנוח,
שחקן. היה
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 תלמה בלוס־אנג׳לס. פולני, דני בעלה, עם מתגוררת ודוגמנית,
 יוכלו והסבתא שהסבא כדי בניה, שני עם בארץ עתה מבקרת

 ומאפרת דוגמנית הייתי שבארץ ״למרות נכדיהם. עם להשתעשע
 הישנה האהבה זו — אמנות היום לומדת ״אני סיפרה, בטלוויזיה,״

 ואני לאמנות לחזור החלטתי והיום בבצלאל למדתי פעם שלי.
פגישותיה. לפני להתאפר מקפידה תלמה בלוס־אנג׳לס,״ לומדת

 לי יעלה ״זה לו: אמר וזה
 על כתבה תשודר אם בראשי

מרג להט.״ של הנאומים נושא
הרעיון. על ויתר לית
 דן השחקן־פנטומימאי §1!

רע במציאות כרגע עסוק ורד
 לתשדירי־שרות חדשים יונות

ב שהופיע אחרי בטלוויזיה.
 שרוכי־ אוכל נראה שבו אחד,

 צ׳ארלי בנוסח נעליים,
ל תלונות הגיעו צ׳אפלין,

לח החלו ילדים כי טלוויזיה,
התש שרוכים. ולאכול קותו
המירקע. מן הורד דיר
 שבועות כמה לפני 8!

 שחקנית את לאשה ורד נשא
 דוב״ רחל חיפה, תיאטרון

ל בעבר נשואה שהיתה פדן,
 שהיה מי כסר, גדליה שחקן
 דדיה למשוררת פעם נשוי

ה עם כיום והמתגורר הרץ,
ריבלין, ליאורה שחקנית

- ז ^ י י י י דורי■ י

מנ למלך־המיסעדות 8
 נכד, השבוע נולד כץ פרד

ב שהיה כץ, לירון. שנקרא
הד מיסעדה פתיחת לרגל ארץ
ל להגיע בקושי הספיק שה,

התינוק. נולד שם המבורג,
 טופז, דודו הבדרן 8!

 בהנחייתו, הטלוויזיה שתוכנית
ה המסך מן ירדה אותה, שחק
 מיכתבי־ עשרות מקבל קטן,

החליט הוא יום. ׳מדי מעריצים

היהודי־צרם־ עורך־הדין 8
פרק שהוא קליין, תיאו תי

 רוטשילד, מישפחת של ליטה
 בית וקנה ביפו ביתו את מכר

 ימין־משה. בשכונת בירושלים,
 לו שנמאס אומרים חבריו
 של בים השקיעה את לראות

בזרי להמירה רוצה והוא יפו
הר־הבית. מעל חה

 התוכנית צילום לקראת 8!
 ערך בטלוויזיה, טובה שעה
 תלונות על תחקיר פאר מני

אב הפסל נגד בזמנו שהניעו
 את שייצר מ,לניקוב, רהם

 בתל־חי. השואג האריה פסל
 בזמנו שאמנם' לפאר הסתבר
 שטענה, ועדה־ציבורית הוקמה

 בתל- הפסל את להציב אין כי
 כל את שמר הקשיש הפסל חי.

 בלונדון, עמו הוועדה מסקנות
 אותם שלח מותו לפני ורק

 ארגז בתוך בישראל, לבתו
ה את שנשאה האוניה גדול.
 לא ולכן בים טבעה ארגז

הווע למימצאי זכר כל נשאר
 השמועות רבו זאת תחת דה.

אודותיה.

 מלכת־ה־ בחירת בנשף 8
 פאר מני המנחה פתח מים

ה את עושים ״אנחנו :ואמר
בירו ולא בתל-אביב נשף

ל שניכנענו מפני לא שלים,
ש משום אלא פוליטי, לחץ

 ואנחנו שלמה עיר זו ירושלים
לבחתיכות.״ היום עוסקים מ ר כ בחרוזי דז

ייגי־ין 1י ד# דייזנ-ויי׳•■! ״

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
בקש?
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