
הוא ישראלי ★ אחרונות׳ ־יעות :״יד ב עירומים קירות
ישראלי. מיהו השאלה על בסימפוסיונים המשתתף ̂ • ן 1 ̂ •יי

השבוע פסוקי
 אחרוגות": .,ידיעות •

 פרופיל הוא ״תל״אביבי
 נתקע משיינקין, שיוצא

 במיגדלים, גר בפקקים,
ב מדבר בפאבים, שותה

ירו את ושונא פלאפון
שלים!״

 האמריקאי השבועון •
ב השלבים על ״טייס",

מו ״הוא שחקן: של חייו
ה בשביל בסרטים פיע

 בשביל - בטלוויזיה כסף,
 - ובתיאטרון הפירסום

התהילה!" בשביל
 בילצקי, אלכס •

 מיפלגת-העבו- פירסומאי
בהסתד בבחירות דה

 למיקצוע: חבריי על רות,
 שבעיסה. השאור ״אנחנו

ואין שאור, המין יש אבל
ף גל ________עיסה!" ג

 השאלה על בסימפוסיון ■
 הגדרות הוצעו ישראלי?" ״מיהו
 של היתה ביותר הקולעת רבות.
רשות־ה־ מנכ״ל ליבני, יצחק

הש לערוץ ויועץ לשעבר שידור
 שמשתתף מי הוא ״ישראלי ני:

 מיהו השאלה על בסימפוסיונים
ישראלי

 האמריקאית לכוכבת גם ■
 לסיב־ נגיעה היתה הון גולדי

 ביקורה בעת היהודי־ערבי, סוף
לפיתוח הקרן כאורחת בארץ,

 יהודית־ערבית למטרה לתרום
 שיכנעו הקרן מנהלי משותפת.

 שכונת־ לשיפוץ לתרום אותה
היהודית־ערבית השכונה עג׳מי,

 ראש לפידות, (״מיש״) כאל
שע בשבוע חל רחובות, עיריית

 לסדר דאגו לישכתו עובדי בר.
 כעבור בבוקר. כבר בעיר סיור לו

 מאנשיו וכמה לפידות חזרו שעה
 הופתע הוא בלישכה הסיור. מן

 חברי בני־מישפחתו, את למצוא
 אחרים, ואורחים מועצת־העיר

ה השולחן. על ויין כיבוד עם
 לקנות מתנה איזו ידעו לא חברה

 לו שיש למישהו קונים לו(״מה
 אותו לרשום והחליטו הכלי")

הקרן־הק״מת. של בספר־הזהב

 לא זה — מרחובות ועוד ■
 שראש־העיר שם, הסתדר כל־כך

 ומזכיר ממיפלגת־העבודה הוא
 הוא פרליס, צביקה העיר,

 אז בכך, די לא ואם מהליכוד.
 פדלים, אבנר פרליס, של אחיו

במו סיעת־הליכוד ראש שהוא
ה ראשות על התמודד עצה,

 לכן האחרונות. בבחירות עירייה
ללי ייצא שמזכיר־העיר הוחלט
 דובר שהוא גונן, ומשה מודים,

 מד גם מעכשיו יהיה העירייה,
כיר־העיר.

 בן־שחר. אילן התקליטן ■
 השבועית מסיבת־ריקודים מגיש

 תוכניות 19 מזה מופיע ,2 בעחץ
 כהים, מישקפיים מרכיב כשהוא

שאמ אחרי עיניו. את המסתירים
לר שרוצים פעמים הרבה לו רו

 בן־שחר, החליט עיניו, את אות
 להפתיע תימני, ממוצא שהוא
 הוא הקרובות: התוכניות באחת

