
ו שבועוגי־נשים של האחוריים דפיהם
 לתשדיר־ הוקלט ואף נוספים, ניםעיתו

ברדיו. פירסומת
 את שואלים כאשר ככרזיל. בולגרים

 מצהירה אביה, היכן לאה, הרב, של בתו
 על העולה ככל לעשות רשאי ״הוא היא:
 לשאול בלי ולהגר, לנסוע יכול הוא רוחו.

 לו מטייל רק בכר הרב אולם אחד. אף
 נקלע אפילו ואולי בברזיל, אלה בימים

דה־ז׳אנרו.״ בריו הקרנבל לחגיגות
 אלברט הרפורמי הרב מספר ״בברזיל,״

 הרב של מקומו את הממלא בן־בסט,
ב הבולגרית הקהילה ענייני בניהול בכר
ב סיני, אוהל בית-הכנסת ובניהול יפו

 גדולה קהילה ״חיה ירושלים.ביפו, שרירות
 לשם ■שירדו בולגרי ממוצא יהודים של

 לגייס כדי לברזיל נסע בפר הרב מיפו.
 של החדש האיצטדיון בשביל תרומות ^

בונים.״ שאנחנו יפו, מכבי
 לספר מישהו יודע הבולגרי בבית-הקפה

 לבין בכר הרב בין סיכסוכים אירעו כי
 יפו מכבי -שאנשי מאחר יפו, מכבי הנהלת

 מספיקות תרומות מעלה הוא אין כי טענו
 הרב החדש. הכדורגל איצטדיון לבניית

 לצאת הציע ■שפויים ולאחר נעלב, בכר
מ כסף ישם ולגייס לברזיל, ארור למסע
הבולגרים. האחים

 עשירות בברזיל יפו ישל ״הקהילות
בן־בסט. הרב מוסיף מאד,״

 מסתובב וכך שנה. עוד אולי
בברזיל, והערים הכפרים בין בכר הרב לו

בקפדנות כנן1ית המסע כספים. ואוסף :
 הרב של אנשי־סודם ביפו, מעטים ורק 4

 מכבי הנהלת וראשי בן־בסט הרב בכר,
 לנסיעתו האמיתית המטרה מהי יודעים יפו,
בעיר שהופצה השמועה לחו״ל. האיש של

ככר הרב
שמועות חרושת

 ״הרב כי היא אנשי-סוד אותם על-ידי
 ״כדי וזאת, בניו־יודק.״ בנו, אל נסע

 -שהתפלל בולגרי לח-ש עין־הרע,״ למנוע
סיני. אוהל בבית־הכנסת בדבקות

יודע. איש אין זאת ן הרב יחזור מתי ^
 ״כשיאסוף סבור: בן־בסט אלברט הרב !

״כשיר לאה: הבת, יחזור.״ כסף, מספיק
 שבוע, עוד ״אולי ברחוב: אנשים צה.״
 ואנשי יחזור.״ הוא אבל שנה, עוד אולי
לכסף. כבר מייחלים יפו מכבי

פירסום
ה דהול־נד ב ה א ב

 הוציאו ד״י מיליון רבע
 מיסחריות הגרות שתי

 ;ונטה, ,,שוקולד, סיבצע על
לארוביזיון מסטיק״

 הפועלות, מועצת יו״ר של הופעתה
 היפואי והיין הגבינות בבית אשל, תמר

 אשל, מושלמת. הפתעה גרמה בוטיצ׳לי,
 לא ובוודאי בפומבי, להופיע מרבה •שאינה
ש־ ״העובדה הסבירה: ויין, גבינות בבתי
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מוסה
 את להציל
יי נישואיו

האח הגליון הופעת אחרי שעות כמה
ת הזה״ ,,העולם של רון צו  כבר הארץ בחו

מרת טילפנה שוהה לביא, דליה הז  בהאמ־ ה
השבועון. לעורך בורג,

 לה שטילפנו ידידיה, מפי שמעה דליה
 ״העולם של הכתבה תוכן על לגרמניה,

 להתגרש עומדת שהיא בה שנאמר הזה״,
טטר, פיטר מבעלה, טמיי  במי־ המתגורר רי

שה דליה אמי-ביץ׳. ת להעמיד ביק הד א
ם. על ברים ק ת דיברה היא דיו  בכנו

ובגילוי-לב.
 שלנו,״ הנשואין בחיי משבר שיש ״נכון

מרה ה. א דלי
ם אול ת עושה אני ״  להציל כדי הכל א

ת חנו הנשואין. א  — ואני פיטר — אנ
שתדלים המש על להתגבר יכולתנו ככל מ

ם. שני למען בר, הילדי

ה ״אינני ח טו חנו בכך. שנצליח ב  אנ
ם, שאנחנו מה רק לעשות יכולים  יכולי
חנו אנ שיים. ו ת בטוף נצטרך אולי אנו ה ל

