
כ העיסקה תצא זאת עיקבות
 לו שיאמינו כדי לפועל. נראה

 חתימות פישר ביקש בארץ,
 השבועון, גיליון על מצריות

ארצה. אותן והביא

 קיבל אחדים ימים לפני ■1
 צה״ל בגדי האדום הטלפון

 עובדת־ בלתי־שיגרתית. פניה
 טיל- חולון מעיריית סוציאלית

של עזרתו את וביקשה פנה
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 ב״קול מחלקת־הבידור מנחלת היתה רבקה אלברשטיין. חווה של
 הוא כאשר מני״. ״ממני תוכניתו את מני מגיש שם ישראל״,

 עכשיו ״אני :לו חשיבה !״המנהלת שלום ״מת אותה שאל
בחוץ!״ אתה שבוע תוך חופש. לך גם לסדר יכולה אני בחופש.

1*1*1 ! ל חדשה תוכנית המכין השחקן־זמר |¥11ד
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 בתל״אביב. אסיה״ ב״בית המוצג הפסל את בענייו בוחן
לתוכנית־ילדים. בהחלט מתאים אינו חזה שהפסל החליט הוא

שטיין חווה מפרחים, עשויה גיטרה מחזיקה שלה, בערב־הבכורה הזמרת,אלבו
 העשוי שלה פסל ליד עומדת היא ידידיה. לה הגישו שאותה

מתרגשת. מאוד היא כי אמרה לאורחיה המסיבה. נערכה שבה המיסעדה של הטבח שהכין ממרגרינה,

 רימון, צכי מגיש־התוכנית,
לש אומנת מישפחה במציאת
 חודשים. 8 בני בנים לישייה

הש שאם הסבירה המטלפנת
 רימון, מתפקדת• אינה לישייה
 מתיהה, שזו תחילה שחשב
 מחלקת- מנהלת אל מיד טילפן

 אימתה וזו קירשן, יהודית בחולון, הקהילתיים השירותים
 ידיעה שידר הוא הסיפור. את
הגי קצר זמן ותוך ברדיו, זו
 שיחות־טלפון מאות לחולון עו

 את לקבל שהסכימו ממישפחות
ש רבים, אזרחים השלישייה.

 הצליחו, ושלא לטלפן ניסו
חו עיריית אל בעצמם הגיעו

מ רשימה הכינה קירשן לון.
מתאי מישפחות של מדינת

 ד- תימסר הבא ובשבוע מות,
המישפחות. לאחת שלישייה

 מושך הלבן הספורט 8!
 לשורותיו. אנשים ויותר יותר

 טורניר מתקיים אלה בימים
המש בין לעורכי־דין. טניס

ה יושב־ראש שהוא הרניק, דויד עורך־הדין בו תתפים
הפו איש לטניס, החדש איגוד

ההסתד מזכ״ל של עוזרו על׳
משתת משד. ירוחם רות
 של בנו שהוא צלטנר מושי עורך־הדין גם בטורניר פים

 שנפטר. צלטנר זאב השופט
 עורך־ה־ זה בטורניר הצטיין

 ש- שטאכהולץ, יוסי דין
 הלאומית נבחרת־הטניס קפטן

ישראל. של
 הטורניר סיום עם מיד !■
יש לוותיקים. טורניר יתחיל
נבחרת־ישראל מאמן בו תתפו

 את חמה בנשיקה פוגשת השחקנית,אנקורי גילת
 של במסיבה צפיר, טוביה השחקן

 השבוע׳. על ,יורדים בהצגה אותי הצחקת ״אתת אלברשטיין. חווה
אותך.׳״ אצחיק ואני י׳ הלילה לא ,למה שלי, להצגה תבוא לא למה

מז מנפל, ג׳אל, בכדורגל,
שמו התאחדות־הספורט כיר
 ארכיון- ומנהל ללקין אל

 שהיה פריד, יורם מעריב,
 לפני והוקי כדור־יד שחקן
רבות. שנים

עיתו עם קפה ספל על ■1
מצריים שגריר תיחקר נאים

 את מודתדא, סעד בישראל,
 נכון אם שפגש, העיתונאים כל

 טופול וחיים ,השלגלי הדבר
 ״גליה .22 בגיל בת באמת יש

חשב צעירה, כל־כך לי נראית
 ן כאשר אותי מותחת שהיא תי

 גדולה בת לה שיש לי סיפרה
אמר. כל־כך,״
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