
 טרד1מ ממה יבוטרו, צ גברת על פוקס מרים חושבת מר.
רוזנבדום פנינה של הנערצת האלילה ומיהי נזוסינזוז אביטל

 נבון יצחק הודיע כאשר ■
 התפקיד על יתמודד שלא

 בצער הביט בוודאי הוא המיוחל,
 שנאספו גיזרי־העיתונים בכל

 האחרונה. השנה במשך עבורו
 עקב לתפקיד, ייחל שמאוד נבון,

 הפיר־ אחרי רבה בהתעניינות
 היו הם ברובם עליו. סומים

 דירבנה זו ועובדה לו, אוהדים
 כבר אחר־כן־ להתמודד. אותו

שגר נוספים, אירועים התרחשו
או דעתו. את לשנות לו מו

שהופ לשמועות בניגוד פירה,
עו דווקא הפוליטי, במימסד צו

להתמודד. בעלה את דדה
 חרות במרכז ההצבעה ערב ■

 בבימת שרון אריאל התראיין
 רייסר מיכה של היקב

 אמור המופע אלבין. ומיכאל
 שרון וחצי. 8ב־ להיפתח היה

 מלון למקום, באו לילי, ואשתו,
 כשראו .8 בשעה רמאדה,
 רק ושבו יצאו הם ריק, שהמקום

 ערב באותו אחד לרגע וחצי. 9ב־
 כאשר זה היה מזה: זה נפרדו הם

 לשירותי־הגברים פנה שרון
לשירותי־הנשים. נכנסה ואשתו

במרכז ההצבעה אחרי מייד ■

 לאר־ מילוא רוני טס חרות,
 כדי לחופשת־חג, צות־הברית

 אלישבע אשתו, עם לבלות
 בקיץ תסיים אשתו וילדיו.

 ותשוב לים מעבר שנת־לימודים
 ליל־ את יבלה מילוא לישראל.

בבוסטון. הסדר
 חב־ של תשדירי־השירות ■

 צייבו־ גברת על רת־החשמל
 החברה עלון לעורכי גרמו טרו

 פוקס, מרים לשחקנית לפנות
 תגובות אילו אותה לשאול
 התשדירים. בעיקבות קיבלו?
 שאני ״התגובות פוקס: ענתה

 הן התשדירים על מקבלת
 אותי שפוגשי אנשים מצויינות.

 ונחמדים. חיומים דברים אומרים
 בבת לא — חשמל זוכרים: כולם
 את להוריד שצריר ומבינים אחת,
 השאלה הפקק.״ על הלחץ

 שינתה היא אם היתה, המתבקשת
 בביתה. החשמל צריכת נוהגי את

 ״איזו היסוס: ללא פוקס ענתה
 שחקנית. אני שטותית! שאלה

 מישהי אשחק מחר אם
 להתאבד?! אלד אז שמתאבדת,

 היא אמי, עם גרה אני למעשה,
גבוהה, חיסכון תודעת עם אשה

 את ומכבה הזמן כל והולכת
 את ״אז שאלה: ״ בבית... האורות
 השפעה יש שלתשדירים חושבת
 אני בטוח. ״זה פוקס: טובה?״

 כמה שלפני לך, לספר מוכרחה
 בחו״ל. סקי מחפשת חזרתי ימים
 האנשים את לראות צריכה היית

 אותי, כשראו בלוד. שהמתינו
 ולצעוק: כפיים למחוא התחילו

 נורא לארץ. חזר צייבוטרו
 אברי עורו־העלון, התרגשתי.״

 לעובדי־החברה גם פנה רביב,
 על חוות־דעתם את וביקש

 ביקורתיים היו רובם התשדירים.
 וגם שלהם התוכן כלפי גם מאוד,
פוקס. כלפי
 את מטרידות ילדים בעיות ■

 המנהל מוסינזון, אביטל
 ישראל־ פסטיבל של האמנותי
 האנגלי השחקן .1984 ירושלים

 לבוא היה אמור מאיירם ברום
להו כדי ידידתו, עם לפסטיבל

אנ לשני דיבוק בהצגה פיע
 מוסינזון קיבל השבוע שים.

