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 גולדבלט חנן השחקן ■
 ולאו באחרונה, מאוד טרוד

 או תיאטרון בענייני דווקא
 האגודה ממייסדי הוא קולנוע.
 היסטוריים אתרים לשימור

זה ציבורי ועיסוק בתל־אביב,

 לה ג׳ון של סיפרו על־פי
 מוסד איש בתפקיד קארה,

 ממושכות התלבט הוא ישראלי.
 חברו נחלץ לעזרתו לתפקד. איך

 שרון. יואל הקולנוע בימאי
האחרון סיפרו את לו הביא הוא

ולקו יצחק
־.... ־־־ (למעלה),

בת״ים, עיריית לראשות הליכוד מועמד
 האחרונות בבחירות צורב כישלון שנחל

 של ציורי״עירום תערוכת לפתיחת חיה, "אשתו, עם יבא
 את שם פגש הוא בבת״ים. במלון שהתקיימה גביש, בלהה הציירת

מוחץ. ברוב אותו שניצח קינמון(למטה), אהוד בבחירות, מתחרהו

 זמנו מרבית את ממנו גוזל
 את מחפש הוא עתה ומירצו.
 יוסף שמואל בית של בעליו
 למנוע כדי שבנווה־צדק, עגנון

 לקבלנים, הבית את למכור ממנו
 דירות בניין ובניית הריסתו לשם

 שניתן מקווה גולרבלט במקומו.
 לשקם הבעלים את לשכנע יהיה

 פרס זוכה הסופר, של ביתו את
 הוא אותם, ימצא שהוא עד נובל.

 הירקון, גדות על הפנינג מתכנן
 אפיקי־ על לשמור בקריאה

הנחל.
 יחסי־ אשת רון ליאורה ■

 וימר פירסום של הציבור
 נחרדה. טמיר יעקובסון

 ושביקשה שהזמינה, נהג־המונית
 ציוני־ לבית אותה יסיע כי

 אחר בכיוון נסע אמריקה,
 שאלה נוסע?״ אתה ״לאן לגמרי.

 בה הביט הנהג בפחד. רון
 שאת לי נדמה ״היה והתנצל:

 נוסע ושאני אלמגור גילה
 מזמינה היא תמיד לסין. לבית
 לא הנהג לשם.״ ונוסעת מונית

 אכן היא רון התשובה. את המציא
 בצפון השחקנית של שכנה

 שהוא הסביר והנהג תל־אביב
המת אלמגור על־ידי מוזמן
 מדי כמעט בניין, באותו גוררת

ערב
 של קבוע משתתף ■

 ייעדר שלו מאיר התוכנית
 מיכסת את סיים הוא ממנה.

 בתחנה־ שלו ימי־המילואים
 לו שיאפשרו וביקש הצבאית,

 הטובות בריחותיו את לשמור
 שעה הטלוויזיה, לתוכנית

מנחה. שהוא טובה,
 תפקיד? לגלם לומדים איך ■

 מופיע תקר, אלי השחקן
הקטנה, המתופפת בסרט

 דברים גלאי יגאל הסופר של
 עם מתמודד שגיבורו בגליה,

בעיות. אותן
 (״אלברט חיים השחקן ■

 ביותר. נרגש היה בנאי פירות״)
 בהצגת שצפו לילדים קרא הוא

 לבוא פירות אלברט הילדים
 שירי את ולשיר לבימה

 מהצופים עשרות התשדירים.
 לבימה במהירות טיפסו הצעירים

 שהתקשה בנאי את והקיפו
 למקומות בחזרה להורידם
 עתה עסוק עצמו בנאי ישיבתם.
 חדשה לתוכנית־יחיד בהכנות

יככב. הוא שבה

שבוע פסוקי ה
 ויעקב סובול יהושע •
 פעולה ״שיתוף בחותם: לזר

 את הם הדם, את אנחנו אסטרטגי:
התחבושות.'

רוזנ שלום העיתונאי •
 האמריקאי שהסנט ״אחרי פלד:

 לא השקל, מחסום את פרץ
 הישראלי והאסימון היום יירחק
הדולר.״ מחסום את יפרוץ

 הכהן: מנחם הרב •
 חשמל יותר הנכונה: ״הכלכלה

 החדשה: הכלכלה עמל. פחות —
עמלה.' יותר — חשמל פחות
הורביץ דני המחזאי •
 שיעור־ מחזהו מבקרי על

 לזכור צריכים ״הם מולדת:
 מזג־האוויר, את יוצר לא שהחזאי

עליו.' מדווח רק אלא
 גפן: יהונתן המחזאי •

 הבנים חדש. הנוכחי ״הניכור
 משחקים והאבות בלבנון נופלים

בבורסה.״

ם י נ ו ל שמי דניאלה סאתב

 אגודת״ישראל ח׳כי שאר עם שפירא אברהם ח'כ
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