■ בועז אפלבאום אינו
מוטרד מהביקורות שספג בעיק־
בות התפטרותו ממכון הקולנוע
הישראלי .הוא כבר קיבל הצעות
שונות לכהן כיושב־ראש של
מכונים ואירגונים ,והוא מעיץ
בהן ללא לחץ.
■ בפעם הראשונה מזה 13
שנה ,תהיה השנה בימת־בידור
בערב יום־העצמאות בעיירה
אזור .הסיבה :ראש־המועצה מזה
 15שנה ,יצחק אליישיב ,נו
טש את תפקידו בעוד חצי שנה.
הוא רוצה להיות מועמד
מיפלגת־העבודה לכנסת .סגנו
של אליישיב ,אמנון זך ,חושב
אחרת ,והוא מתכוון להזמין הש
נה אמנים ולדאוג לזיקוקי־דינור.
בשנתיים הראשונות לכהונתו
נהג אליישיב כמו כולם לארגן
בימת־בידור ,אבל נוכח לדעת
שזוהי הוצאה כספית אדירה,

הטלוויזיה ,והצעירים נסעו להס
תובב בתל־אביב .השנה תהיה
בימת־בירור ,אבל היא תעלה רק
 10אלף דולר .״סגני לא יעז להו
ציא יותר מזה,״ אומר אליישיב,
״כל זמן שאני בסביבה!״
■ כוכבי הסרט לגנוב את
השמיים ,שהגיעו ארצה לפני
שבועיים ,לא היו מרוצים מסי-
דורי־המגורים שלהם .השחקנית
מריאל המינגווי השתכנה
בסוויטה מפוארת באחד מבתי־
המלון היוקרתיים בתל־אביב ,ב
יחד עם בתה דרי בת החודשיים,
וסבלה מהתקררות קשה .היא
טענה שהחימ1ם במלון אינו פועל
כראוי ,וביקשה העברה למלון
אחר .השחקן בן קרום ,המגלם
את תפקיד הטייס העיראקי,
המתגורר במרבית ימות״השנה
בחווה גדולה ליד העיר מאלגה
בספרד ,טען שהוא חש מחנק
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והיה בטוח שהוא סועד ארוחת־ערב צנועה בחברת בנו ,שרגא.
התברר לו שחוגגים לו את יוס״הולדתו ה־ 65בסיגנון ״חיים
שכאלה" .זרו ביקש כוס בירה להתאוששות )בתמונה( ופנה לברך
א ת חבריו ,ביניהם איסר הראל ,חבר״כנסת רפאל איתן ,נשיא בית-
המישפט המחוזי אברהם פרידמן ,ועוד .שר״הביטחון יצחק רבין
שלח איגרת אישית והתנצל שבגלל השתתפותו בתוכנית־הטלוויזיה
״מוקד" נבצר ממנו להגיע .מי שהפתיע בהיעדרותו היה גד נבון ,הרב
הראשי לצה״ל ,שהודיע על בואו .הובן לו במיוחד מזון גלאט כושר.
והקהל אינו נהנה .״תפקיד
הרשות המקומית אינו להעשיר
את כים האמנים והאמרגנים,״
הוא אומר .מאז הוא חסך בכל
שנה  20אלף דולר ,הסכום שהיה
מיועד לחגיגות יום־העצמאות,
ואותו הוציא על הקמת גנים עי
רוניים ,תיקון מידרכות ,שיפוץ
כבישים ישנים וכדומה .ניסיונות
להפעיל את התושבים ,כדי שהם
יבדרו את עצמם ,לא עלו יפה —
הקשישים העדיפו להישאר מול

קט

בחדר שניתן לו ,וכעת הוא עסוק
בחיפוש אחר בית המוקף בפיסת־
אדמה ,שבו הוא מתכוון לשכן
את רעייתו ושני בניו ,שיצטרפו
אליו בעוד  10ימים.
■ שלי שבדיון ,היחצנית
של חברת שטנק ,ערכה בביתה
ערב שהוקדש כולו לאמנות
האירוח .יפי בן־לילו ,שהפך
את תחביב האירוח למיקצוע,
ושפתח חנות המוכרת כלי־אוכל
וסכו״ם של חברות ידועות ,היר־

צה לפני האורחים .בן־לולו ,המ
ציג בחנותו מערכת הזהה לזאת
שנמכרה למישפחת־המלוכה הס
עודית ולמלך מארוקו ,חפן,
הדגים את בקיאותו לפני שרה
סלע ,אשתו של נשיא ממו 1״צ־
מן לשעבר ,הפרופסור מיכאל
סלע ,איש־העסקים אנרי זי■
מנד ורעייתו אנדה ,אשת־ה־
חברה ריבה עזריאלנט ואח
רים .בסיום הערב אמרה אחת
העיתונאיות שקשה להאמין
שבימים קשים אלה יש אנשים
שיש להם זמן לחפש סכו״ם תואם
לסיגנון הריהוט.
■ במשך שנים שאפה השח
קנית דליה פרידלנד לגלם את
דמותה של אשת המנהיג הפא־
שיסטי ,בניטו מוסוליני ,במ־
חזה בניטו ,וזה לא התאפשר לה
במיסגרת תיאטרון הבימה .כעת
היא קיבלה את התפקיד המיוחל,
אך במיסגרת הבימרתף .איוש
התפקידים היה רצוף תקלות,
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העולם הז ה 2637

מכיוון שהשחקנית אסתי קי־
סוביצקי נכנסה להריון ופרשה,
ואת מקומה קיבלה פרידלנד.
ענת צחור ,שגילמה את אהו
בתו העיתונאית של מוסוליני,
פרשה בגלל התחייבויות אחרות,
ואת מקומה ירשה השחקנית
ג׳ולי גולדשטיין ,שזה לה
התפקיד השני בתור אשה מופק
רת.

