
 תזכניזת ובאיזה אדמו! דויד הפירסומאי נערם לא?
1* טופז דודו לדעת הפוליטיקאי□ יככס טלוויזיה

 חיפשו ימים שלושה ■
 הפירסומאי את שונים אנשים
 איננו שהוא ונענו אדמון, דויד

 בסוף נמצא. הוא היכן ידוע ולא
 מביקור לארץ ארמון חזר השבוע

 באיטליה. ימים שלושה בן חטוף
היומון של המניות מבעלי ארמון,

 ועד יושב״ראש אוברקוביץ,
 שהוא חברת־החשמל, עובדי
 סיפר אוברקוביץ כדוריד. שחקן

 ר6בביקור^ שבעבר, לארמון,
ר הצליח הוא ברומא, ו ^ 

 עובדי שהכריזו סיכסון־־עבורה
המשא־ התפוצץ בארץ החברה.

 היו בטלוויזיה הסיכסוכים
ברגע." מסתיימים

 טוען, טופז, דידו הבדרן ■
 המתמודדים שהפוליטיקאים

לק יכולים היו בבחירות עכשיו
 הרבה טלוויזיונית חשיפה בל

מוכנים היו אילו גדולה יותר

| ך ח ך פ |1|11ך ף ך  ישראל לפסטיבל היא אף באה המפורסם לה־מאמא תיאטרון מייסדת \
■ ן #11  לצעירים. מישחק בסדנות להשתתף כדי אלא להופיע, כדי לא אן כירושלים, ^1 11\1 1^!
 לבוא איחרה היא תופיע. לא שהיא חרד היה אותה, המאכיל מוסינזון, אביטל הפסטיבל, מנהל

לטיסה. איחרה ולכן דרכונה את להביא שכחה פשוט שהיא למארחים התברר אחר״כן לנמל״התעופה.
 הזמנה קיבל הספורט, חדשות

 בין לאלופות אירופה גביע לגמר
 ליוורפול הכדורגל קבוצות
ברומא. שנערך ורומא,

 ישב המישחק בבוקר ■
 ויאה ברחוב דונאי בקפה ארמון
יורם של לצידו ברומא, וינטה,

 ארליך, שימחה עם ומתן
 נפגשו ברומא המנוח. שר־האוצר

 כמה ובתוך במיקרה, השניים
 הדיונים את לסיים הצליחו דקות

 גם שהוא ארמון, העיר בהצלחה.
 הוועד ליושב־ראש המישנה
 ״אילו רשות״השידור: של המנהל
כל חלבי, רפיל] את פה פגשתי

 תוכניות בתוך להשתלב
 ״שמואל קיימות. הטלוויזיה

להש יכול היה פלטו־שרון
ומוש עשירים בתוכנית תתף

 יכול היה לוי, דויד חתים,
 לזוגות חדשה תוכנית לפרסם
 אחת, בדירה בשלושה צעירים

להשתתף יכולים היו הליברלים

 בירושלים שנערכו המסיבות לאחת הוזמן בדימוס, העליון בית־המישפט שופט
 יין בבוס הסתפק לא כהן האורחים. האמנים לכבוד ישראל, פסטיבל במיסגרת

שאננים. במשכנות נערכה הקוקטייל מסיבת ידיו. בשתי החזיק שאותן שתיים, לקח אלא אחת,

 יעקב מזה, צא בתוכנית
 לתוכנית מתאים ממש מרידור

 יוסך והד׳׳ר יסופר כי יאמן לא
רג  1 בתוכנית לככב יכול בו
ונעלם הולך עולם
 ינון מיכה מונה מאז ■

 הוועד־המנהל כיושב־ראש הדתי
 הכניס הוא רשות־השידור, של

 תשובות חדש: סיגנון לתפקיד
 נשאל כאשר ויבשות. קצרות
 שעה התוכנית שודרה לא מדוע
 לוח־המישדרים על־פי טובה

 מסתכל לא ״אני ענה: הקבוע,
 ולכן בלילות־שבת, בטלוויזיה

 כאשר הפסקה.״ שיש ידעתי לא
מהאולימ שידורים אם נשאל

 עד יום־יום שימשכו פיאדה,
 לא המוקדמות, הבוקר שעות
 עמלי־ישראל, בעבודת יפגעו
 כל לצפות מוכרחים ״לא השיב:
 לא למשל, שלי, אמא לילה.

