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 האשראי חברת של חולצה לובשת היא באשר רמת־גן, הפועל של הכדורסל קבוצת למעודדי הצטרפה
פלד. רזי הפירסומאי עומד בתמונה לידה הקבוצה. את שאימצו הגדולים, הבנקים שני של

 אסקימו של אחר שחקן 8!
ב משתתף נוי, צחי לימון,

 בברלין. המוסרט גרמני סרט
ל כבד־הגוף צחי צריך בסרט

 הוא גלגילות. גבי על החליק
 שבו למלון הסקטים את נטל
 תוך להתאמן. כדי מתגורר הוא
 המלון במיסדרונות נסיעה כדי
 נחלץ בנס ורק נחבל נפל, הוא

רגל. משבירת
 מצדה הסרטת סיום עם 8!

 את להחזיר הוחלט בישראל,
 לארצות- צוות־ההפקה אנשי

 של המקורית התוכנית הברית.
 היתה מילצ׳ן ארנון המפיק
 הביתה האמריקאים את להחזיר
 ביום שחל זזג־ההודייה, לקראת

עי בגלל אך שעבר, החמישי
לש מילצ׳ן נאלץ שונים כובים

 את שיטיס מיוחד, מטוס כור
ל בלילה. השישי ביום הצוות
ה את שכלל האמריקאי. צוות

 צירף סטראוס, פיטר שחקן
 האחד ישראלים. שני מילצ׳ן

 נז*כ צה״ל, גלי איש הוא
 הבמאי הוא והשני לוויתן

הטי שלפני בערב דיין. אפי
 לביתה לגשת אסי נתבקש סה
 לפיאה סוכנת־השחקנים של

 אסי דבר־מה. לקחת כדי הון,
 ולהפתעתו אליה, הגיע אמנם
לכ אירגנה שהיא גילה הרבה
 עם יום־הולדת, מסיבת בודו

 שנים. 34 יום באותו לו מלאת
 מידידיו. כתריסר היו במקום

אמ ״אני :אמר המופתע אסי
 אני אך זה, את מראה לא נם

זו.״ ממסיבה נרגש מאד
ה שערך חביב, טיול 8
ידי עם גדיקמן דב שחקן
 מוני ג׳יטה השחקנית דתו,
בהפ לו עלה באירופה, טה,

 חמש בסרט מרכזי תפקיד סד
 שבועות כמה כעבור אך חמש.
נת הוא — הולם פיצוי קיבל
 של חדש בסרט לככב בקש

 בשם דיין, ניפים הבמאי
 בסרט לוי. מילטון של סופו

 ואת לוי, אושיק הזמר מככב
ל דיין הועיד השני התפקיד

 מאחר אך גולדבלט. חנן
 בארצות־הברית, נמצא וחנן

 החסידי, פסטיבל־הזמר כמנחה
 שימלא לגליקמן, דיין פנה

זה. תפקיד
 שוררת רבה מתיחות 8

ראש־ סגני שני בין השבוע

 הוא האחד תל־אביב. עיריית
החי אגף ראש כסולן, חיים

אר יצחק הוא והשני נוך,
 תרבות־נוער־ אגף ראש צי,

 זה משמיצים השניים וספורט.
הסי פרטיים. בפורומים זה את
מי השאלה :למתיחות בה

 לראש יתמנה השניים מבין
 לתרבוודנוער־ המשותף האגף

 שאם הודיע ארצי וספורט.
 יפרוש המינוי, את יקבל בסוק

 מהקואליציה (ל״ע) סיעתו עם
 הוא, גם הודיע בסוק בעיריה.

 זה, לתפקיד יתמנה ארצי שאם
 (המם־ סיעתו עם הוא יפרוש

 לראש־ הקואליציה. מן ד״ל)
 של סיעתו כי ברור העירייה

 חברים, ארבעה מונה בסוק
 בלבד. שניים ארצי של זו בעוד

 שלמה יחליט הקרוב בשבוע
ט (״צ׳יצ׳״) ח  ב־ יישאר מי ל

עיריה.
תו תל-אביב בעיריית 8!

פור כנימין יעזוב מתי הים
 האגף מנהל כיום שהוא טים,

האגו ויושב־ראש לקשרי־חוץ
 תפקידיו בעיר, לתיירות דה

 החליט, העיר ראש כי אלה.
 תפקיד לפורטים לתת שאין

 כר־ שערוריית אחרי ציבורי,
 ל־ למישנה שניתן טיס־הטיסה

 צ׳רינ־ גדי גיזבר־העיריה,
נכ הכרטיס אודות על סקי.

פור העיריה. מבקר בדו״ח תב
 זמר־הפאנק של אביו הוא טים

פורטים. רמי הישראלי,
 העולם מכל כוכבים 81
שב לפירנצה השבוע הגיעו

ה שנת־הילד לסיכום איטליה,
ב ישודר האירוע בינלאומית.

 באירופה הטלוויזיה רשתות
הישרא הנציגים ובאמריקה.

 הזמרת יהיו בפירנצה ליים
 המלחין־זמר עופרים, אסתר

 דודו הצ׳לן רכטר, יוני
 הפנטומי- שלישיית ׳טמכן,

שהו פוקר, יורם של מאים
 ופסנתרנית באירווויזיון, פיעה

 רינה בשם ,13 בת צעירה
 ד,מיש- בראש דוקשינסקי.