■ העיתונאי־צלם עמית
לוינסון סיפר בתערוכת־הצילו־
מים שלו על אחת הדמויות המ
צולמות .באחד הלילות חזר לבי
תו ושמע רישרוש מאחד מפחי־
הזבל שעמד בקרן רחוב .לתדה
מתו הרבה התרומם המיכסה,
שלא היה סגור לגמרי ,ומהפח
עלתה דמות קטנה .כשהתקרב
ראה שזאת אשה קשישה .הוא
פתח עימה בשיחה והתברר לו
שהאשה היא ניצולת־שואה ,ש
פיתחה תסביכים כשהיתה במוד
נה־ריכוז ,ולמרות שהיא כיום
נשואה ואם לשני בנים בוגרים,
ומצבה הכלכלי טוב ,היא לא
השתחררה מהטראומה .לוינסון,
שזועזע מהסיפור ,לקח אותה
תחת חסותו ,ובהסכמתה הציג את
הצילום ,ואף הזמין אותה לתערר
כתו .במהלך הערב ,שבו נערך
מיצג על־ידי נירה רבינוביץ
ולוינסון ,זיהה הבדרן דודו
טופז את אחת הדמויות המוצ
גות ,והשלושה החליפו חוויות.
הצילום הפופולארי ביותר הוא
של הכוכבת הצרפתיה בריג׳יט
ברדו ,שצולמה על־ידו לפני
שלוש שנים בפאריס ,ואחדים
מהאורחים הביעו את רצונם
לרכוש אותו.
■ במיסגרת הופעותיה בהצ
גה עד מאה נעשרים ,נוסעת ה
שחקנית ריבקה מיכאלי ברח-
בי־הארץ .כשהיא נוסעת ליעדים
רחוקים ,היא לובשת חליפת־
טריינינג לנוחיות .כשהגיעה ל
נצרת ,לאולם שבו אמורה היתה
להופיע ,עצר אותה השומר בכני
סה לאולם ושאל אותה מי היא.
מיכאלי ,שלא רצתה להזדהות,
אמרה לו שהיא עובדת בהצגה.
השומר לא השתכנע ,ושאל אותה

בשנית .רק אחרי שאמרו לו מי
היא ,הוא הזדרז להכניסה והתנ
צל.
■ במהלך ההצגה איפה ה
כסף מופיעה השחקנית קרוליין
לנגסירד בהופעה פרובוקטי
בית ,הכוללת חצאית־מיני קצר
צרה וחלק עליון תואם .באחת
ההצגות לקשישים בכפר־סבא
התחילו הגברים הזקנים להיאנח
כשעלתה לבימה ,ולנגפורד ,שח
ששה שאחדים מהם עלולים
לקבל התקף־לב ,שמה על עצמה
חתיכת-בד ,שהסתירה את החל
קים החשופים ,והמשיכה בהצגה.
אך זה לא עזר .האפקט הראשוני
היה חזק ביותר ,והזקנים המשיכו
בשלהם עד תום ההצגה.
■ סופרים ,מוסיקאים ומדע
נים ,הנתבעים על מעשי־פלגי-
אס ,מביאים כטיעון לזכותם את
העובדה שלעיתים קרובות קורה
שאנשים שונים במקומות שונים
בעולם ,או בארץ ,חושבים על
אותו הנושא ומביעים זאת בדר
כם שלהם .זה עריץ לא קרה
לזמרת ירדנה ארזי ,אך אחד
מהשירים שהיא מבצעת בקדם־
אירוויזיון נקרא מקנם ליד הים,
בדיוק כמו שם הסרט החדש של
הבימאי רפאל רביבו .אך
בניגוד למיקרים דומים ,אמר
הכימאי שהוא מאוד ישמח אם
השיר שלו; ייבחר לייצג את
ישראל ,כי זה יוכיח לקהל בארץ
שבחירת השם היתה נכונה.
■ בתוכנית הרדיו הפופולא
רית לכל אדם כוכב ,העוסקת
באסטרולוגיה ,התארח השר
אברהם שריר ,שהוא בן מזל
דגים .הוא התעניין אצל האס־
סרולוג אילן פלך אם הוא יכהן
כשר גם בממשלה הבאה .כשנית
נה לו תשובה חיובית ,הוא רצה
לדעת איזה תיק הוא יקבל בממ
שלה שתוקם .אך לפקר לא היתד,
תשובה על־כך .הוא ניחם את
שר־התיירות־והמישפטים ואמר
לו שהוא ימשיך בנסיעותיו הר־
רסנה ברק,
ב ״ ל ״י ־ ל •

דד,ד אדדליאב ₪
13

