
 רק יש שבטדוזיזיה לשמוע נהנו הטדחיויה מנהלי
יפאנית מכונית יש ורראש־העיריה מטומטמים

״מנהיג־צעיר״, אינו הוא ■
מהשג מנעה לא זו עובדה אך

 אותו להזמין האמריקאית רירות
 במשך בארצות־הברית לסייר

מנ עם יחד שבועות, ארבעה
 העולם, מרחבי צעירים היגים

 הבחירות תהליך אחר ולעקוב
בפרשן המדובר שם. המקומיות

 פרנקל שלו. הציניות על דעתו
 על יעקובי. של תומכיו עם נמנה

היחידי. תומכו הוא קריסטל, פי
מ אירגן תיאטרון־חיפה ■
 השבוע. בסוף פרימיירות רתון
 מנכ״ל הרביעי. המרתון זה היה

 טרוד סבב סמל נועם התיאטרון
בהם היומיים במשך ודאוג

 במרכז ״הירח כתבה: ויאס, סגל
 זה נוצצים. והכוכבים השמיים

 כי מסתבר לפרימיירה!״ הזמן
 יכול הוא שאין משוכנע יאס

 בתנאים הצגת״בכורה להעלות
 כבר המורגל סמל, נועם אחרים.

 נאלץ אמנים, של בשיגעונות
״הצ־ סגל: של הבכורה את לכנות

 ה־ לוי. דויד בתנועת־החרות,
 נערך, שעבר בשבוע מיפגש
איזון! מטעמי כנראה,

 חסר בהרכב דיין משפחת ■
 התייצבה — אסי בלי —

 הבן־דוד של הבכורה להצגת
 אפילו הפנים. על גפן יהונתן

מככבת שאינה דיין, רות

 מארצו אנשי־עסקים לשכנע
מתמ ״אנחנו באיזור. להשקיע

 בייצוא־מכוניות,״ בעיקר חים
 לזילברמן, טאצ׳וצ׳ומי הסביר
 לי יש יודע. ״אני מייד: שענה

 סובארו!״ מכונית
 של המיועד המנכ״ל ■

מנע, דויד שרות־התעסוקה,
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ההיסטורית, האמת למען כי אם גורלות. שהכריע בעת להתרכז ניסה המרכז, חבר הוא ללישכת בבחירות להצביע הרביעי ביום כשניגשה תשומת״לב עוררהשיאון יער
 גור מרדכי הפורש השר משמאל: מהמניין. כחברה מיפלגת־העבודה

גם בר־שביט(למטה), שלמה השחקן ואילו שהצביעה, בעת אשתו(יושבת) ריטה על שמר
הרצה...״ גת

