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האמריקאי בסרט הופעתה על .אמי' בפרס זכתה לא תיקוותה
 אהבה', .זיכרון בארץ שצולם

בימים המוקרן הישראלי

 מחברי אחד הקרובה. השנה לחצי
 את הציע פאפר אהרון הוועד,

 והגדלת המלל תוכניות צימצום
 בין הבידור. תוכניות שעות —

 שהתוכניות רעיון העלה השאר
קד שני מבט מו  ישודרו ו

ושתוכ־ שבועיים מדי לסירוגין
ה נית מן ז  עפרון רם של הז

 ההצעה המתח. סרט אחרי תשודר
 ראש יושב אך התקבלה, כמעט
 ?רון ראובן המנהל, הוועד
 האחרון ברגע דעתו את שינה
 כאשר פאפו. בהצעת תמך ולא

 התל־אביבי עורך־הדין נשאל
 הוא דעתו את ירון שינה מדוע
לפיד״, (יוסף)ה את ״חפש ענה:

האישה. את חפש משקל על

מדוע פאפו נשאל כאשר ■

 בסרט תפקידה על נשיקות קיבלה
בגרות'. .בחינות בארץ, אלה

 בבית־ספר לימד הוא בבריטניה.
 למדו ושם בלונדון, סוהו ברובע
 כאשר יהודיות. זונות של בניהן
 פרשת על לילדים סיפר

 וריבקה יצחק של היכרותם
 לא ריבקה ״״ואם אחד: ילד שאל

 היה ״הוא אחר: ענה אותו?" תרצה
 היתה והיא שילינג לה נותן

 אמר הסתם, מן היום רוצה."
 במחיר נוקב היה הילד ברמן,
 ״הנה וסיכם: בהרבה, גבוה

 גדולה כמה עד ההוכחה
באנגליה.״ גם האינפלציה

 חרות ח״כ רצה שנים ■
 מקרוב לראות קלינר מיכאל

 רק בבריטניה. מערכת־בחירות
 הוא לו. התאפשר זה החודש

בונדס, מטעם ללונדון הוזמן

 כדי הזה׳ .העולם צלמת מצלמת עדשת לעבר השמאלית ידה כף את מושיטה 1דיין: אהוונה
 הטלוויזיה עובדי ומוותיקות דיין אטי של גרושתו אהרונה, בעבודתה. לה להפריע ]

 מייד בעדשה אותה קלטה שהצלמת והופתעה חדרה לחוף דרומית למסיבה רב באיחור באה הישראלית,
הצלמת. לצילומי עוד התנגדה ולא החוגגים, בין השתלבה התרצתה, אחר״כף בהיכנסה.

מיים עוד באנגליה ונשאר  יו
 השיטה את מקרוב לראות

 למענו אירגנו חברים הבריטית.
 מסע־בחירות של ליום הצטרפות

 הד״ר השמרנים מועמד עם
 מונה שאחר״כן־ בוייסון, דודם

 סוציאליים לעניינים כשר
 מרגא־ של החדשה בממשלתה

 השמרני המועמד תאציר. רט
 אותו לקח הוא קליינר. את ניצל

 יהודים, מתגוררים שבו לרובע
 בידידו לפניהם לאותו והציג

האישי.

 מהמפד״ל הח״כים אחד ■
 מיני שמגע הכנסת במיזנון טען
 ממנו כשביקשו תענוג. הוא

 זו היתה ״אילו ענה: הבהרה,
 זה את נותנים היו עבודה,

לערבים.״

 אבן אבא העבודה ח״כ ■
 הסקרים על דעתו מה נשאל

 המנבאים לאחרונה, שפורסמו
 למיפלגתו. בקלפי רבה הצלחה

 כי תרחק, סקר ״מדבר תשובתו:
 איתן המראיין שקר.״ זה סקר

 ״ומה עליו: היקשה מציג
 שפורסמו הסקרים על תאמר

 בהם האחרונות, הבחירות ערב
 אתה לשר־החוץ שכמועמד דווח

 נשאר לא אבן הכי־פופולארי?״
 הוא לסקרים ״יחסי חייב:

סלקטיבי.״

 שנערכה במסיבה ■
זכיית לרגל בראשון־לציון

 יעקב של שתוכניתו רוצה הוא
שבו מדי תשודר אחימאיר

 למרואיין ״פרט ענה: עיים
 לא אחימאיר של ולאישתו

בתוכ שמתעניין מישהו מצאתי
נית.״

 ועדת־הכנסת חברי לפני ■
 על ההצבעה עניין לדיון עמד

 אמר כשר. דורון שרה בחירת
 משה סגן־יושב־ראש־הכנסת

 לה היתה שרה, כמו ״שרה, שחל:
עדנה.״

 בוועדת־החוקה בדיון ■
 יצחק הליברלים ח״כ הרחיק
 להדגים כדי לחדל, עד ברמן

 היא האינפלציה לים מעבר שגם
 שבצעירותו סיפר הוא גדולה.

