
ם ני לו שמי דניאלה מאתב
 שמונה במלאות באזכרה ■

 לבון, פינחס של למותו שנים
חולדה, בקיבוץ השבוע שנערכה

 שלמה המספידים. אחד חסר
 לא ההסתדרות, מבקר שמנגד,

 לחברו שהוקדש לערב הגיע
 למישכב. שנפל מכיוון הטוב,
בהצ מדובר שאכן קיוו ידידיו
קלה. טננות

 לשחקן שיחק לא המזל ■
עבאס. רסאן הערבי־ישראלי,

 גודרון אשתו, לצד המופיע ד־י־
 בהצגה אחרים ושחקנים ויכנה!

 — עבאס שחור־לבן־אפור.
פרוטס נוצריה היא שאשתו
 התאסלמה מגרמניה, טנטית

 דרש — לו שנישאה לפני
 שהנהג ההצגה, ממפיק באחרונה
יוחלף, השחקנים את שמוביל

 בחוסר־ נוסע שהוא משום
 בנסי־ נתמלאה. בקשתו זהירות.

 החדש הנהג של עת־הבכורה
השח נסעו שבו הרכב התהפך

 נפגע בנס בדימונה. להצגה קנים
'* ליומיים. ואושפז אחד רק י

 החיפאי התיאטרון שחקן ■
 שחקן רק אינו תבורי דורון
 בעל מוסיקאי גם אלא מחונן,

 הוא שבה הצגה בכל כישורים.
 לצורך לומד גם הוא משתתף
 כלי-חדש. על נגינה התפקיד

 למד הוא ורננו הקצו בהצגה
 בנפש מפוחית־פה, על לנגן

 על לפרוט למד הוא יהודי
 ההצגה לקראת ואילו פסנתר

 על לנגן לומד הוא גיטו החדשה
סקסופון.

הו ליום אמיתית הפתעה ■
החיפאי השחקן של 53ה־ לדתו

 בתו, לו הכינה באשי יוסף -4
 שעברה בשבת .17ה־ בת סיגל,

 את לבית־המישפחה הזמינה היא
הניצול, המחזה משתתפי כל

 אביה. גם משתתף שבו
 בעוגות מצויירים המפתיעים,

בסבלנות המתינו ובמתנות,

 שמנהלה הקבוצה, ניצחה —
 מחרוב■ (-שמלוק״ו שמואל

בדדודו. הוא סקי
 שתי בהסרטה: תאונה ■

 החדש הישראלי הסרט כוכבות
 עצמון ענת — מאונס עדות
 והנאנסת לאונס, היחידה העדה

 ניכוו — פראנק עירית
 של סירטו צילומי בעת השבוע,
 התהפך כאשר רביבי, רפאל
 נפגעה עצמון מים. מיחם־

 הן ביד. פראנק ואילו ברגליה
 זמן ואחרי מיידי, טיפול קיבלו

הצילומים. חודשו קצר

ק סו ע ,פ בו ש ה
 רענן העבודה דדב •

 את להפיל ״אי־אפשר נעים:
 על שוכבת כבר היא הממשלה,

הקרקע
 מרדכי לשעבר השר •

 מיפלגת -אצלי בן־סורת:
 מפא״י של המשך זה העבודה

 האיזון זה בשבילי ההיסטורית.
במדינה.״

 ויעקב סובול יהושע •
 של הצעתו על בחותם, לזר

 בנות את בתשלום לשדר חיפאי
 -לא לנכי־צה׳׳ל: הרחוק המיזרח

 פיליפינית לי מגיעה למה יודע
 לחזור רציתי הכל בסך —

בשלום.״ הביתה
 לסיפרות הפרופסור •
 של צביעותם על מירון, דן

 פינקלשטיין: אלכם את המגנים
 נולדה, הישראלית -הגזענות

 מאוחרת לילה בשעת כביכול,
 בתוכנית ,1983 בנובמבר 1ב־

לילה.״ כותרת הטלוויזיונית
 של האחות־הראשית •

 (.ש■ זלמה צדק״, ״שערי
 מאיר, זלמה״) וועסטער

רוצה -אני מותה: לפני יום
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 המיכסה. את להרים מיהר ודנציג קולות, משמיע המנוע החל בדרך
טובה. עצה נתן בעירייה, והספורט הנוער בתיק המחזיק וולד,

 5 בשעה בחדר־האורחים.
 אותו, העירה היא אחרי־הצהרים

לדירה. נכנס זר שאדם בטענה
 לבוש כשהוא מחדרו יצא באשי

 לגלות הופתע בפיג׳מת־פסים,
מסיבה. לו שהוכנה

ה הבאר־שבעי העיתונאי ■
 טוען שתיל יצחק וותיק

 הקמיע היא יהודית, שאשתו,
תל-אביב. מכבי כדורסלני של

 הגיאוגרפי ריחוקם בגלל
ממעטים הם מהיכל־הספורט

בשבוע אך למישחקים. לבוא __
הדרבי, במישחק נבחו הם שעבר

 הפועל את המכבים ניצחו שבו
 מישחק בכל לדבריו, תל־אביב.

שנה! 22 מזה — נכחה היא שבו

 שכח כנראה אלוהים אבל ללכת,
אותי.״

 -עצההכהן: מנחם הרב •
 לתוך ליפול תמהר אל — טובה
לו." תצטרך עוד יאוש.
רו אמנון שינוי דדב •

 השוק איכלוס על בינשטיין,
בצוותא? -חיים ביהודים: בחברון

בצוותא!״ מוות •־
כשה יב״י: המשורר •

 קרציות ארבע, על הולכת אומה
מתעוררות.' המימסד

שאינה -אומה הנ״ל: •
 תפריש אם גם לתדמיתה, מודעת

 שיורד לה נדמה פרש עליה
גשם.״
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