 מנהל עומד הישראלית לחת
 אכיטל ירושלים, תיאטרון

בפירנ האירוע את מוסינזץ.
 דזא־ ז׳אן־קרלו אירגן צה
 הוא שלו הישראלי שהקשר ני

 השחקנית אשתו, באמצעות
כד הוא המנחה להב* דליה

" האיטלקי כב־הקולנוע צ ר  מ
מאסטרויאני. לו
 לנצל מתכוון מוסינזון ■1

 פסטיבל־ לאירגון זה אירוע
 בירושלים. שיתקיים האביב,

 משא־ומתן מנהל הוא עתה כבר
 הבכירה בתו ויקטוריה, עם
רלי האגדי הקומיקאי של  צ׳

 תבוא יסתדר, הכל אם צ׳פלין.
 מופע עם לירושלים ויקטוריה
שלה. והקירקס הליצנות

ה אגודת של באסיפה 81
ב לדון שנקראה עיתונאים,

 הודיע החברים, שכר ענייני
ר האגו מזכיר גור, כן״ מאי

הצ האגודה כי בתל-אביב, דה
 ל־ כרטיסי־הנחה להשיג ליחה

בחנוכה, שיתקיים שירורזיון,
 העיתונאים לילדים. והמיועד1

 ידיעה לשמע מאד התמרמרו
 הגיב: הכר איתן והכתב זו,

 ללחם, תלושי־הנחה עם ״ומה
גא כאשר ״1 ומרגרינה ביצים

 החליט בישיבה, התסיסה תה
 יושב־ראש פאמט, •טימעון
מיד. אותה לנעול הישיבה,

 ארצה הגיעו השבוע 8!
ל המוכרים זרים, במאים שני

ה בישראל. התיאטרון חובבי
 אדפדדס, מייקל הוא ראשון

 שנים, כחמש בארץ עבד שלא
 בתיאטרון בזמנו שביים אך

ה הירושלמי. ובחאן הקאמרי
ש כרקון*, פטיכן הוא שני

 מטאמורפוזה. את בחיפה ביים
 יוכלו באם לבדוק באו השניים
התי להקות את לכאן להביא
 ברקוף באביב. שלהם אטרון

 הראשיים בתפקידים משחק אף
שלו. הלהקה בהצגות

 נתקלו תיזמורות שתי 81
 האחת בקשיים. החולף בשבוע

 הפילהרמונית התיזמורת היא
 עם לנגן שעמדה ישראל, של

 הוא אך מנוחין, יהודי הכנר
ה הופעתו. את וביטל חלה

הפיל התיזמורת היא שנייה
שעמ סטוקהולם, של הרמונית

 ,מיל" נתן הכנר עם לנגן דה
 וביטל חלה הוא שגם שטיין,

 מיל־ חלה כאשר הופעתו. את
 למנוחין. השוודים פנו שטיין,
היש פנו מנוחין, חלה כאשר
 לבסוף למילשטיין. ראלים
 מהכנר התיזמורות שתי ביקשו

לנגן, ,25ה־ בן קפלן, מארק

 בירר זאת לעשות בחר והוא
 התיז־ עם הופיע הוא שליט.
 רודולף של בניצוחו מורת,

פרשאי.
שייע מיוחד בקונצרט 81

 ינואר, בחודש בירושלים רך
ד,טר למחלת האגודה לטובת

 להופיע הסכים הנפוצה, שת
 דניאל הפסנתרן אחד לערב

 הצ׳לנית רעייתו, פרנכוים.
ב לקתה דה־פרה, ז׳קלין

יוז הקונצרט בסיום זו. מחלה
 לקב־ הנוכחים מבין 200 מנו

 ראש־הממש־ בחסות לת־פנים
 כנין, עליזה ורעייתו, לה

בארץ. האגודה נשיאת
ה לענייני פרשן־אורח 81
ב בי־בי־סי באולפני מרחב
פי הישראלי הוא לונדון  א

 את שסיים אחרי פלסקז־כ.
התי המיזרח במדעי לימודיו

הפלס בנושא והתמחה כון,
 כמה פלסקוב פירסם טינים׳

 הצעה וקיבל בלונדון, מאמרים
 איס־ ללימודיס מהמכון מפתה

 בראש לעמוד שם טרטגיים
הפלסטי הבעיה למחקר צוות
נית.

מלכת־ בתחרות בעבר שהשתתפה הדוגמנית,בחמנפלד סיממה
 שתי לכבוד שנערכה למשיבה הגיעה המים,

 של ביותר היפה החתיך עם התיידדה במסיבה בכדורסל. היוגוסלביות הנבחרות
 היא סימונה במקום. יפה נערה לכל עיניים שעשה איבקוביץ, גיאורגה היוגוסלבים,

בדוגמנות. עסוקה איננה כאשר מישחק, לכל והולכת מושבעת, חובבת־כדורסל
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 מכולם, הגבוה שלו, הקבוצה קפטן עם בתל־אביב שנערך מהמישחק רשמים מחליף
 תוצאות את אהבו לא היוגוסלבים סנטימטרים. 206ל־ מגיע שגובהו מרוביץ, מילאן

בלבד. נקודות 4 של קטן בהפרש אותם שניצחו תל״אביב, הפועל נגד חמישחק
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