מיכל : 1ת־אדם פו ת ר ת חלומות ★ ראונזה
וייצמן הורידה שני תרמילי־צד ממי שקלה
■ אבנר רגב ,מי שנחשב
כאיש הקרוב ביותר אל מוטה
גור ,שהכריז לא־מכבר על כן

■ השחקנית־זמרת יונה
עטרי התרגשה במיוחד מהצגת־
הבכורה של מופעו של אריק
לביא .היא חיכתה בקוצר־רוח
לבואו למסיבת־הקוקטייל ש
נערכה אחרי המופע ,ואז זינקה

על מה שקורה בשטחים הכבו
שים ,מנענעים השומעים במים־
לגת־העבודה את ראשיהם לאות
הסכמה ,אך פוטרים את הדיון
החשוב במילים :״כן ,אבל זה לא
רלוונטי! אילו היית  20שנה ב
עסקנות המיפלגתית ,אילו עב
דת למען ...הנעשה בשטחים
חשוב מאוד ,אבל זה לא רלוונ
טי!"

ובנשיקות

שהוא רץ לכנסת ,מופתע מאוד
מהתגובות .השבוע סיפר שכל
אימת שהוא מציג את דיעותיו

סית .אחד מהם ,מושק׳ה אי*
דלסון ,ניגש לקראת סוף־המו־
פע ,כשזר־פרחים ענקי בידיו,
והתכונן לעלות על הבימה .אלא
מה? מושק׳ה טעה קצת בתיכנון־
הזמנים .לביא כלל לא התכוון

■ השר עזר וייצמן נראה
גאה ,באחרונה ,בגיזרתה החדשה
של אשתו ראומה .וייצמן חיבק
את ידידתו ,האופנאית שושנה
בן־צור ,מי שהאיצה בראומה ל
אבד קילוגרמים רה רבים ממיש־

שרון היה אמור להתראיין בתוכ
נית מוסף־הנז 1ספים .עורכי־ה־
תוכנית עשו את ההכנות הדרו
שות ,עד שהסתבר להם ,ממש
ברגע האחרון ,שהשר מבטל את
הופעתו .הניסיונות למצוא מ ת

מנשה קדישמן

הופיע להפגנת ״שלום עכשיו״ בחברת בתו ,כשהוא לבוש בצורה חריגה  -מכנ 
סיים קצרים ועליהם מעיל) ,מימין( ,למרות הקור העז ששרר בחוץ .בין המ שתת 
פים הרבים בהפגנה היו כמה דמויות שעוררו סקרנות .ביניהם היתה מירב לפיד ,בתו של הפרשן הימני יוסף
)״טומי״( לפיד ,שבאה עם חברה איתי) ,משמאל( ,בנו של המו״ל-הקריין עמיקם גורביץ )מימין( ואשתו טובה.
לסיים לשיר ,ומושק׳ה נאלץ ל
המתין בסבלנות למרגלות הבי
מה ,כשהפרחים בידיו.

לעברו
חמות.

בחיבוקים

■ לביא הודיע ,בסוף מופעו,
כשהוא נוטף זיעה :״מחר יום־
הולדתי ה־ .61מתנות יש לשלוח
לרופין ) 14כתובתו( ...נא להימ
נע מביקורים...״
■ בהופעה של לביא נכחו
רבים מהיושבים הקבועים בכ

