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 בגלל למישקלו, קילוגרם 20מ־ יותר הוסיף אסי בו. שחל המדהים
 נקי שהוא הצהיר אסי רופאיו. לו שנתנו השונים בכדורים השימוש

חדש. תסריט בכתיבת עסוק שוב הוא ושכעת מסמים, לגמרי

 בליזו־ יורם שייה־והמיסחר,
 הדוברת על־ידי במישרדו בסקי

 בליזובסקי פריש. חיה שלו
 לעסקים ועובר המישרד את עוזב

 ארנון ימלא מקומו את פרטיים.
 התאח־ מנכ״ל שהוא טיברג,

דות־התעשיינים.

שהתפר השנים 13 במשך ■
 כיכבו ובמה, בידור המדריך סם

 צילומי־צבע קבוע באופן בשער
 מפורסמים. ובדרנים זמרים של

 בחודש שייצא החרש במדריך
 של צילום בראשונה יופיע הבא,
 תיאטרון יהיה זה דווקא. בניין
 גיורא הבעלים, ביפו. נוגה

את וקנה זריז, היה קירשמן,

 18 במחיר מראש שנה העמוד
שקל. אלף

 מתיחות יש נתניה בעיר ■
מ מרחב״השרון מפקד בין קלה
 העיר ראש לבין פרידמן, שה

 כועס פרידמן אלרואי. יואל
בנוכ כיבד שראש־העיר על־כך

 בית־קפה, של פתיחה חותו
 רישיון. ללא פועל שהוא למרות

 אלרואי הוזמן חודשים כמה לפני
 מועדון־ביליארד של לפתיחה
 צ׳ארלי של בבעלותו מפואר,

 קזמרת של דודה אבוטבול,
 לא אלרואי אביטל. אילנה

 רצה שלא מפני לפתיחה הופיע
 מעניק שראש־עיר תקדים ליצור
רישיון. ללא הפועל למקום חסות

 ומתרגם 1911 משנת גלויה בידו אוחז ,82ה- בן שחקן־התיאטרוןנינקל שימשו
מבאות־ אחת על־ידי ״כסית״ לקפה הובאה הגלויה מרוסית. אותה

 גורביץ עמיקם הכתוב בתרגום כוחו את ניסה תחילה מישפחתי. ביומן אותה שמצאה המקום,
המהפכה. לפני בשימוש שהיו העתיקות מהאותיות כמה בפיענוח התקשה הוא אך (מימין),

 ספרטה בסרט שצפו רבים ■
 והעיתונאי הסופר של בגליל
ש לפניו התלוננו גלאי יגאל

ה 22ב־ עוסק שהסרט למרות
 כפר־גיל־ בקיבוץ שצמחו טייסים

 על רואים מיעוטם את רק עדי,
 שבהם. הזקנים ובעיקר המסך,
ה שהצנזורה להם הסביר גלאי

 לצלם מאפשרת אינה צבאית
 כדי וקבע, בשרות״חובה טייסים
 בפומבי. שלהם הזיהוי את למנוע

 מי את רק לראיין היה אפשר לכן
מהחיל. שפרשו
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 השלישית. בשנה לומדת היא שם צבי״, ״בית למישחק בבית־הספר שהועלתה חדשה, בגירסה לוין
שנים. 10 לפני בראשונה הוצג כשהמחזה זה בתפקיד שהופיעה זהרירה, אמה, ביימה ההצגה את

,1.90 של לגובה המתנשא הזמראיינשטיין אריק
(מש ממבוש איצ׳ה עם משוחח

 נמוך־הקומה ממבוש עיו״הוד". כפר-האמנים של ״המוכתר מאל),
 ושהעולם גבוהים, אנשים בחברת להצטלם אוהב שהוא הצהיר
 הבר־ במסיבת נפגשו השניים מלמטה. בו כשמביטים אחרת נראה

רות. ואשתו המנוח איש״כסית מוישל׳ה של בנם לי, של מיצווה
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