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 ואמריקנ
 אמרטו

רום
 לימון וודקה

 הרביעיה
החדשה

ל______ ״כרמל״ ש
בבאר אצלכם ראשון• משקה

מזרחי כרמל
ר לציון ראשו! מיקבי קב 11וונ ע י

 ■קרה נושה! ן.1בלבנ מילחמה תהיה קובעים: וזבובבים
בריאותו על לשמור צריך בגין ומוחם רגן. לדונלד

 לשעבר, המפד״ל ח״כ 81
 בראיון התבטא גלס, דויד
 ב־ לעצור שיש השבוע בדבר

 ״המריזם״. שכינה מה את מפד״ל
 כך על להגיב הספיקו במפד״ל

 ואמרו בצהריים השישי ביום
לפטישיזם. התכוון שהוא

 אפיהם שהקבלן אחרי 8!
 (מיל׳) תא״ל את מינה גינדי

 חירם (״פיחוטקה״) אפרים
 נחתם שלו, החברה כמנכ״ל

 ויגאל ׳מיפה בין דומה הסכם
 אחר, (מיל׳) תא״ל ובין גינדי

 עד שהיה כרעם, אכרהם
 בשריון. בכיר מפקד לאחרונה

 זו שאין הסביר יגאל האח
החב שתי בין מלחמת־גנרלים

 בראשון־לציון, הגדולות רות
 איש- לנסות החליטו שהם אלא
 לדבריו, מינהלי. בתפקיד צבא
 כשבא ברעם את הכירו הם

דירה. לרכוש אליהם

בהצגה אורחי-הכבוד 8!
בירו שהוצגה איוב, יסודי
 הוועד- יושב-ראש היו שלים,
 רשות־השידור, של המנהל

 הוועד, חבר ירון, ראובן
 מנהל כלוך, דני העיתונאי
 י,צחי״) יצחק הטלוויזיה
 ואיש־הטלוויזיה, שימעוני

 באו הם מוסינזון. אכיטל
מתאי ההצגה אם שוב לבדוק

ל המירקע. על לשידור מה
השח התפשטה לא תדהמתם

ש כפי משיחי, רוז קנית
 והם כלל, בדרך עושה היא
 היא לכך שהסיבה בטוחים היו

ה מפג־ החשש או נוכחותם,
 מד בירושלים. הדתי ציבור
 את ובדק התעצל לא סינזון

 לו שנתנו התשובה העניין.
 היתה הקאמרי התיאטרון אנשי
 ברירה, אין משיחי לרה שגם

 היא אין בחודש ימים ושלושה
להתפשט. מוכנה

 הרצל האסטרולוג 8!
אס מפר, הכין כבר ליפשיץ
ולדב ,1982 לשנת טרולוגית

 הפתעות. מיספר בה יש ריו
 שנה צופה הוא שרון לאריאל
מסח הצלחה לו תהיה גדולה.

 רק הוא והלאה ומכאן ררת,
 יפגין מנחם למעלה. יטפס
ב בריאותו על לשמור חייב

 זאת, לעומת מאי־יולי. חודשים
 הוא ינואריאפריל בחודשים

 לקראת טובה. מבריאות ייהנה
פולי הפתעה תהיה הקיץ סוף
 וייצמן עזר מרעישה. טית

בלי פוליטית לפעילות יחזור
ה של האנרגיה המצאת כוד.
 תתגלה מרידוד יעקב שר

 האמריקאי הנשיא כנכונה.
תפקי את יסיים רגן רונלד

פי האזרחית. השנה בסוף דו
 כל ואין יתממש, לא סיני נוי

 שבצפון ליפשיץ, לדעת ספק,
מילחמה. תפרוץ

 פוקדות מוזרות חוויות 8!
 בתיכניות־ המופיעים אנשים

 הבדרן פופולריות. טלוויזיה
שד,ו שאחרי סיפר גל דופי

 בתקופת־ תחושותיו על ראיין
 ״בפעם ניצן: סיפר המעבר,

ב אור שהדלקתי הראשונה
 שהיד משוכנע הייתי שבת

לי.״ תיפול
 תוכנית־ שצוות אחרי 81
 אחד בעיקבות חמש הרדיו
 נעלם־ של זהותו את חשף

 כן־מאיר, דב ח״ב התוכנית,
 שמואל התוכנית, מנחה אמר
הת למה לו ברור שלא שי,

 וגר אס האסטרולוגית כוונה
 שלבן־מאיר כשאמרה נצר,

 ״גבריות של קווי־אופי יש
ש הציע בן־מאיר מעודנת״.

