
 מה1 יהה־י היה מנצרת שישנע ינדעים איר
1דכא בעיירה הפלאמנה! רקדנית ששה

 היה שישוע יודעים איך ■
 נשאר הוא 30 גיל עד יהודי?
 שלו, אבא אצל עבד הוא בבית,

 שהוא משוכנעת היתה אמו
בתולה. שהיא חשב והוא אלוהים

תומרקין ייגאל הפסל ■
במ 54ה־ יום־הולדתו את חגג

 הוויסקי זרם שבה בכסיח, סיבה
 בשם בברלין שנולד האמן, כמים.

ושאביו־מולידו הלבד, היינריך

 זו אנטישמית, בדיחה אינה זו לא,
אלן. וידי של הברקה

 רבץ יצחק שר־הביטחון ■
 היטב התופס טוב, תלמיד הוא
 העיד כך שומע. הוא החומר את

 צ׳רני. ליאון ידידו, השבוע
ב השוהה האמריקאי, הפרקליט

 לרבין המפולת ערב הסביר ארץ,
האמרי בבורסה המתרחש את

״תל את לשמוע וזכה קאית,
 בשי- הציבור את מרגיע מידו"

 ברוח המפולת, ביום דור־רדיו
שיחתם.

 בת־ לו יש כי סיפר גרמני, היה
 ריקוד את שלמדה גרמנית דודה

 היא עכשיו בספרד. הפלאמנקו
 בווא־ בעיירה פלאמנקו מלמדת

 — בעולם התפרסם ששמה רית
דכאו.
הת האחרון הרביעי ביום ■
אנט של היהלומנים גדולי קבצו
הבו עבור בערב־התרמה וורפן
 דולר. מיליון 1.4 נאספו נדס.

 שולחנות סביב ישבו היהלומנים
 כזה שולחן כל כשליד עגולים,

אמנון כמו נכבד, יהלומן יושב

 קסירר יצחק רחמנינוף!.
 ממש־ ראש אפלבאום. ואיזק

 טיג־ ליאן לשעבר, לת־בלגיה
בתשו וזכה נאום נשא דמנס,

העובדה בגלל גם נכבדות, אות

 שתיים־ להפוך הציע מלובן
וה הבכירים עם תוכניות שלוש

 רשות־השי־ שבעובדי מפורסמים
 לצורר כספים לגייס כדי דור,

מלובן שם. המתמשכת השביתה

 המד לצד לשבת אותם ושיכנע
 התרצו דין־ודברים אחרי כ״ל.

בת פורת. ליד וישבו השובתים
-■!* אבל השמצות, החליפו חילה

לפסים השיחה עברה אחר־כך ־
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גרמניה. שגרירות מטעם למסיבת״קוקטייל אחרים, יוצאי־גרמניה כמו שבא, שוקן, גרשום עורך־״הארץ"
 הוא לכן קודם ספורות ששעות

 את אך שר־החוץ. לתפקיד מונה
 הקדיש הוא נאומו עיקר

 .שעלו ילידי־בלגיה, לישראלים
 היהלומן כמו בישראל, לגדולה

 יוד- דב שניצר, שמואל
 אחרונות, ידיעות עורך קובסקי,

פריד אוסקר התיירות ואיש
מן.

אב מישרד־החוץ, מנכ״ל ■
 שב אך טמיר (״אברשה״) רהם

 קפץ וכבר הסינים, עם משיחותיו
 לשלושה לחו״ל השבוע בתחילת

 ניו־יורק. — היעד נוספים. ימים
 טמיר, אצל תמיד כמו המטרה,
הימים. ברבות תתברר

חיים הטלוויזיה מפיק ■

בבו למחרת כשהתעורר הופתע
 התגלגל שלו שהרעיון וגילה קר,

 בימות־בידור, לשלושים והפך
 הארץ. רחבי בכל שיופעלו

 אהרון של בעזרתו פותח הרעיון
 מפיק גולדפינגר, (״אהרל׳ה״)

 עם המתחרה למסיבה, סיבה
ממני. מלובן, של תוכניתו

 שאינו בכיר, כתב־רדיו ■
ה הוא שמו, בפירסום מעוניין
 פו־ אורי בין להידברות אחראי

 ובין רשות־השידור, מנכ״ל רת,
ב שטייל הכתב, ועד־השובתים.

 במיזנון־ להנאתו השלישי יום
השולח אחד ליד גילה הכנסת,

 אץ־רץ מייד מנכ״לו. את נות
שהס ועד־העובדים, נציגי לעבר

המיזנון, של אחרת בפינה בו

 המשך- על וסוכם ענייניים,
הלוחמים הצדדים בין ההידברות

 בזמן השרים עושים ומה ■
ש משה שביתת־הטלוויזיה?

 בסוף־השבוע נטל למשל, חל,
 ואוסף שרה, אשתו, את שעבר

 לקי־' ונסע קלטות־וידיאו, של
סריה.
 קיצר וייצמן עזר ואילו ■

 מפני בשיחת־טלפון, השבוע
 בתוכנית העת באותה שצפה

הלבנונית. בטלוויזיה מעניינת
 דמלין רובי היחצ״נית ■

באגו כחברה גם לרבים מוכרת
 ובפעילותה ח״ס בעלי צער דת

הס ושימור חיות למען הרבה
התעל־ כמעט היא השבוע ביבה.
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לארה״ב. הדרך כל לאורך מובילה

 לך תעלה ארה״ב בתוך */עז טיסת וכל לארה״ב, ב-*/עז טוס
בלבד. *$40
ארה״ב. ברחבי ערים 100-לכ מגיעה */עז

 וחזור הלוך בלבד $722ב- מתחילים לארה״ב */עז מחירי
 ביניים חניית ללא טיסות לבחירתך לניו-יורק

 הראשיות לערים פריז דרך ישירות טיסות או יורק לביו
בארה״ב.

 לשבוע חינם ״הרץ״ מכונית תיתן */עז מספיק, לא זה כל ואם
 לפרטים חזורלארה״ב. הלוך יחד הטסים אנשים 2ל-

03-651212 */עז צלצל או שלך הנסיעות לסוכן פנה

 ילמעט 1988 במאי 31ה- עד בתוקף המיוחדים התעריפים ־
 בדצמבר 17ה- ובין בנובמבר 30בנובמבר- 20ה- שבין התקופות

 $40־ ב טיסות 3 מינימום לרכוש עליך כן כמו בינואר, 4 עד
,565 טיסהנוספת- הטיסה
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