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 נוה1צע־ח1ממ מנר התגרה הנמה הקצין
 את 1יחטפ הירדים מפקדן עד בם החייחת

קסה!גלידה יין, חמי!, סרס, האנתים 1חטפ כן ולפני ת1האמה

בן־זאב דווי
ישראל קוסם

 הצחורה ליונה עיניים עושה
 ה־ מכובעו פיתאום ששלף
שהדהים אוקסמן, (״קליוסטרו")

 השחקן הוותיקים. אנשי״הבידור את אפידו בפעמכיו
 יוכל אם בצחוק, הקוסם את שאל הוותיק והשדרן
לסמל. שהפכה המפוארת, קרחתו על שיער להצמיח

שר חמין
חמכה

 המקבים, חג הוא חג־החנוכה
 ודמי־החנוכה הסופגניות הסביבונים,

 חג־ היום פעם. היה לפחות כך —
 הילדים חוטפים שבו החג הוא האורים

 ממופעי לאחד אותה ומובילים אמא את
הילדים.

חי ירדנה א
 היפהפיה. הזמרת ליד שישב גוב,
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הבימה, של בקפה שייערך חנוכה של הילדים בפסטיבל תשיר

 ערכו פסטיבל־הילדים מפיקי
למש מסיבה בצהריים השישי ביום

 יודעים כולם היוקרתי. המופע תתפי
 ולכן גדול, כסף זה שפסטיבל־ילדים

 המשתתפים כל אומרת, זאת — כולם
סלט אכלו מלא, בהרכב באו — במופע

 וגלידה. בקפה וקינחו יין שתו וחמין,
 ואייל לסלאו חנה השחקנים שם היו

 ארזי, ירדנה המופע, את שינחו גפן,
 יהודית צוריאל, שרי גוב, גידי

 יקחו שכולם רבים, אמנים ועוד רביץ
בהפקת־החנוכה. חלק
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המפקז עם שעבדו צעירות, חיילות שתי בפינה ישבו הטוב, מצב״הרוח למרות

 במקום שי
בן־ישי

 לדור אמורים אינם ועצב מסיבה
 אחד אפילו אין אולם אחת, בכפיפה

 המפקד ייכ יודה, שלא בגלי־צה״ל
 האיש פשוט היה בן־ישי, רון הפורש,

 בתקופה לו זקוקה היתה שהתחנה
 האחרונות. השנתיים של הקשה '

 — מצ״ח חקירת ועדת־חקירה, הרחות,
 בכישרון, הספינה את ניווט בן־ישי רון

העי התקנים על ויתר לא ואפילו
התחנה. שקבעה המחמירים תונאיים

 מי כל באו שלו הפרישה למסיבת
 ובעיתונות בגלי־צה״ל מי שהוא

 בכניסה, עמד בן־ישי הישראלית.
 בלחיצת־ עסוק והיה אזרחיים, בבגדים

 וקפוא אלגנטי קוקטייל אחרי ידיים.
הגדול. לאולם המוזמנים עברו למדי,

וילנסקי ירון
בעניבה. כהרגלו, יומני״החדשות,

 כמו עם כוסית הריםטל עידו
 ה בשנות עיתונאים

והכת! מישורי רנית המפיקה בתצלום
 כמו שנשמעו לנאומים הקשיבו שם

 אמר המנחה שפירא מולי הספדים.
 הדברים כל עם בעיה שיש אחר־כך,
להיגמר. חייבים הם — הטובים

 לא שי, נחמן בן־ישי, של מחליפו
 החרש התפקיד נטל תחת כורע נראה

 פקודיו עם התלוצץ שי עליו. שהוטל
 מעבודתו מכיר הוא שאותם לעתיד,

העיתונאית.
 צה״ל גלי אם לקבוע שיעזור מי

 ,בצר. ישב דווקא המפה על תישאר
 אכ״א\ ראש ירון, עמוס האלוף

 הסמכ^ .הוא הרמטכ״ל שמלבד
 עין יותר גילה בגלי־צה״ל, העליונה

 בידו שהחזיק, המשובח היין בכוס
 העיתונאים עם בפיטפוטים מאשר

 יודע ירון באולם. שהצטופפו הרבים־
 שנעשו הקיצוצים שלמרות היטב,

הצב התחנה של במחלקת־החדשות
 עוד לגדוע חזקים לחצים צפויים אית,

 העדיף לכן מגלי־צה׳יל. איברים
 הוא להתבלט נמוד. פרופיל על לשמור

אחרים. בפורומים בעיה בלי יכול