 מלוס־אנג׳לס.״ בתוכניות תיצפה
 ״אני אמר: לחדשות מבט על

 לערוך יש שינויים. בעד
 הצעות כמה ויש שינויים.
 לבסוף מהבי־בי־סי.״ שהובאו

 בין תחרות אין אם נשאל הוא
מבט. ומהדורת. חדש ערב

ברית־המועצות. מתוצרת
הלסרין, (״שמך) זאב ■

 לתוצרת רב ביקוש שיש טוען
 חיילים ״שולחים כחול־לבן.
 ומחזירים ללבנון כחול־לבן

 כחול־לבן," בארונות אותם
רעתו. את הלפרין הבהיר

היה גילעדי מוטי הבדרן ■
 ף— הוא מחודש פחות לפני מבוהל.

 בתוכניתו להופיע אמור היה
 חוזרת ההיסטריה רבותיי

 שעה חצי בחולון. רינה בקולנוע
הגיט התייצב ההופעה לפני

 בשם והודיע, קריו חיים ריסט,
 העלאת־ דורשים הם כי הנגנים,

 היה יופיעו. לא הם — ולא שכר,
 ונשנות, חוזרות בקשות אחרי זה

 אברחם לאמרגן היפנו שהם
 בוטלה. ההצגה דשא. (״פשנל")
 משא־ומתן התנהל שבועיים

הנג התרצה, שפשנל עד מתיש,
 שכר תמורת להופיע חזרו נים

לבימה. שב וגילעדי יותר גבוה
 ביקרה מלכותית אורחת ■

 הילטון. מלון בבריכת השבוע
 מהמילטון, הדוכסית זו היתה
מלכת אן, של ישיר צאצא שהיא

 את מעווה היהודי״אמריקאי הכנרגיטליס עיבוי
 פסטיבל אורח שהוא גיסליס, פניו.

 שהוא בחיוך אומרים ושכניו שאננים, במשכנות מתגורר ישראל,
היום. בשעות בנגינה צעירים מדריך הוא הסיבה: מעט. מרעיש

 חוכמה,״ תרבה סופרים ״קינאת
המשיך. ולא השיב
 חביבי עובר הכל להקת ■

 בשירות־ להופיע אמורה היתה
 בררום־הארץ. בבסיס מילואים

 אהרון שלומית הזמרת
 לשיר. יכולה היתה ולא חלתה,
 הווי מענף ביקשו הלהקה חברי

 אך ההופעה, את לדחות ובידור
 תתקיים, שההופעה דרשו בצבא
 — בלהקה הגברים אם אפילו
 מכדלמן, עמי דור, יובל
 יופיעו — רוקשטיין וקיקי
 לדרום נסעו השלושה לבדם.
 שדיבר המחנה, מפקד אך הארץ,
 אינו כי הכריז החיילים, כל בשם
 ללא תופיע שהלהקה מוכן

הכוכבת.
 נודל אידה עם להיפגש ■
 וסיגריות וודקה אבל הירשו, לא

 לרכוש. לו איפשרו רוסיות
 שביקר ספן־השלום נתן, אייבי

 בליל אירח במוסקווה, באחרונה
 בביתו חברים האחרון שבת

במתנות אותם וכיבד בתל־אביב,

 של אורחת היתה היא הסקוטים.
 תל- מוסיאון דובר דגן, מוקי
בביתו. התגוררה ואף אביב,

 הפרקליטים ביקשו כאשר ■
סוריה יוסף הטייס במישפט

 פחות ליום המישפט את לדחות
 אבן• אריה השופט אצל עמוס
״קרא ואמר: השופט חייך ארי,

 עלתה הפשיעה כי בעיתונים תי
 זאת נכון, זה אם .25ב־̂. השנה

 צריך אני הבאה שבשנה אומרת
 — מהש־ יותר 25ב־^ חרוץ להיות

מכי לדחות, כדאי לא כן על נח.
עמוסים." שלי הימים שכל וון

 מהטה, זוביז המנצח ■
 על האחרון חמישי ביום שניצח

הפילהר התיזמורת קונצרט
 שהה הירקון, בפארק מונית
 בא הוא מאור. קצר זמן בארץ
 מלונדון, בטיסה ההופעה בצהרי

 סידרת על מנצח הוא שם
 ״ בוקר לפנות 4ב־ קונצרטים.

 את יצא הוא הקונצרט שאחרי
הארץ.
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