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כ אחת שנה לי והיתד, הלוואי
זאת.״

 מבי- התרגשה מכל יותר 0!
 נוזחת ח״כ המלכה של קורה

 ברצינות סיפרה היא קצב.
 פגשה שהיא מי לכל גמורה

 הבי- הח״כ כי במיזנון-הבנסת
 רביע, אבו־ מוחמר דואי,
 הרבה את ״לדעתי לה: אמר
!״ממלכת־היופי יפה יותר

 היתד, שלא היחידה 01
 מלכת־היופי״ מ״פסטיבל מרוצה
 מרשה ח״כ היתד, בכנסת

ה כנציגת שדיעותיה, פרידמן
 בישראל, הפמיניסטית תנועה

תח עם אחד בקנה עולות אינן
כא מלכות-יופי. לבחירת רויות

 ביציע מור רינה הופיעה שר
 על־ בברכה ונתקבלה הקהל,

 באותו שהיו הכנסת חברי ידי
 עזבה המליאה, באולם זמן

 אולם־ את במחאה פרידמן
ה למיסדרון ויצאה המליאה
שה עד המתינה שם עישון.
 אז רק היציע. את עזבה מלכה
 באולם־ למקומה פרידמן חזרה

המליאה.

 בשבוע שערו במסיבה 01
 ראש בירושלים בביתו שעבר

 לכבוד רבין יצחק הממשלה
 המערך, מסיעת חברי-הכנסת

הא הכנסת, מושב סיום לקראת
 ח״כ הסיעה, יושב־ראש ריך

 למרות בדברים. ורטמן משה
 היו ורטמן של דבריו שמרבית

 עצמו, לרבין ושבח הלל דברי
 הנאום, אריכות על רבין רגז

 אחד לעבר צעק הפגנתי ובאופן
מפ שהוא כדי תוך המלצרים,

 ״אולי בדבריו: לוורטמן ריע
 ורט־ ז״ לשתות משהו לי תביא

 לראש־ אמר הרמז, את הבין מן
גו אני בסדר, ״זה הממשלה:

הנאום.״ את מייד מר

 יגיע: שזה ברור היה 01
ב האולימפיאדה בדיחות צרור

 האכזרית הבדיחה מונטריאול.
 השחיין כלפי הושמעה ביותר

 פרג. עדי הכושל, הישראלי
 שפרג לפני פעם, בכל לפיה,

 שומר־ היה בשחייה, התחיל
 המפתחות את לו נותן הבריכה

 תסגור ״כשתגמור, לו: ואומר
הבריכה.״ את בעצמך

 מספרת אחרת בדיחה 0!
ביק במונטריאול השופטים כי
 כל על נוספות שעות תשלום שו

ספורט השתתפו שבה תחרות
ישראליים. אים

 רק שלא לכך ההוכחה 01
 אלא המצילים, שובתים בארץ

ה בשבועיים הביאה בחו״ל, גם
 בשידורים הטלוויזיה אחרונים

 מ- באחת אף ממונטריאול. שלה
מ ׳ששודרו זלתחרויות־ד,שחייה,

 המציל את ראו לא מונטריאול,
הבריכה. של

 שמעו רבות כה פעמים 0!
 בטלוויזיה האחרונים בשבועיים

 עד המיזרח־גרמני, ההימנון את
ל החליטו צה״ל גלי ששדרני

הפיזמונים. למיצעד אותו הכניס

 מנצח מי שידעו הצופים, 01
ה ההימנונים לפי בתחרויות

 חשבו בסיומן, שנוגנו לאומיים
ישר ספורטאי גם כי ערב בכל
ה בסיום במדליה. זכה אלי

הוזיקווה. תמיד נוגנה שידורים

 בדיחות בלי אי-אפשר 0!
 השבוע: של אחר אירוע על

ה על וייקינג החללית נחיתת
החל שצילמה בתצלום מאדים.

 על חקוקות כאילו ניראה לית
6 האותיות שם הסלעים ו ,0
 מישחק-ניחד החל כולו בעולם

ה אך התופעה. להסברת שים
היו :האמת את ידעו ישראלים

 החדשה החברה עם יחד לאילת שהגיעעופרים אבי
לשעמריה־ בעיר גרם שבסי, שלו,

 היוולדה, בביום עירומה גלסון רפי של בחוף הופיעה טכסי זוטא.
 מאורחות כמה אליה שפצו אחרי רק אני. עם שלובת־זרוע כשהיא

 לילדים רעה דוגמה משמשת שהופעתה לה והסבירו המועדון
דקים. תחתונים לגופה ללבוש טכסי הסכימה שבסביבה,

חדי ר ס׳ ו ה
 המפורסם הרס״ר שהיה מי

 חזי עובדיה בצה״ל, ביותר
 התגלה משמאל) (בתמונה

 ריקודי״עם של מחונן כרקדן
 בטכס נתגלה חסוד תימניים.

