
 לצורך בארצות־הברית הה
 הצליח החדש סיפרו כתיבת
 800 להתרים שעברה בשנה
 אשתקד. במחירי לירות אלף

 לכמה להגיע מקווה הוא השנה
 הקמת לצורך מיליונים וכמה

 המשרתים לחיילים בית־חינוך
בגליל.
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 חוזר הכל ״בחיים כי התברר

ש ״מה :לדבריה ידיו.״ כמו
 חוזר החיים כל בישלתי אני
 בימים רצינית.״ בשטוזה אלי
שביט היתר, הפסח לפני של

 בבית־הספר בכפר־סבא. לבלט
 לא ואפילו נערות 300 לומדות

פו כשהוא לרפואה. אחד נער
 את שתשלחנה לאמהות נה

מס הן אצלו, ללמוד בניהן
ו מאיים במבט עליו תכלות

 יהיה לא שלי ״הבן לו מודיעות
 הן הם...״ רקדנים כי רקדן,

הת למה לומר מבלי מסיימות
 מנסה המיואש רחמים כוונו.

ה מועצת את לשכנע עכשיו
 מיל- 15 לו לתת כפר־סבא עיר
לב מיועדות שיהיו חינם גות
לס ייאלץ אחרת בלבד, נים
אינו כי בית־הספר את גור

 עיתונאים במסיבת השתתף בירושלים הרדיו של מישטרה לענייני הכתבטל שמואדיק
 ניצב המחוז, מפקד שיבם שם המישטרה, של הדרומי במחוז שנערכה

 על מונחים כשמישקפיים הישיבה כל במשך ישב של שלו. המחוז של הפעילות שנת את איבצן אריה
 ממנו לבקש כדי לטל תמיר, יוסף דוברו, את ששלח איבצן את שהרגיז מה מעוותת, בצורה פניו

 במשך לעברו שלח ואיבצן המישטרה, מפקד להוראות להישמע טרב טל מישקפיו. את לסדר
טל. העלה אשר לשאלות להתייחס וסרב זועמים מבטים העיתונאים מסיבת זמן כל
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גור, אילנה הפסלת כמו צות״הברית

 שבא אגם, בלוס־אנג׳לס. שנערכה בתערוכה פסליה את שהציגה
 את ורכש מתכשיטיה בעיקר אך גור, של מפסליה התלהב לביקור,
יהלום. משובץ גברי אבר־מין מעוצב שעליה שלה, הגירושין״ ״טבעת

 השתתפות ללא להתקדם יכול
בלהקה. נערים

 הרגע של נשיות צרות 8!
הופעת לעובדי אירעו האחרון

 סגדרה של החדשה היחיד
ץ ג פ ונ  הפטרתי־ עם הגברת ׳

עבו הוכנו מועד מבעוד ליות.
 אלף 25 שעלו תלבושות רה

שינתה האחרון ברגע לירות.

 וחזרות, בהופעות מאוד עסוקה
 ובכה אסף בנה אליה כשפנה

 ה- כמו בבית לא ״שאמאשלו
צי לו הסבירה אמאשלכולם,״

 כל יהיו הם שבליל־הסדר פי
 אצל לסדר וילכו ביחד, הזמן

 ש־ בתנאי הסכים הילד סבתא.
תח מיד לו תכין שלו אמא

 ה־ ״אני אינדיאני. של פושת
 ציפי אומרת המסכנה״ אשה

 שלי החיים ״שכל עצמה, על
 ומהעניי־ מהחגים צחוק עשיתי

 אכלתי האלה המצחיקים נים
 הזה המצחיק הילד עם אותה
מה לצאת הסכים שלא שלי
 תחפושת בלי לליל־הסדר בית

פורים.״
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 (״ספי״) ספירית והדוגמנית
 לאחל אליה שטילפנו רבני

 קול לשמוע הופתעו חג־שמח
מ בוקע ביותר ונמוך מלחש

 כי התברר הטלפון. שפופרת
 ספי- נאלצה האחרונה בטיסתה

 על ארוכה שעה לעמוד רית
 הקרה, באירופה המטוס כבש

וב בגרון קשה בדלקת לקתה
 ש- ספי הקול. במיתרי פגיעה

 הפסח לתקופת טיול תיכננה
למיטה. רתוקה להישאר נאלצה

 בת־שבע, להקת רקדן 8
בית־ספר מנהל רון, רחמים

 בפסטיבל לבן איש שחור איש הקצר סירטו את להציג שנסע הסרטים, במאידיש שאור
קצרים. סרטים להציג באו הן שגם נשים בשלוש פגש בלוס־אנג׳לס, הסרטים

 שעה אחרי ליאונה. מסיירה המילטון ובנטה סולטן, אנדה התורכיה מק׳הנרי, לי ג׳רי האמריקאית
 דוברות ושכולן בישראל, בקיבוץ שנה לפחות שהתה מהשלוש אחת שכל לדישי התברר קלה

 פרטית, טלוויזיה רשת קנתה דישי שאול של סירטו את אגב, שוטפת. כמעט עברית
ארוכים. סרטים לפני אותו תקרין אשר בתי״קולנוע וחברת אותו, להקרין מתכוונת אשר

 כי והודיעה סגנונה את ג׳ונסון
 ובמכנסיים בחולצה תופיע היא

בחול בהפסקה תחליף שאותם
 ״עם אחרים. ובמיכנסיים צה

 לא .אני לי שסידרו הבגדים
 בחופשיות,״ להתנועע יכולה

 את והחזירה הזמרת הודיעה
לבמאי. ההופעה בגדי

מכ של הגמר למישחק 8
 בברלין, שנערך תל־אביב בי

 אריה ת״א מכבי גיזבר נסעו
 הוועדה ויושב-ראש ברנוביץ

 האום־ מכבי, של לקשרי־חוץ
יל עם רול, צבי טומטריסט

 לטייל הלכה הרביעיה דיהם.
 שבו ברלין, של בגן־החיות
כש חופשי. החיות מסתובבות

ש גילו, הקופים לשטח הגיעו
 מסתובבית גבעות ארבע סביב
 וממתינות. קופות־נקבות מאות

 עומד־ם גיבעה כל בפיסגת
תקי וממתינים. קופים ארבעה

 ביניהן, ומתכתשות רבות פות
 חברותיה. על גוברת שאחת עד

 לראש עולה המאושרת הזוכה
 עם שעושה מה ועושה הגיבעה

 יורד פעמים כמה אחרי הזכר.
 שוהה הגיבעה, מראש הזכר
 ש־ אחרי לפיסגתו. וחוזר מים

 במשך המום הסתכל ברנוביץ
״מ החליט: תמימות שעתיים

בק לילה כל לוקח אני עכשיו
למיטה.״ מים בוק
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 מיש־ נראה ״מדוע אכסודוס:

 תל־אביב מכבי של הגמר חק
 התנהל כאילו מדריד ריאל נגד

 השחורים כי ז בדרום־אפריקה
הסתכלו.״ והלבנים עבדו
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