 היה מבוכה של רגע ■
 אמרה כאשר סגל. של בהצגה

 את שאיבדה אשה — הגיבורה
 יש ״בטלוויזיה וזהותה: זיכרונה

 גיחכו בקהל מטומטמים!״ רק
הטל מנהל יבין, חיים קלות
התוכ מנהל צמח, יוסי וויזיה,

עורך אחימאיר, ויעקב ניות

 משהו נראה הגורלות נושא הרוטציה לפני שבוע
לישכת של חשובות הכרעות על לחשוב רב

למיניהן, וסגירות בפתיחות
 באומרה לגפן והחמיאה שם היתה
ריג־ את בדיוק ביטא שהוא

שותיה.
 ראש זילברמן, משה ■

בליש־ אירח באר־שבע, עיריית
 החדש היפאני השגריר את כתו

 הסביר טאצ׳וצ׳ומי, קואיצ׳י
לו והציע הנגב נפלאות את לו

 דמיון דרוש והיה הרחוק בעתיד
הקרוב. בעתיד מיפלגת״העבודה

 לתפקידו בקרוב להיכנס העומד
 האחרון החודש את בילה החדש,

 שם בנתניה, עקיבא, באולפן
 לדבר ביסודיות. ערבית למד

 אבל לכן, קודם ירע הוא ערבית
 שם היו וכתיבה. קריאה לו חסרה

 עובדי־ ערבים של כיתות גם
 הקשרים עברית. שלמדו מדינה

ובמסיבת־ ,טובים היו החברתיים

 לפני קריסטל. חנן המדיני
 את כך סיכם הארץ, את שעזב

 לרוטציה: הראשונות השנתיים
 לרוע ייקלע, ארסי נחש ״אם

 משוחחים שבו סגור לחדר מזלו,
 ביילין יוסי עיניים בארבע
 בטוח הימור — סביר ואורי

 ימצא שלושתם שמבין הוא,
מוכש..." הנחש עצמו
קריס עקב נסיעתו לפני ■

 ללישכת הבחירות אחרי טל
 הבחינו ולפתע מיפלגת־העבודה,

 גד בשר המתוחים המתמודדים
ושו משלוותו המאבד יעקובי

 הסתבר? מה קריסטל. את טף
 בה־ קרא חד-הלשון שקריסטל

 בעיתונים ואחר־כך הזה, עולם
להת מתכוון יעקובי כי נוספים,

 אם ראשות־הממשלה, על מודד
 על נוסף מועמד שם יתמודד

הת ״תתמודד,״ פרם. שימעון
 יתמודדו אם ״גם קריסטל, עניין

בל רבין ויצחק פרס שמעון
בביט יעקובי השיב ״כן,״ בד?״
ל כבר זה על ״סיפרת חון.

 לצחוק החל פרנקל?״ שמואל
 יעקובי איבד וכאן קריסטל,
את לקריסטל והשמיע משלוותו

 נשם סיומו עם המרתון. התקיים
 הצלחה: שיכור והודיע, לרווחה
 בן במרתון הבאה, בשנה ״נתראה
ימים!" שלושה

 ראש־הממ־ ראש־לישכת ■
 אפלבאום בועז היוצא שלה
 בערב לחזות כדי לחיפה, קפץ

 אורי אבידן, דויד מאת שירים
 בזמנו זך ונתן ברנשטיין

 את לערוך אפלבאום התכוון
 הוא גם פרס, של בביתו האירוע
 סיפ־ וחובב לעת־מצוא משורר

 בוטלה התוכנית אך ידוע, רות
 הנסיעה בגלל התישעים, בדקה

לאיפראן. פרס של המפתיעה
במר התשואות מירב את ■

 סגל רות השחקנית קצרה תון
להצ פנויה שלה בהצגת״יחיד

 הצגת־ לפני מעטות דקות עות.
 מאיטליה מיברק הגיע הבכורה

 ההצגה. בימאי יאס, אריה אל
 יפהפיה איטלקיה היתה השולחת
 מארי־ לואיזה בשם וצעירה

 בחיפה לא־מכבר שביקרה אני,
אינ גבריים לבבות שם ושברה
 כמה המנהלת מריאני, ספור.

 באיטליה לאמנות פסטיבלים
של הפקתם את הזמינה וכבר

לכש היתה נוספת בכורה ■
הנו הרקדנית על רוקדת, היא
 של בכיכובה דנקן, איזדורה דעת

 כל לפני כמו אלמגור. גילה
האפ התקלות כל אירעו בכורה,
 המגלם טראוב, עמי שריות.

 נחתך דנקן, של הרוסי בעלה את
ה על החזרות במהלך עמוקות

 על צלחות נזרקות שבה סצינה
 עלות לפני שניות רק הבימה.
 על־ מידו, התפרים הוסרו המסך

 כך לשם שהוזעק רופא ידי
במיוחד.

 בתיאטרון דבר יודעי ■
 קרן. לדרור גדולות מנבאים

 מעולם למד שלא צעיר זהו
 משאר ההצגה את גנב תיאטרון,
תפ כשגילם המרתון, משתתפי

 הבולשת בהצגה נחקר של קיד
 לא הבכורה למחרת חוקרת.

 בתי- מלצלצל הטלפון פסק
 יחסי־הצי־ ואשת אטרון־חיפה,

בבק הוצפה התיאטרון של בור
אודו חומר ולספק לראיינו שות
 משחק. ללמוד מתכוון קרן תיו.

 אנשי־התיאט־ הצליחו בינתיים
 תוכניתו את לדחות לשכנעו רון

 כמה ״ראה חודשים. בכמה זאת
 ״למה באזניו, טענו מצליח,״ אתה
ללמוד?״ צריך אתה
 חדשות מנהל בין מה ■

ש אריאל לשר שוקן עמום
חס לא שלשניים מסתבר רון?

 משותפים. שיחה נושאי רים
 נפגשו, שעבר בשבוע עובדה:

 במיסעדה מקורביהם, עם יחד
 הסיבה את בשכונת־התיקווה.

 ב־ שהסביר מי הסביר למיפגש
שבו לפני שנערך דומה מיפגש

לכתר הטוען השני השר עם עיים

התפוצות, ליהדות ראש״הממשלה יועץבווג אבהם
 אחד שקל רק והלאה מהיום יקבל אומנם

 עם הענפים מקשריו משהו יצא זאת בכל לבורג דאגה: אל אך לשנה,
 בארץ־ ברונפמן אדגר המיליונר של נציגו יהיה הוא בעולם. היהודים
לשנה. אחד גומלי ממשלתי שקל תמורת לעבוד יוכל וכך הקודש,
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