 אשתו. את זה בנושא ישאלו
 לטעם שהתכוונה הסבירה נצר

 אמר ובהופעה. בלבוש מאופק
לא פעם אף ״באמת שי:

 לכית בא בן־מאיר את ראיתי
ב ולא בסמוקינג לא ברנד,

ים.״בגד
 הגיע משעשע מיכתב 8'

 הלימודית הטלוויזיה לאולפני
או לשייקה מופנה והיה

 סימון פרי הכותבת, פיר.
 כרק- עצמה את הציגה מחיפה,

 ״כ־ לאופיר: וכתבה דנית־בטן
 הופעותיו, של נלהבת אוהדת

 השיעורים רעיון של ובמיוחד
רי הייתי בטלוויזיה, לערבית

 כרקדנית־ שרותי את לנדב צה
 הלימודים תוכנית לגיוון בטן

 בפרק אולי הערבית, בשפה
 בטוחני אנטומיה. על הלימוד

 לצלילי־ קטע־ריקוד ששילוב
 מתח את להפיג עשוי מוסיקה
 תלמידך את ולקרב הלימוד,
 הערבי.״ ולפולקלור לתרבות

 ותעלם סאלם התוכנית צוות
 לא היא אך מההצעה, התלהב

ה שכל משום לפועל, תצא
הוקלטו. כבר תוכניות

 מהארץ,״ ירדנו ״לא 81
ב גרייפר גד התיירן סיפר

ב ביתו להריסת שנה מלאת
 בניית שפרשת גרייבר, גדרה.
 את הסעירה הלא־חוקי ביתו

 הוא שטח שבאותו סיפר הארץ,
טוען הוא פרחים.״ כיום מגדל

1||) רואיין הוא שבו ראיונות לערב אביו את ליווה החיפאי, הח״ב של 14ה־ בן תנו 0 (|
 הוא כאילו ונראה מזלג, בפיו נועם החזיק מקטרת, מעשן האב בעוד בתל־אביב. 11 י 111914

אמו. למדה שבו בית״ספר באותו החמישית, הכיתה תלמיד הוא נועם הוא. אף ומעשן אביו את מחקה

 בריבוע, תשע בתוכנית פיע
 ואמר ברחוב מישהו אותו עצר
הא?״ פורת, ״אורנה לו:
 ניצן שלמה השחקן 8'

 מני עם בערב־ראיונות סיפר
 דתי, בבית התחנך שהוא פאר
הס־ לשאלת בישיבה. ולמד

 להריסה בעקיפין, שתרם, שמי
 הירפתה שלא העיתונות, היתד,

ל נמצא, הוא כיום מהנושא.
 נפשי שיקום של בתהליך דבריו,

 באשתו קשות שפגעה מהפרשה,
ילדיו. ובששת

יוסי התיאטרון בימאי 81

 שונות, פיתקות לסדקים חוב
 התנדב הוא לרצינותו וכראייה

כש אחר־כך, הראשון. להיות
 מצאו שהניח, הפתק את פתחו
 ״להתראות שם: כתוב שהיה

בקאמרי.״
אפידן דויד המשורר 8!

 סגן־שר־ של לשולחנם 81
 ו- שיפמן, דויד התחבורה,

 שריר, אפרהם שר-התיירות,
 למיז- מהמוזמנים אחד התקרב

״ה לשריר: ופנה הח״כים נון
 יפה.״ באמת יפה. שלך חליפה
 ״אשתי, :וענה אליו חייך שריר

 את לי שקנתה היא ריפקה,
 כל את לי קונה היא החליפה.

ב שיפמן התערב הבגדים.״
 מי אחרת. זה ״אצלי שיחה:
 אני, זה הבגדים את שקונה

לאשתי.״ וגם לעצמי גם

1 טל בהופעת״הבכורה נגן־אורח היה 1|1[11,1[11 *1
1 4 |1# 1 י 4  עם יחד ביצע הוא ״קליק״. להקת י

 ההופעה, בהפסקת צולם סנדרסון יצירתו. פרי חדש, שיר הלהקה
העי בעל גולדברג, ז׳אק מתופף־הלהקה, עם הקלעים, מאחורי

 לא מהמתופף, מפוחד נראה שאינו טנדרסון, המתגלגלות. ניים
שלו. הגיטרה את אלא שנדמה, כפי ג׳יימס־בונד, תיק בידו החזיק

 תי- לשחקני הציע יזרעאלי _
 קיר־ את להפוך הבימה אטרון י

ש השחקנים, שבמיזנון הלבנים
המע לכותל הקלעים, מאחורי

לת־ להם יעץ הוא שלהם. רבי

 פרס־ מתן על בביטול הגיב
 יהודה למשוררים ישראל

 ליד גלבוע. ואמיר עמיחי
 בתל-אביב, בבית־קפה שולחן
 לספרות הד״ר הסבו שאליו

 ומשוררים מוקד גבריאל
 הוא עכשיו, מסיעת צעירים

 פרס לקבלת מועמד שהוא טען
נובל.

2311 הזה העולס