 יבוא, לא האנגלי שהזוג הורעה
 לעומת בהריון. שבת־הזוג מפני
 להקת חברי גרמנים, קבוצת זאת,

ביידיש, שירים השרים אספה,
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 ניו־יורק המכובד האמריקאי העיתון צלם שהוא ברעם, אביב.
 הצלם היה הוא תל־אביב. במוסיאון כאוצר״צילום גם משמש טיימס,

ישראל. במוסיאון צילומים של תערוכה שהציג הראשון הישראלי

 אחת שונה: מסוג הודעה שלחו
לל עומדת בלהקה המשתתפות

 חרר עם לארץ תגיע היא דת,
 לארח שידאגו וביקשה הנולד,

רשי נשלחה מדנמרק אותו. גם
 תיאטרון של השחקנים מת

 של שמו גם בה ומופיע אודין,
 מנסה עתה חודשיים. בן תינוק

 לוקח התינוק אם לברר מוסינזון
 הדני,או התיאטרון בהצגת חלק
האורחים. אחד של בנם שזהו
 משה הצייר הספיק רק ■

 אלבום להוציא רוזנטליס
 וכבר שלו, חדשה תערוכה לרגל
 — מארצות־הברית פנייה קיבל
 להפיץ רוצה גדולה הפצה חברת
מעבר-לים. אותו

 בזוג עוסקת אמיתי, אירוע
 בשם מאנגליה יהודים מרגלים
 הרוסים. לטובת שריגלו קרוגר,

 שתפיסת טענה, הזרה העיתונות
 ד לתפיסת הובילה קרוגר בני־הזוג

 ישראל דווקא, בישראל מרגל
 לאיסר פנה התיאטרון בר.

 שעבדו כרוז, וליעקב הראל
 מידע הכחישו השניים במוסד.

 בערב להשתתף הסכימו אף זה,
 שיעסוק ההצגות, אחת אחרי דיון

ההצגה. שמעלה בדילמה
 הקאמרי התיאטרון שחקני ■

 1 ואשתו וישינסקי שלמה
 ליאור. בן, חבקו אוסנת

 בחדר־ שעות 12 בילה וישינסקי
כולה. את וצילם הלידה

 תל־אביב, עיריית ראש ■
 היה להט, (״צ׳יץ״׳) שלמה

 בעת הכלל מן יוצא במצב־רוח
 בתל־ חדשים אתרי־בניה על דיון

 יזמים באו לישיבה אביב.
 לפרוייקטים דגמים ובידיהם

 מהם, אחד לחוף־הים. בסמיד
 גדול דגם הביא חובש־כיפה,

 אותו שאל תוכניתו. של ביותר
 בתל־ או באריאל ״זה צ׳יץ׳:

 במהירות: האיש ענה אביב?״
 בתל- כאן? שזה רואה לא ״אתה
 שלף אין.״ באריאל ים, יש אביב

קוא ״בהסכם ראש־העירייה:
 להעביר יהיה אפשר טוב ליציוני

לאריאל.' הים את
שנער עיתונאיות במסיבת ■
 של שיווקו תחילת לכבוד כה

 אחת סיפרה לנשים, חדש בושם
האמ שהשחקנית העיתונאיות,

 מתה מונרו מרילין ריקאית
ה נכחה במקום .37 בגיל נ  פני

 לה חרה שהדבר רוזנבלום,
 ׳מתה היא נכון, לא ״זה מאוד:
 כל את קראתי אני !40 גיל אחרי

 אנציקלופדיה אני עליה. הספרים
 האלילה היא מונרו. מרילין של

שלי!״
 הקאמרי התיאטרון ■

 חדשה, הצגה עתה מעלה
 דילמה שבמרכזה שמה, שקרים

 ונאמנות למולדת נאמנות בין
על המבוססת ההצגה, לחברים.

 הירושלמי הדין עורף ■
 בחוגי־ מוכר ברדוגו אברהם

 זכה הוא השבוע אר השמאל,
 מאנשי־ דווקא לטפיחות־שכם

 מחנה־יהודה, בשוק כשעבר ימין.
 בררו־ ״סלמתק, מכריו: לו אמרו

 הסיבה הנכון!״ לצד עברת גו,
 אחד את מייצג הוא — לשבחים

 לקבוצת בהשתייכות החשודים
 בשבוע שנתפסה טי־אן־טי,

בירושלים. שעבר
את עזב בר צבי ניצב ■

 כניסה לשם לא אר המישטרה,
 שהוצע כפי הפוליטיים, לחיים

 לסיור יצא פשוט בר באחרונה.
 באירופה, במישטרות עבודה
 אגף־ כקצין מעבודתו כחלק

__ המישטרה. של המיבצעים
 רפי של בתו דנה, ■

 קצרה לחופשה באה שאולי,
 בביתו התקלחה היא מאנגליה.

 מהמיקלחת נתזו ומים אביה, של
 הבחין שלא האב, עבר. לכל

 התוצאה: ונפל. החליק בטיפות,
 אחרי במיטה, שוכב שאולי

ברגלו. תפרים תישעה שנתפרו

פו יורם איש־העסקים ■
 אילין, גילי של ידידה לני,

 רמי מאיש־העסקים שהתגרשה
 איתה ומתגורר לארץ בא אילין,
 שהשאיר שלה, המפוארת בווילה

בהרצליה־פיתוח. בעלה לה
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