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 היא רסקין, יורם הארכיטקט של אלמנתו
 גם אלא תל-אביבית, בליינית רק לא

 את יצגה היא השבוע הבלגית. בחברת״התעופה ותיקה דיילת
בישראל. החברה לפעילות שנה 40 במלאות במסיבה החברה

וסקין מירי
 רציני. כסף סכום והפסיד ספות,
 את מחליף הוא אגב, אלה, בימים
 שמר במועדונו שר יואל

 הקהל שינוי, לשם ושם, כ״אם,
לבקשתו. נענה

 מגי תעשיינית־הטקסטיל ■
 לאחד הוזמנה דוברוביצקי

 כדי בתל״אביב, המלון מבתי
 נשים־יוז־ של בכנס להשתתף

איתה סיכמו המארגנים מות.

במילואים ם1י 95
 העלו חודשים כמה לפני

 טלר, עופר כלבוטק, כתב
 עידו התוכנית, ותחקיוץ
 מי באוזני רעיון למפרט,

 והמפיק, העורך אז שהיה
 במיטגרת לעשות גינרג: רפי

 מתיחות פינת התוכנית
 צרכנות. בענייני שתעטוק

זה. על לכו אמר: גינת
 אבל מתיחות, כמה צולמו
 ב־ השידור, את דחו השניים
 כאשר זאת לעשות תיקווה

 השבוע לתוכנית. יחזור גינת
 להתחיל הוראה קיבלו הם

טימדר בעתיד המתיחות את להריץ
מתיחה בפי* המתיחות אחת הקרוב.

 לקרוא אנשים לחנך מנסה לקח, לומדים לא שתיקרא זו, נה
לחתום. מתבקשים הם שעליהם מיטמכים היטב

 טפסים על אנשים והחתים בבנק, כפקיד שיחק טלר
 ימים 95 במילואים לשרת מתחייב אני כתוב: היה שבסופם

 משה לבנק נכנס ואז הטופס, על חתמו אנשים בשנה.
 בירך רב־סרן, של דרגות ועונד מדים לבוש כשהוא טימור,

 לצה״ל, לעזור הסכמתם הנהדרת, יוזמתם על החותמים את
בבנק. תרגילי״כושר להם לערוך והתחיל

 המצלמה של ולהסוואתה להחבאתה פטנטים מיני כל
ברקן. יהודה סירטי־המתיחות מאיש כלבוטק אנשי קיבלו

 תשומת- עורר התנ״ך" לחקר ישראל״אפריקה ״האור מכון מנהלבן־משה אוריאל
 שנערכה המסורתית, האמריקאית חג־ההודייה במסיבת לב

ת ב״בית״ציוני־אמריקה"  יליד שהוא גילה בן־משה בראוו. ויליאם האמריקאי השגריר בחסו
 באפריקה, רבים שחורים יהודים שיש סיפר הוא הנוכחים להפתעת יהודי. נולד ושהוא קאמרון,

 בת״זוגו בחברת ישב בירושלים, כוהנים" ״עטרת בישיבת הלומד בן־משה, האתיופים. מלבד
אפריקה. ליהדות המודעות להעלאת אמריקה ציוני באירגון פעיל אוריאל (משמאל). יקיר, שיפרה