 העיניים את לראות ״רציתם יגיד
 המיש־ את יוריד הנה..." אז שלי,

 שלו הרוקד לנוער ויראה קפיים,
כחולות. עיניים בבית ולצופים

 את יגלה שוב הוא אחר־כך שבוע
 ירוקות. הפעם שתהיינה עיניו,

 מיבחר כל את יעבור הוא ככה
 ציב־ לעדשות־מגע שיש הצבעים
להציע. עוגיות

חו חתם ברמן בני הזמר ■
 במועדון־ הופעות לשמונה זה

הסו ברמן, אורה. במלון הלילה
 לחוזה הכניס מעשן־סיגריות, בל

 מרשה אינו שהוא האומר סעיף
הופ שתי הופעותיו. בזמן לעשן

 השלטים למרות התקיימו. עות
במו הוצתו הזמר, של ובקשותיו

 ביטל ברמן רבות. סיגריות עדון
הנו־ ההופעות לשש החוזה את
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 של בספר״האורחים בעברית שמו את כשחתם האמן את הפתיע תאלזאהיטו הנסיך שביפאן. סקה
העברי. האלף־בית את יודע שהוא אגם ליעקב סיפר הוא התערוכה. נערכה שבו המוסיאון

 למנהלי סיפרה היא חל־אביב. |
מוד יש שבארצות־הברית הקרן !

 הערבי המיעוט לבעיות רבה עות
מוכנים וששחקני־הוליווד בארץ,

 בתל־אביב. היחידה המעורבת
 של מיזם יקום גם שכונה באותה

 האמר. ארמנד
מי של 50ה־ הולדתו יום ■

 אחרונות ׳דישח עובדי ■
 הימים באחד כשהגיעו הופתעו

 שכותלי וגילו למקום־עבודתם
 יצי־ ושמרבית עירומים המערכת

 — אותם שקישטו רות־האמנות
 לקח ברוך שאדם הסתבר אינן.

 הפרטי, אוספו כל את בחזרה
 במערכת, רבים כתלים שפיאר

 היו מהעובדים גדול שחלק בעוד
שיי אלה שציורי־שמן בטוחים

מוזס. לבני־מישפחת כים

 ח״כ בין המישפטי העימות ■
 היחצן לבין ביטון צ׳ארלי

 אייל, תאוצה. צובר אייל צבי
 של סכום על ביטון את התובע

 שביטון חוב יתרת דולר, אלף 11
 הווילה ממכירת לדבריו, לו, חייב
 חד״ש, של לחבר־הכנסת שלו

רכו על צו־עיקול להשיג הצליח
 אך ביטון. של וחשבונותיו שו

מע בתוקף לחסינות טען הח"כ
 ביקש אייל של עורו־דינו מדו.

דו מיקרה בעבר קרה אם לברר
 הוצאה־לפו־ צו הופעל שבו מה,
 ולהפתעתו כלשהו, ח״כ נגד על

 נתבע 1984 שבשנת גילה הרבה
 אזרח על־ידי ביטון חבר-הכנסת

לחסי וטען בילו יצחק בשם
 בר־או־ דויד השופט אך נות,
 שזו מפני טענתו את דחה פיר
פלי ולא אזרחית, תביעה היתה
 שבוצע לצו, תוקף נתן הוא לית.

 העניין הועבר כעת במלואו.
 הליך (סדר־דין־מקוצר), לסד״ם

 המשך את המזרז מיוחד, מישפטי
 • של במיקרים המישפטי הדיון

כספי. סיכסור

16

 קילוגרמים 18 השיל הבדרן (מימין)זילברמן מנחם
אוחו. מזהים שאינם יש ממישקלו.

(מ אמיר מוטי עוגות. על לוותר לו שהכי־קשה טוען זילברמן אך

 לקיצור״קיבה ניתוח עבר לשעבר, ימית מראשי מיסעדן, שמאל),
 גם עוד. להסיר ומתכנן חודשים 3ב״ קילוגרם 35 ממישקלו והוריד

ממישקלו. קילוגרמים 17 באחרונה השיל ישראלי אלי הרדיו שדרן
̂י־ד ידו\לריו-* *ללי רד
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