זה כ תו ב
בעיתון
אני כבר לא זוכרת מדוע הורידו מהמירקע
את תוכנית־חטלוויזיה כתוב בעיתון של מאיר
שלו .אהבתי אותה ,ואני יודעת שאגי לא
היחידה .בחודש האחרון מצאתי בעיתונים
כמה שגיאות ,גזרתי א ת הקטעים ,ומכיוון
שהשבוע יש לי כאן מקום לעוד כמה שורות,
החלטתי לייסד תת-מדור חדש ,שיופיע כאשר
יצטברו אצלי כמה טעויות בעיתונים .אל
תחפשו אצלי פוליטיקה ,כלכלה ,נושאים שאין
לי בהם מושג .מייד תראו למה אני מתכוונת.
נתחיל במעריב מה־ 4במרס .״אלה דיין,
נכדתו של משה דיין ,סיימה קו רס מ״כיות .כאן,
בחברת אביה ,אסי,״ אמרה הכותרת לתמונה.
אבא של אלה זה לא אסי ,זה אודי.
ידיעות אחרונות מיום השישי לפני שבוע ידע
לספר ,בכתבה על דודו טופז ,ש״אביו של דודו,
אברהם גולדנברג ,משחק תפקיד חשוב בחייו״.
לאבא של דודו ,שהיה אמן ידוע ,קראו אליהו.
מעריב מלפני שבועיים סיפר)וכבר התנצל על
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■ מה עושה השחקנית־בימ־
אית מיכל בת־אדם בזמנה
החופשי? בין־השאר פותרת חלו
מות .השבוע נראתה יושבת ב־
בית־קפה בתל־אביב ,כשבן־זוגה
לשולחן מרצה משהו ,והיא רוש
מת בשקיקה .מי שחלף לידם
יכול היה לשמוע את בת־אדם
שואלת :״נו ,ואיר הסתיים הח
לום?״ אחרי שהירהרה ממושכות,
הגיע תורה להרצות.
ו אורי דן ,האיש של
אריאל שרון ,נראה ,באחרונה,
כשבכיסו דברי מתיקה ומציצה
שונים .דן הפסיק לפני כשבועיים
לעשן ,אחרי שציר שתיים וחצי
קופסות־סיגריות ביום .בינתיים
עוד לא נשבר.

הסעות( ש״גדעון
לב-ארי הצטרף ל 
צוות השחקנים,
זמרים ורקדנים
של המחזמר ס א־
לח שבתי ,והו 
סיף :״ללב-ארי,
שחקן מוכשר מ 
אוד בזמנו ,והיום
מנהל הרדיו ,תה 
יה זו חזרה אל
הבימה לאחר זמן
רב״ .יופי ,ממש
סקופ .אני מת 
פריפיליה פרמלי
ארת לעצמי שמג*
חזקא ק
הל-הרדיו ממש
הופתע לקרוא את הידיעה .מי שיופיע בהצגה
הוא שימעון לב-ארי ,שחקן־לשעבר ,וכיום
מנהל הארכיון התיאטרוני של אוניברסיטת
תל-אביב,
ועוד פנינה ממעריב בקשר לפריסיליה
פרסלי ,שהיתה אשתו של אלביס ,ושיחקה
בסידרה ד א ל א ס בתפקיד אהובתו של בובי:
״אנחנו לא זכינו לדאות אותה בסלון שלנו,
וסיכוי קטן שנגיע אליה״ .דווקא הגענו ,וראינו,
ג ע מי ר ק ש
והיא היתה נהדרת.

 \ 1111ך ך ק ך | | ^ | 1הצטרף למישפחת העיתונות ,גהתגיי-
9 | 1#1 1 | / 4 ■411111/ו ככתב צבאי של ביטאון חיל״הא־
וויר .בחוברת הקרובה ת ת פ ר ס ם כתבה ראשונה שלו .ישגב הוא בנו
של העיתונאי שלמה נקדימון ,פרשן בכיר ב״ידיעות אחרונות״ ומח 
בר רבי־מכר )כמו על הפצצת הכור בעיראק( .סבו של ישגב ,יצחק
קמינקר ,היה עיתונאי ב״קול ישראל׳ /ביטאון חרדי שיצא בירוש 
לים .ישגב רוצה ללמוד מישפטים וללכת בעיקבות אמו הפרקליטה.
קלה — ואמר לה :״ראי איך
שהיא נראית! זה כאילו שהיא
הורידה שני תרמילי־צד מה־
מישקל...״
■ אם אין שיבושים בשידורי
הטלוויזיה החינוכית מטעמי
שביתות ועיצומים ,אין חסרות
הפתעות מסוג אחר :השר אריאל

איין אחר לתוכנית ,המוקלטת
ביום השישי בבוקר ,נמשכו עד
לשעות הקטנות של הבוקר.
■ דן מרגלית ,המנחה
הקבוע של התוכנית ,חגג ביום
הראשון את יום־הולדתו בפורום
מצומצם ביותר.
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