 לבימת־הנואמים תעלה שהיא
 את לשאת כדי מסויימת, בשעה

 לנאום תחת להפתעתם, דבריה.
 הנוכחים סליחת את ביקשה היא

באו לעזוב נאלצת שהיא על־כך
 מסתבר מהאולם. ויצאה מיידי פן

 לאירוע בואה את הבטיחה שהיא
בידו שהתקיים חשוב, מישפחתי

מה חזרה אלמגור גילה ■
 — השנה שלה 30ה־ פסטיבל

 מייד ומיהרה — בבריסל הפעם
 כרי השלום, קול של האולפן אל

 איי־ של בשמו תוכנית להגיש
הכלוא. נתן בי

 הסלך, מכל אכזר בהצגה ■
הופיע בפסטיבל־עכו, שהועלתה

 מתוכננת לרוסיה והנסיעה נה,
ינואר. חודש לסוף
 שייכת השבוע בדיחת ■

 הוא זילברמן. מנחם לבררן
 של ללא־נישואין שבנו סיפר

 גדל, אינו טופז דודו הבדרן
 ממנו לוקחים הזמן שכל מפני

לבדיקה. רקמות

 ברצח החשוד חלבי, עבדאללה אחמד מוחמד הבאת את לצלם
 הצלם שהוא לגלות שמח כשהגיעו ובתל״אביב. ביפו השיבעה
 הוכנס כבר שהחשוד אחרי דקות, 20 כעבור וצילם. בשטח היחידי
 כל את השוטרים ביימו לרצותם כדי הצלמים. שאר הגיעו לבניין,

 ממנו והוצא לרכב הוכנס מהבניין, הוצא החשוד - מחדש הסצינה
סקופ. הפסיד אלוני לבניין. שוב והוכנס באזיקים, כבול כשהוא

 עומדת שאינה וכשראתה שלים,
 את ביטלה היא בלוח־הזמנים

ויצאה. נאומה
 קברט לכוכבת־המחזמר ■
ה קבוע, מעריץ יש קם מיקי
 אברהם, בלבד, פרטי בשם מזדהה
לר כרי בשבוע פעמיים המגיע

 שהוא חשבו תחילה אותה. אות
 לפני אך ההצגה, את אוהב פשוט
 כשחבילה הגיע הוא ימים כמה

הה ובמהלך בידו, בסרט עטופה
 קם. למיקי לאותת החל הוא צגה

 כבר אותו המכירה השחקנית,
 ממנ־ ביקשה קודמות, מפעמים

 לחדר־ אותו שתזמין הלת־ההצגה
 הקשיש הגבר שלה. ההלבשה

חבי לזמרת והגיש לחדר נכנס
יקר. צרפתי בושם ובה לה,

כש שמואלום שלום השחקן
התפ לצורך מגולח ראשו שיער
 לצמוח, מיהר לא השיער קיד.

 סרד במחזה משחק הוא וכעת
 פיאה־נוב־ חובש כשהוא המתים,

 הפיאה אותה את ג׳ינג׳ית. רית
 שהועלתה שיחכים, בהצגה חבש

 לפני חיפה תיאטרון על־ידי
שנים. שלוש
 ומלכת־היופי הדוגמנית ■

 הוזמנה וקסלר, דנה לשעבר,
 ישראל את לייצג כדי לרוסיה
ישר אופנה של נודדת בתצוגה

 אמור הזאת הנסיעה אל אלית.
 איש־העסקים בעלה, להצטרף
 נסיעתה אך ספקטור. איציק

מפ להתבטל, עלולה וקסלר של
להריו־ השלישי בחודש שהיא ני

הישרא מלכת־הבשמים ■
 מתחילה מילר יהודית לית

 שניחתה מהמכה להתאושש
 האימפריה את כשאיבדה עליה,
 בית־דפר הקימה היא שלה.

 בישראל, לקוסמטיקה בינלאומי
המיל ארצה הגיע שבוע ולפני

 פרידמן, גרי השווייצי יונר
 החברה של סוכן בעבר שהיה
 להקים לה והציע באירופה, שלה

 לקוסמטיקה בינלאומית אקדמיה
 בחו״ל. סניפים עם

אדהליאב■ חולד דד; נעמי

מדוע
לבזבז

חשיש?
 יצחק השופט לפני
אז ר  בהחז־ נאשם עמד ב

 השופט בעוד קת־חשיש.
וכו הנאשם את מרשיע

אמר פסק-הדין, את תב

בראז
הודאה

 שהוא רם בקול הנאשם
 לא ושהחשיש חף־מפשע,

שלו.
 השופט סיים כאשר

 פסק-הדין, כתיבת את
 ושאל הנאשם התרומם

בבק ,.אפשר השופט: את
הח את בחזרה לקבל שה

שיש!"
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