
 אושרי טזביה סובל ממה
? לק1ק לטדי מציק ומה

■ גיר הישראלי הרופא (
ל מצליח ביאליסטול, עון

 הרפואית בקאריירה אחרונה
 מ־ ארצה שעלה אחרי שלה

ה הזמרת אשתו, עם הילנד
 הוזמן הוא קור. לני הולנדית

קי אליהו עורך־הדין על־ידי
אוש טוביה את לבדוק רי
 ב־ הכפול ברצח החשוד ,רי

 בר־בקר, שלו הבשר מיפעל
התלונן כאשר במעצר. הנמצא

 עושה אתה ״מה נרגע. לא
 ענה שאל. ?״ בכלל כאן

 השיב חבר.״ ״מבקר :שוורץ
?״ חונה הוא ״ואיפה : קולק
 :המופתע הטלוויזיה איש השיב
 החניה.״ במיגרש למעלה, ״שם
 מפקפק ״אני רטן קולק טדי

 טרק למכוניתו, !נכנס בכך,״
מה והסתלק בכעס הדלת את

מקום.
האדום הטלפון איש 9!

 רימון, צבי צה־ל, גלי של
בתוכ המנחים כאחד המשתתף

הענ מה לנוער הטלוויזיה נית
 את שיקרא ספר כתב יינים,

יכ הספר העניינים. מה הוא
 יוצ־ סיפורים 27 של לקט לול

 השנה במשך ששודרו אי־דופן
 הספר לכתוב הרעיון שחלפה.

הרא ביום רימון אצל נולד
 בתום התוכנית. להקלטת שון

המאיי אל פנה תוכנית אותה

ו כדום מאיה שלה, רים
 מהם וביקש ליזנוכיץ, יוחנן

 התוכנית. של האיורים אחד אח
 שומר שהוא יוחנן גילה כאשר

 ״זה צבי: לו אמר הציורים את
 אני אותם, שמור טוב. רעיון

 אחד ויום הסיפורים את אשמור
ספר.״ נוציא
 חפר חיים המשורר !■

 ילדי אל בתוכנית־רדיו פני.
שהצלחתם ״אחרי :ישראל

ד ס ני  ארצה הגיעה הגרמנית, דוגמנית״העירוםואוו י
חדש. ישראלי בסרט להשתתף כדי

ת בסרט תשחק 21ה־ בת סיביל  (״הקוזינה״) בת״הדודה תפקיד א
 כך כדי ותוך באר, בני־מישפחתה אצל לביקור שבאה החתיכה,

ת משגעת ם. בחמוקי־גופה כולם א סיביל, הספיקה היום עד החטובי

 כנערת־ להצטלם במינכן, מישפטיות למזכירות בית״הספר בוגרת
ם כתבי-עת של ובשורה הגרמני, ב״פלייבוי״ החודש  ברחבי אחרי
טה היא ואירופה. גרמניה  יותר משתלם צילום־העירום כי החלי
 מאוד גאה אביה עורן־דין. של במישרדו בניירת הטיפול מאשר

ת להביא נוהג והוא בתו, של במיקצוע לעבודה. הנועזות תמונותיה א

 קרא כאבי־גרון, על אושרי
 לבדיקה. לביאיליסטוק קידר

 מיקצועית אתיקה של מטעמים
 רופא שהוא ביאליסטוק, סירב

 בדיוק מה לומר אף-אחן-גרון,
לאושרי. היה

 בידי עצירים הכאת על 9!
שה עורך־הדין אמר שוטרים  מ

עצי כאשר ״לצערי :רום
 קשה במישטרד, מוכים רים

 נעשה זה כי זאת, להוכיח
 שעות 48 תוך אך בחשאי.

 לבית־ העציר את להביא צריך
 לא קוסם ואפילו המישפט,

החב סימני את למחוק יכול
המוכים.״ של גופם שעל לות

 מחלקת- של הגרפיקאי 9!
 יוסי בטלוויזיה, החדשות
 הערבים באחד החנה שוורץ,

 המיסעדה ליד מכוניתו את
 בירושלים, שאננים נזישכנות

בע מכוניות־פאר של לצידן
בעו זרים. מיספרי־רישוי לות

 שמע המכונית את נועל דו
תפס ״עכשיו קריאה: לפתע

 חונה לא אתה למה אותך! תי
 פנה כאשר החניה?״ במיגרש

גי האלמוני, הצועק עבר אל
עי ראש שזהו להפתעתו לה

 קוללו• טדי ירושלים, ריית
 הנכה תעודת את שלף שוורץ

הוא אך בפניו, והציגה שלו

ק מעריץ הוא הסופרשדה פינחס תי הרק של ו
 האחרונה בהופעתה לאו. דליה דנית

 הוא הדדי. זה ״בינינו לברכה. כדי הקלעים מאחורי אל בא
שלו.״ ספר שום מחמיצה לא ואני שלי, הופעה שום מחמיץ לא

וא שלכם, הקודמת במשימה
פר לקטוף הוריכם על סרתם

 שוב לחנך עליכם בשדות, חים
 את ללכלך שלא ההורים את

 פסולת ולזרוק העיר רחובות
מקום.״ בכל

 ארצות־הברית שגריר 9!
ו לואיש, שמואל בישראל,

 ביתם בגן ערכו שאלי, אשתו
 הנוער לתיזמורת קבלת־פנים

 ממסע־ שחזרה קרית־אונו, -סל
ובקנ באמריקה מוצלח הופעות

מחרו השמיעה התיזמורת דה.
 ערבו, שלא מנגינות של זת

ב השכנים לאוזני מה, משום
 התקבצו אלה ד,רצליד,־פיתוח.

בשי ופצחו השגריר בית ליד
 קולנית, ובנגינה בציבור רה

התיזמורת. נגינת על כתגמול

 בשבוע הלילות באחד 91
בש שירה קולות בקעו שעבר

 של הניתוחים מחדר זרות פות
בירו צדק שערי בית־החולים

הדוק אירגן השירה את שלים.
 המרדים פרנקל, דויד טור
 שבוצע בעת חדר־הניתוח. של
 הרופא גילה תוספתן ניתוח שם
 חדש עולה הוא המנתח כי

מרומנ בא עוזרו מארגנטינה,
ועוז מקנדה עלה המרדים יה,
יש האחות במרוקו. נולד רו

*9'* ״גיין #•יו י ״׳*יו ו יו#• דצרפתי. והחולה ראלית
מזרחי ובכרמל

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
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