 כדי רציני מאמץ נעשה כן לפני אבל גרש.
זאת.״ למנוע

 חושבים מה מאד לה שחשוב דליה,
שה בארץ, עליה ת לפרטם ביק הדברים. א

 גורמת נשים, שלוש ישראל את מייצגות
באתי.״ כך משום נחת. לי

 אורחים 200כ־ מתוך אחת חיתח אשל
שלי לכבוד בבוטיצ׳לי שנערכה במסיבה

 ביום שיצאה מסטיק, מנטה, שוקולד, שיית
 את לייצג כספי, מתי עם יחד השבוע, השני

 היא בהולנד. הארוביזיון בתחרות ישראל
 כ־ הרבים הבידור עולם אנשי בין עברה

 תיקי אופיר, שייקר, החיוור, הגשש אילנית,
והת במקום שנכחו רודנסקי, ושמואל דיין

שלהם. המיקצוע בבעיות עניינה
 שתי של ובמימונן בחסותן יצאה הלהקה

 ומרי לאופנה ניבה :מיסחריות חברות
לאיפור. קוואנט

 נציגי על-ידי הבנות התקבלו בהולנד
 במשך אותן המארחים קוונט, מרי חברת

 באירופה. שהותן כל
לשלב הרעיון ״החיפושיות״. כמו
 רחב־ פירסום במיבצע פופולאריים אמנים
לפ נולד שנים, מזה בעולם כנהוג היקף,

צעי פירסומאים שני של במוחם כשנה ני
אלעזר. ויהודה מפורום תאומים משה : רים

 הארז־ בתחרות לשלב לנסות החליטו הם
 כנות- מפרסמים, הם אותן חברות ביזיון

הישראלי. לשיר נות־חסות
 עולם־הבידור את בדקו חודשיים במשך

 רותי ארזי, ירדנה אל והגיעו הישראלי,
 שוקולד, שלישיית לופטין, ולאה הולצמן
ב השניים נתקלו תחילה מסטיק. מנטה,

משהו אך הבנות. מצד מהססות תגובות
החי כמו מכובדות להקות כי להן כיחו

 עשו כבר המתגלגלות והאבנים פושיות,
חב של כמייצגות והופיעו לפניהן, זאת
הס והבנות הקרח, הפשיר מיסחריות, רות

במיבצע. להשתתף כימו
 ),31( אילת שלמה אל תאומים פנה אז

שנו בישראל, קוואנט מרי חברת מנכ״ל
 הסטודנטים אגודת יו״ר היה בחיפה, לד

 זד ואחד וייצור ייעול מהנדס בטכניון,
 אותו ושיכנע במדינה, הצעירים מנכ״לים
ב והלהקה. החברה של השילוב בכדאיות

 ),25( ברוך לישראל אלעזר פנה מקביל
תו בעל ניבה, של הייצוא מחלקת מנהל

חברי מארבעה ואחד בכלכלה בי־איי אר

אותו. גם ושיכנע החברה, של ההנהלה
משו פגישות סידרת מיליון. רבע

 ומנהלי־החברות חברוודהלהקה בין תפות
ב הפירסום בתולדות לראשונה הולידה,
 בנות השבוע. שנחתם ההסכם את ישראל,
 י של בסירטוני־הפירסומת תופענה הלהקה

 שלהן, הפירסום שירי את תבצענה החברות,
 ובמיבצעי בפלקאטים במודעות, תופענה

הת כן שלמה. שנה במשך יחסי־הציבור
 הבמה על להופיע הלהקה בנות חייבו

החברות. שתי של ובאיפור בבגדים
 את החברות מממנות זאת כל תמורת

 מעצבות לארוביזיון, הבנות של נסיעתן
 במשך וצורכי־איפור ביגוד להן ומספקות

מו לשווק החברות מתכוננות כן שנה,
 הלהקה. שם את שיישאו חדשים צרים
 י למעריצים גלויות הלהקה, תקליטי הפקת

 יהיו הלהקה של הפירסום פעולות וכל
המיסחריות. החברות חשבון על הם גם

ה של סירטון-הפירסום הושלם השבוע
 ובכיכוב לוי יורם של בבימויו חברות,

 ממי שהלחין שיר-הפירסומת, הלהקה. בנות
 פירסומת מודעות הוא. אף הושלם כספי,

מו וסידרת ציבעוני פוסטר ציבעוניות,
בהכנה. עתה נמצאות רגילה דעות
 בשנה החברות. של הפירסום מסע כל

 של אישית המלצה על יבנה הקרובה
תדגמנה. שהן המוצרים על הלהקה בנות
כ החברות לשתי המיבצע עלה כה עד
ל״י. מיליון רבע

הקרו במוצאי-השבת שתיערך בתחרות
 כשהן הבמה על הלהקה בנות תעלינה בה,

 גדעון עבורן שהכין אחיד בבגד לבושות
מת ממכנסיים המורכב הבגד, אובדזון.

מבריק. לבן בצבע הוא וטוניקה, רחבים
 בין האיפור יבדיל האחיד, הבגד לעומת

תאו הסוער, הטיפוס ארזי, ירדנה :הבנות
 הולצ־ רותי כתומים: חומים בגוונים פר
 לופ- ולאה ושחור: בבורדו השובבה, מן

כסוף. ותכלת בוורוד הרומנטית, טין
 ישראל שבנות לצפות רק נותר עתה

 שוקולד, ותבקשנה לפרפומריות תיכנסנה
 תזמנה או בצלוחיוודאיפור, מסטיק מנטה,

שם. אותו בעל בגד
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