לעברית מורה היה הוא

 בא כשהוא יסודר. שהעניין
 ששם מצא שוב לטקס

 מוזכר לא מישרד־התיירות
 דרד חיפש פרבר בפירסומים.

 העיר. בראשי ניקמתו את לנקום
 מתנופפים שבמקום הבחין הוא

 לצד כחול בצבע חיפה דגלי
 חיפה איש פרבר, המדינה. דיגלי

 כך: דבריו את פתח לשעבר,
 היתה היא חיפה את ״כשעזבתי

 לחזור שמח אני עכשיו אדומה.
 סיפר אחר־כך הכחולה. לחיפה
 סטודנט היה הוא שכאשר פרבר

הליב חטיבת ומזכיר בטכניון
 חוברת הוציא הוא בעיר, רלים
הכחולה. חיפה בשם

 רשות של המנהל הוועד ■
הטלוויזיה בתיכנון דן השידור
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 המיטעדה מבעלי פרנטיס, משה של אורחו היה מיזרחי
 בכפר ברית״מילה טקט השבוע נעיד שי בכורו שלבנו .אולימפית',

להצטלם. בעיה לו' אין לאחרים שבניגוד אמר מיזרחי המכביה.

 בגביע המקומית מכבי קבוצת
 המנחה שאל בכדוריד, המדינה

 את מהטלוויזיה אלוני יאיר
 גיבש־ חנניה ראש־העירייה

 לתרום עומד הוא מה טיין,
 ״אתה גיבשטיין: ענה לקבוצה.

 ג׳וב לו מציע אני רע. לא שנורר
 את לנהל בוא ממש. של

בעירייה.״ מחלקת-הספורט
 משחקים קבוצה באותה ■

 שוער־העבר של בניו שלושת
 הם השלושה חודרוב. יעקב
ש ותמיר, אמיר עופר,
כדורגל. פני על כדוריד העדיפו

 ואיש-העסקים הקבלן ■
 זכה אולפינר (.סם״)שמואל
 המנחה חדש. בתואר במסיבה
 אותו כינה גילעדי מוטי
 תומך שהוא משום סם אנקל

הקבוצה.

 לאוזן. מפה עברה הידיעה ■
 בבית־ רעב השובתים הרופאים

קה חולים  בבאר־שבע סורו
ש־ בצהריים בשבת התבשרו

 מיפלגת־העבודה יושב־ראש
 לבוא עומד פרם שימעון

 היתה הציפייה אותם. ולעודד
 והוא שעות שלוש כשעברו רבה.

 לביתו מישהו טילפן הופיע, לא
 שנת־ ישן פרס ברמת־אביב.

 מדבר מי שהבין אחרי . צהריים
 לבוא כלל התכוון לא שהוא טען

הנגב. לבירת בשבת
 רוחשים אוסטריה בבירת ■

 ירושלים עיריית לראש רב כבוד
הח וינה עיריית הילק. טדי
 הבניין ליד שלט להציב ליטה
 השלט על קולק. נולד שבו

צויין  ירושלים עיריית שראש י
בילדותו. שם התגורר

 נדיבות־לב מגלה קולק ■
 מצא, יהושע סגנו כלפי רבה
 הוזמן העירייה ראש חרות. איש

 עיריות ראשי של לכעוס
 להתקיים העומד בשטוקהולם,

 עסוק שהוא מכיוון החודש.
 ביקש הוא התקופה, באותה
 ולייצג לאירוע לצאת מסגנו
אותו.
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 העיתונאים מסיבת לפני אלוהים'. של האנגלית.אגנט ההצגה את הירקון בפארק באמפיתיאטרון להעלות
למטיבת״העיתונאים. הגיעה וכף לכובע, אשלי נזקקה הטיול במהלד לחיפה. לטיול נטעו הן השתתפו, שבה
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