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כזאת. אשליה יוצר בגד״הים של עיצובו אך בהריון, אינה

תע למצוא שכדי הטוענים יש
 מערכת־הספורט מזמינה סוקה,

 מאירופה חסרי־חשיבות סרטים
 הוותיק לשדרן שתהיה כדי

רקע. כקריין תעסוקה

 המתמחה פרטית, חברה 91
 סרטן־השד, של מוקדם בגילוי
ש רוזנכלום לפנינה פנתה

 של בסרטון־פירסומת תרגמן
 יצא לא הרעיון אך החברה,
 להצטלם סירבה פנינה לפועל.
 ובימאי-הסרט חשוף, כשחזה
תופיע, שפנינה לכך התנגד

 השמאים הערכות על זייגר,
ה ״שומו נאות־סיני: במושב
!״ שמאים ׳הכהן, מנחם הרב •

ה גיבור? ״איזהו הנ״ל: על
 יצרו.״ את כובס
רו שלום העיתונאי <@

ה ״החלק זזנ״ל: על זנפלד,
 של במכבסה ביותר היעיל חלק

 המסחטה.״ הוא נאוודסיני
 ״מים- המערך: על הנ״ל 0!

 השבוע. ניצלה לגודהעבודה
 נכשלה שלה אי־האמון הצעת

בכנסת.״

1א 1 ם1 י ו
 סיפרה בערב־ראיונות 91
 מרצה מילשטיין, רחל הד״ר

באוניברסי האיסלאם לאמנות
ש בירושלים, העיברית טה

 אותה לימדה הונגריה מורה
 ריקודי־בטן. בארצות־הברית

 ל- לחו״ל שיצאה מילשטיין,
 חיפשה שלה, עבודת־הדוקטורט

 השרירים את להרפות דרך
מלימו כתוצאה שנשחק בחלק
 למחול, מורה והכירה דיה,

המה אחרי מהונגריה שברחה
ו השתלמה, היא אצלה פכה.
 בין זמנה את מחלקת היא מאז

סטו לפני והרצאות עיכוזים
מר היא אין לדבריה דנטים.

 שבשני משום בהבדל, גישה
הופעה. זוהי המיקרים

 יואש מבט־ספורט, עורך 9!
לאח מאוד מרוצה רואי, אל

 דן ששדרן־החדשות מכך רונה
 במיסגרת גם עובד שילון

 הכתבים שאר אך מחלקתו.
 בו וחושדים בשילון, מקנאים

פרנסתם. את מהם גוזל שהוא

 סכסית, מדי יותר שהיא בטענה
 ולא אליה, תופנה ותשומת־הלב

לסרטן.

השבוע פסוקי
 של המודח המפקד 0׳

 כרוך הצבאית, המשטרה
 בית- במיזנון שצולם ארכל,

להסתו רוצה ״אני המישפט:
 יאפשרו לא ואם חופשי, כאן בב
!״הארץ את אעזוב — זאת לי

 אב־ התיירות שר־ #
 הליברלים: על שריר, רהם

 המוכנים אנשים אצלנו ״יש
 עיניים, שתי לעצמם להוציא
 אחת עין להוציא שיוכלו ובלבד

לזולת.״
לש המערך ח״ב 0.

 ״מי :הדר עמוס עבר,
 חייך כל שריד? יוסי אתה,

 עשית לא מעולם דיברת. רק
יצחק הליברלים ח״ב 0!״דבר

ה מאתבלננים ל א י נ מי ד ש

 הקדוש
!הוא ברוך

לפיד יוסף ושות־השידור מנב״ל
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