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 בלונדית חתיכה ביקרה טובי תופיק את
הודביץ יגאל של הכלב הוא שוסטק והשר

 בסוף שחזרה המישלחת 0!
 בברית- מסיור שעבר השבוע

 רשמים מלאת שבה המועצות
 כי נראה פיקנטיים. וסיפורים

 במיש־ ביותר הציורית הדמות
אב המפד״ל ח״ב היה לחת

כא ׳מלמד. (״אברמל״) רהם
נצי עם המישלחת נפגשה שר

 להם סיפר העליון, הסובייט גי
 את לו שהוציאו אדם על מלמד

 שן רק לו והשאירו שיניו, כל
 כאב־השיניים. בשביל אחת,
 יהודי עם עושים אתם ״ככה

 לכל תתנו אם ברית־המועצות.
 לכם תחסכו לצאת, שרוצה מי

כאב־השיניים.״ את

 המיש- ביקרה כאשר 0;
לנינ של בבית־הכנסת לחת
 בורשטיין, עוזי אמר גרד,
 רק״ח, של המרכזי הוועד חבר

ללמד יכול ״אני :למלמד
 את רק לא בציבור להתפלל

 זכרוני, אמנון של״י, נציג
 המערך, נציגי את אפילו אלא

ונפת שריד יוסי הח״כים
פדר.״ לי
 בעת בעייה היתד. לפדר 0!

 במלון התגוררה שהמישלחת
 הצליח אומנם הוא במוסקווה.

 מקלט־הטלוויזיד, את להפעיל
 לסגור הצליח לא אך בחדרו׳,

 לחדרניודהקד קרא פדר אותו.
 :תשובתה לפניה. והתלונן מה,
 לבסוף כאן.״ קורה תמיד ״זה

ה הרעיון השניים בדעת עלה
החש חוט את להוציא מזהיר

מהתקע. הטלוויזיה של מל
 התעניינות שעוררה מי 01
 רבה, בהצלחה וזכתה רבה,
 אשתו שריד, דורית היתד,

 לבעלה שהצטרפה יוסי, של
לק יצאה שריד כאשר בטיול.

 בחנות תפוחי־עץ כמה נות
 הבחינה היא ופירות, ירקות

 תור משתרך החנות בפתח כי
 לה התברר קונים. של ארוך

 גילתה שריד איננו. המוכר כי
 בברית־ מקובלת שאינה יוזמה,

 את בעצמה בחרה המועצות,
 עד אותם. ושקלה התפוחים,

המו כבר הגיע זאת, שסיימה
 דורית זכתה בינתיים אולם כר,

 שעמדו האנשים כל בהערצת
, בתור.

לחד שריד יוסי כששב 0!
 הופתע בלנינגרד, במלון, רו

ומ יושבת דורית את למצוא
 לא גברים שלושה עם שוחחת

להי רצה לא שריד מוכרים.
 ולשאול בלתי־סנומם, ראות
 יכול לא אך הם, מי אותם

לאחרון ואמר להתאפק היה

 ״האנגלית אשתו: עם שדיבר
פר הכל מצויינת.״ ממש שלך

 כי התברר ולשריד בצחוק, צו
שבי אמריקאי סנטור זה היה
 בברית־המוע- עת באותה קר

צות.
בלנינ בבית־הכנסת 01

 קהל את מלמד ח״כ מתח גרד
 בין כי להם, וסיפר היהודים

 רק יש חברי־המישלחת כל
 אמנון עורך־הדין אחד, רווק

 רבות יהודיות רווקות זיכרוני.
 את לראות כדי לשווא המתינו
 ואב נשוי אגב, שהוא, זיכרוני,

 ניצל זיכרוני אולם ולבן. לבת
ש משום מלמד, של מהמתיחה

 הבלט בהופעת עת באותה היה
קירוב. תיאטרון של
 המישלחת מחברי כמה 0!

 בח״כ הערבים באחד הבחינו
 כשהוא טובי, תוסיק רק״ח,
בלונ חתיכה עם מהמלון יוצא
 להעמיד לא כדי רוסיה. דית
 יתר הסתתרו במבוכה, טובי את

 למחרת רק חברי-המישלחת.
האמת, להם התבררה בבוקר

 להם סיפר עצמו טובי כאשר
 הקודם שבערב בהתרגשות

 צעירה במלון אותו ביקרה
 הבן של החברה שהיתר. רוסיה,

 רפואה למד הבן כאשר שלו,
במוסקווה.

