
 תל־אביב ראש־עיריית ■
 לפתוח התכבד להט שלמה

 של הראשון הנר הדלקת בערב
 החדשה תחנת־הרדיו את חנוכה

רדיו־סיטי. בכבלים
בפי הופיעה נגר לילית ■

בתוכנית־הטל־ נת־הנוסטלגיה, ■(:
 ושרה למסיבה, סיבה וויזיה

 לימון־לימונרו. הישן השיר את
 חום־ בציבעי המפוספס הבגד
 הוותיקה, הזמרת שלבשה לבן,
 עובדה שקלים, אלף 450 עלה

 מפי־ במהירות אותה שהחזירה
 הפחות למציאות נת־הנוסטלגיה

ורדרדה. ,
 אבי של הצלחתו לאור ■
 פני על בפינת־הנוסטלגיה קורן

 הטרי הסטאר מתרגם המירקע,
 מעלה קורן לבימה. הצלחתו את

 תוכניות סידרת אלה בימים
 ולהורים. לילדים חינוכיות
קורן יארה הסידרה במיסגרת

 נגנים, התחומים: מכל אמנים י
 או להם, שיש ושחקנים, ציירים

ילדים. עם קשר לעבודתם,
 גלעדי מוטי ■הבדרן

 חייו להצלת קרן להקמת נרתם
 זהו אלקיים. יעקב החולה של

באש על־יסודי בבית־ספר מורה
לט בשחמת־הכבד. שחלה דוד,
 היחידי הסיכוי הרופאים, ענת

 על־ידי הוא לאלקיים לעזור
 מכיוון באנגליה. המתבצע טיפול

ת שהוצאו וה הנסיעה השהייה, ^
 אלף ב־ססו מסתכמות אישפוז ר
 בערב לעזרה. גלעדי חש דולר, *

 הצליח אלקיים, למען שקיים
 שקלים, מיליוני לאסוף הבדרן
 שאנשים מקווה הוא וכעת

זאת. למטרה ירתמו נוספים
שק מסע־הופעות, בתום ■

 יעקובסון ינקל׳ה השחקן יים
 הוא בארץ, בתי־הסוהר ברחבי
 נרגשים במיכתבי־תודה הוצף

 המיכתבים רוב אסירים. של
שגיאות בגלל לפיענוח, קשים

 תיקווה מביעים וכולם הכתיב, יי
 ילכו נוספים שחקנים שגם

 ויופיעו יעקובסון של בעקבותיו
 בתעלולים רק ולא בבתי־הסוהר,

יתסי־ציבור. של
 ג׳קי חזה, עופרה ■

 זוהר ולהקת שי יוני מקייטן,
 במוסד להופיע הוזמנו השמש

 זהו פתח־תיקווה. ליד בני־ציון
 השמועה מוגבלים. לילדים מוסד

 שני הכוללת ההופעה. על
כנפיים, לה עשתה סטארים,

 גם מקהל. התפוצץ והאולם ־
 מכל נותרו. לא מקומות־עמידה

 ואז רכושים, הציצו החלןנות
 לא פשוט הכוכבים כי הסתבר
— כך על הודיעו לא וגם הגיעו,

 הנכברה החבורה מכל כלום. לא
כמה ששר שי, יוני רק הגיע
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בחברת״ביטוח. כפקידה עובדת ,25ה״ בת אסתי, החדש. תקליטו

 יחיאל העיתונאי •
 מתי מהמרים ״כולם ספרא:

 ובורג יעזוב, בורג (יוסף) ד״ר
להמר?״ למה סבלנות, אומר:
 אד־ רן העיתונאי •

 על מוניטין, בירחון ליפט,
 ח״כ העבודה, מיפלגת מזכ״ל

 מרתוניסט ״הוא ברעם: עוזי
ביצים:״ על בהליכה ותיק
 ״הוא הנ״ל: על הנ״ל •
 נמר של עירנות להם שיש מאלה

עכביש:״ של וכוננות
ט (״אברשה״ואברהם •
 ראש־הממ־ מישרד מנכ״ל מיר,
 בקאהיר: משליחות בשובו שלה,
 לא זה ערבים עם ומתן ״משא
פולנים!" עם ומתן משא
 בלשן שבטיאל, יצחק •

 רק כי הטוען חובב־עברית
 שהיהודים בעוד אוכלים, הגויים

 אני לומר: יפה ״לא סועדים:
סעוד!" אני לומר: יש אכלתי.

— כרי; רסנה

 לבימה לחזור והתבקש שירים
מחוסר־ברירה.

 זה, קנת משפחת אצל ■
 הדוד, קורם בדם. כנראה,

 שכבר קנת, (״מקס״) מרדכי
 אצל שופט־שלום היה 28 בגיל

 יצא שנים כמה ולפני האנגלים,
 בית־המישפט כנשיא לגימלאות

 דליה השופטת היא בתו המחוזי.
 עורר־ הוא הצעיר ואחיו קובל

 קצין־מישטרה קנת, נתן הדין
 כסניגור שהתפרסם לשעבר,

 (האשה פליליים במישפטים
 הקשר בעלה, את שהציתה

לשו הצטרף עכשיו הצרפתי).׳
 נתן, של בנו אחר: קנת עור שלת
 לי־ סיום שאחרי קנת, חיים

 בלונדון שלו מודי־המישפטים
אביו. של במישרד לעבוד החל
יו לשעבר חבר־הכנסת ■
הני של בכינוס נאם בדר חנן

 את לשכנע וניסה הלת־החרות,
 קשים בזמנים שרווקא חבריו
 חקירת- של בעיצומה — אלה
 והניסיון בגדה הקרקעות שוד

 של שמותיהם את בכך לכרוך
 עליהם — פוליטיים אישים

 תלויים שנהיה או ״זה להתאחר.
 תלויים שניוותר או בזה, זה

הקשיש. המנהיג סיכם בנפרד!״
 מח־ מנהל חסון, חנוך ■

נק הטלוויזיה, של לקת־הבידור
 של הקלטה באמצע לטלפון, רא

באול למסיבה. סיבה התכנית
 משבר, רגעים באותם אירע פן

 פעולה לשתף סרבו כשהנגנים
 בגלל חזה, עפרה הזמרת עם

 חסון עימה. כספיים סכסוכים
 היה לקו שמעבר לגלות נדהם
 ידע שכבר בידור, לענייני כתב
 באולפן, שהתחוללה התקרית על

ממש. רגעים באותם

 מתלבשת כהן, אלדד השחקן בסרט, בעלה את לפתות מנסה הזמן
 טוב: הוא הסוף למעלה). (בתצלום אחריו ומחזרת מפתה בצורה
 בסצינה נראית היא בצילום תאומים. עם עגלה מובילה אותה רואים

 שהיא ברגע - כל״כן לטרוח זזי הצטרכה לא במציאות פיתוי. של
מייד. להרות הצליחה היא לעולם, תינוק להביא החליטו ובעלה

השבוע פסוקי

 בסוף זמרת, שחקנית, .31 בגיל ראשון הריון
לבי־ נשואה משמאל), השביעי(למטה, החודש

 שבוע סוף בסרט אלעזרי. פינחס הדוקומנטריים הסרטים מאי
 זזי שיחקה שנה, לפני ושצולם אחדים, חודשים בעוד שיוקרן מטורף

כל היא מצליחה. ואינה להריון להיכנס הדרכים בכל המנסה אשה

שביט זז׳

251913 הזה העולם