 התי* למורה שנערך החינה,
ני ערב קוטאי, חבצלת מניה

 יליד לאיש־העסקים שואיה
 הזוג ובר. שמואל אוסטריה,

 בניגדי- הטכס לצורך הולבש
 מסורתיים תימניים חתונה

 המחלקה אנשי כשכל (למעלה)
 ותיקי הפלמ״ח, של הערנית

עש כמה ועוד חבורת-האש
 עימם לחגוג באו נספחים רות

 עדאקי, יצחק של ביתו בחצר
 על ניצחו חבורת־האש• איש

 ורמי בדיחי יוסף החגיגה
ה משמאל), (למעלה, קזרא
 הקרובים בימים לשאת עומד

סימה. ידידתו את לאשה

 השם של דאשי־התיבות אלד,
ג׳מייי. כרוך
 החלל מדעני כשנשאלו 01

 סימני־חיים גילתה הווייקינג אם
 ״רק :השיבו הם המאדים, על

 הכל השבוע באמצע בליל-שבת.
!״מת

 מעניין צירוף־מיקרים 01
ל האחרון החמישי ביום אירע
 היה הוא פאר. מני שדרן

 המכירה הנחיית של בעיצומה
 במוזיאון שנערכה הפומבית,
 מושג. הירחון למען תל־אביב
 תמונתו למכירת פאר כשהגיע

הפ גרבוז, יאיר הצייר של
 שהוא הקהל בפני והתנצל סיק

 לגלי ולנסוע לעזוב מוכרח
 תוב־ את לשדר עמד שם צה״ל,

 ואשה. גבר שלו, נית־השידוכים
ה המכירה במת על מקומו את

כש זוהר. אורי תפס פומבית
 הוא צה״ל, לגלי פאר הגיע
ב שהופיע הגבר בפני הוצג

 כלה. לו למצוא כדי תוכנית
 מנהל יאיר, של אחיו זה היה

גרכוז. אלון הסינמטק
 וחצי, התשע בת הילדה 01

 אל־על למטוס לבדה שעלתה
ה כל במשך זכתה בניו־יורק,

 בן־גוריון התעופה לנמל טיסה
ה דיילות מצד מייוחד ביחס

 לא היא חפר מימי כי מטוס.
 ה־ של בתו היא ,ילדה. סתם

 ב־ הישראלי התרבותי ניספח
ה חפר, חיים לוס־אנג׳לס,

הבק בשפע בטיפול עתה עסוק
 אנטבה, פרשת להסרטת שות
 להצטרף היד, יכול לא ולכן

עם שבועות, מיספר לפני לבתו.

 הגדול, החופש מועד התקרב
 להדסה מיכתב מימי כתבה

 הדסה קייטנת בעלת תאומיס,
ביל היא שבה בכפר־שמריהו,

 הודיעה מימי חופשות. כמר, תה
 השנה, גם מגיעה היא כי לה

ה את עבורה לשמור וביקשה
 הוורוד. בחדר העליונה מיטה
 מימי שעשתה הראשון הדבר

 לבקר היה לקייטנה, כשהגיעה
ב שנשאר שלה, צב־המים את

 שבה השנה כל במשך קייטנה
מהארץ. נעדרה

שנכ ישראלים, קבוצת 0'
 של לקאזינו שבועיים לפני נסה

 הופתעה בלונדון, מישחקי־מזל
 ועדת* חבר את שם למצוא

הלי ח״כ הכנסת, של הכספים
 הח״ב קרמרמן. יוסף כוד

 איל־ של חתנו שהוא התעשיין,
 יעקב בצרות, השקוע הספנות

 הוא כאילו ניראה מרידוד,
במקום. בן־בית

 לד״ר הציעו כאשר 0!
מאמני־ד,ד,ש אביבי, פינחס

ל ללכת הבוהימה, של מצה
 של אחיות שלוש המחזה הצגת

 מוכן לא ״אני סירב: צ׳כוב,
 חמש בשביל אפילו ללכת
!״אחיות

תמיר שמואל ליח״כ 0!
לי בתו של התלות נמאסה
 מירד שלו בטרמפים אורה
ש ליאורה, לתל־אביב. של־ם

 המבלות הסטודנטיות אחת היא
 בחיי-החב- ביותר והמקובלות

 לתפוס מנסה ירושלים, של רה
מ אבא, עם טרמפ לעיתים

 בהרצליה־ לביתם ירושלים
 נוח זה כשאין דווקא פיתוח,
 כאיש הנחשב תמיר, לאביה.

 לליאורה קנה ביותר, עשיר
 אלפא־ מסוג מכוגית־ספורט

לי עתה נראית שבה רומיאו,
 בכבישים דוהרת כשהיא אורה

 אר גם מאביה ירשה כאילו
רו״חות־תנועה מפני החסינות

 ישרא׳ מישלחת חבר 01
ה אהרון, רוכרטו באו״ם,

 בשבוז סיפר בארץ, עתה נמצא
 ר,פיקנטית המיקרים על שעבר

 הי בשבועות באו״ם שאירעו
מדי רזברטו: סיפר אחרונים.

שהתקב קטנה, אפריקאית נה
הכ לאו״ם, לאחרונה רק לה

 לפעוי מתכוונת שהיא ריזה
 ר,מישל׳ ראשי השלום. למען
 במדינו כי ידעו לאו״ם חות

ו רשת־חשמל, אפילו אין זו
 את! ״כיצד נציגה: את שאלו

 ה למען לפעול מתכוונים
״הח :הנציג השיב ?״ שלום
,פצצודאטום. לייצר שלא לטנו

 בס היה מרעיש גילוי 0!
 או המארגן מארק, מלווין
 ה היהודיים הסרטים פסטיבל

 סיפ הוא בארץ. להיערך עומד
 קולונו ד,סידרה גיבור רק שלא

 יהוד הוא פוק פיטר בו,
 וב הבמאי המפיק גם אלא
 הכווג בסידרה. העוסקים שאר

 הסידר שגיבור תחילה היתד,
 יהי וזה כהן, בשם יהודי יהיה

 המימס אולם הסידרה. שם גם
 הו ועל-כן לכך, התנגד היהודי
 הם והוא הגיבור זהות חלפה

איטלקי.
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