 חברי־זד של הבדיחה 0!
 הרוסי. הכסף היתד, מישלחת

מפ דימיון דומה הרוסי הרובל
 במישחק לשטרות־הכסף ליא

 המיש־ וחברי ריכוז, הילדים
בפ כי ביניהם התלוצצו לחת

 למוסקווה, כשיגיעו הבאה, עם
ויוכ ריכוז שטרות עמם יביאו

 כל את בעזרתם לקנות לו
מוסקווח.

 אלץ יגאל היה כאשר 0!
 בשיטתיות בלם הוא שר־החוץ,

 אפרים של התקדמותו את
ן, (״אפי״) רו פ  מיש- עובד ע

המ בתמיכתו בכך וזכה רדו,
 ראש־ אז שהיה מי של לאה

 עתה, רכין* יצחק הממשלה,
ל לצאת עומד עברון כאשר

יש כשגריר לכהן וושינגטון,

 נראו בארצות־הברית, ראל
כ הכנסת, במיזנון ורביו אלון
 לא־ עברון את מזמינים שהם

 לחוד, אחד כל רוחת־ערב.
כמובן.
שייכת, השבוע הברקת 01

 מחלקת־ה־ למנהל ספק, ללא
י בטלוויזיה, תוכניות כ ד ר  מ

כ קירשגכאום. (״מוטי״)
 קירשב־ מרדכי שהד, אשר

 פרם חתן אגב, שהוא, באום,
דו שבו ידידים, בבית ישראל,

 :אמר במדינה, המצב על בר
 להוציא הוא היחידי ״הפיתרון

 ב־ הופעות למסע המדינה את
 בעל־הבית: ענד. חוץ־לארץ.״

 תמצא היכן אבל טוב, ״רעיון
 סיכון עצמו על שיקח אמרגן
כזה.״

 שבעלת־ד,גלריה למרות 0!
מ הודיעה ארבל עמליה

 תבוא בגין עליזה כי ראש,
 שטיחי־קיר תערוכת לפתיחת
 אשת הופיעה לא מצריים,

במקו לפתיחה. ראש־הממשלה
 מילוא, רוני ח״כ הופיע מה

עלי את מייצג הוא כי שהודיע
 בעלה אחי הוא מילוא בגין. זה

 של בתו בגין, חפיה של
ראש-ד,ממשלה.

 שוחח אירוע באותו 01
 על מהאורחים כמה עם מילוא

 קרוב לעבר שהוטלו הביצים
ב ראש־הממשלה, מישפחתו,

 תגובתו זאב. למצודת כניסה
 שבלי- אמר ״מי מילוא: של
?״ ביצים אין כוד

 בדליה קאופמן כשנשאל 0!
 העסקים את למכור יסכים אם

תפ לו יציעו אומנם אם שלו,
 אבל ״כן, :השיב שר, של קיד
 סגן- של תפקיד בשביל לא

 כדאי.״ לא בבר זה שר.
 תרבותי ערב באותו 0!

קו גם הופיעה בדליה שנערך
 קורן, חנה כתב-היד ראת

 כמה ״קרה מחוויותיה. שסיפרה
 אופי לפענח לי שנחנו פעמים

 שלו, כתב־היד לפי אדם של
שהמדו לי גילו אחר־כך ורק
 לא לי גרם זה בשרים. בר

בלילה.״ לישון
 בל- תקריות של סידרה 0'

 בבית־הלו־ אירעו תי־נעימות
 ריאיין שם בתל־אביב, חם

 אגמון (״יענקלה״) יעקב
 שמיר, משה ח״כ הסופר את

 ומצב בירה התוכנית במיסגרת
 כי בתוכנית טען שמיר רוח.

 איזה — גבול יש בן־אדם ״לכל
להח מוכן אינו הוא שטחים

אפילו כי משוכנע אני זיר.
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 :להם באומרה מפלצת, של תנועה ביריה ועשתה פה,
באלת.״ תמונות אלא שלי, טובות תמונות מחפשים לא הרי ״אתם

 ביקר בצה״ל, אלוף שהיה ומי הטכניון נשיאחווב עמוס
אשתו, עם יחד חברתי באירוע שעבר בשבוע

 כלל שהם עד אותם, ריתק חורב הזוג בני שראו מה כי נראה דינה.
חורב דינה נראית מימין בתמונה סביבם. שקורה למה שמו״לב לא

 ואילו רב, בריכוז עיניו את עוצם בעלה בעוד אצבע, מוצצת כשהיא
 חורב נראה יותר, מאוחר שניות כמה שצולמה השנייה, בתמונה
 מפיה האצבע את הורידה כבר שאשתו בעוד אצבע, מוצץ כשהוא

לכך. לב שם מישהו אם לראות כדי סביב, מתבוננת והיא
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