
 רב-אלוף הרמטכ״ל, כי ענת
תן, (״רפול״) רפאל  לא אי

 שהוא מה ביגלל יומי על כעס
 לאונס נסיוך — בו הוחשד

 החשד ביגלל אלא — החיילת,
 כשעשה כומתה חבש לא שמא
זאת.

 טוענת השנייה הבדיחה ■1
 שאשה הראשונה הפעם זו כי

 תת־ לדרגת הגיעה בצה״ל
אלוף.

■  גם יש הבדיחות למספרי |
ש לשנה־וחצי, משלהם הסבר
לתלו ועד המיקרה מאז עברו
 הוא ההסבר הסמלת. של נתה

 שהפך חיל-הים, להקת בשיר
אנשי החייל: להימנון כבר

 איש הדממה, אנשי / הצפרדע,
שמע לא איש / ראה, לא

■■ , ע ג ור־ א ע אי ד י ג ם ש א ש
 יצחק שר־האנרגיה יקבל

 התחבורה, תיק את מודעי
 מתלוצצים כסגנו, גרופר ימונה
 תקבל הרכבת כי בכנסת עתה

 מקום בהרצליה, לעצור הוראה
 ובעתלית מודעי, של מגוריו

 מנסיעו־ אחת בכל גרופר, של
תיה.

8  התלונן הופעה באותה 1
 חברו על רבה בחריפות גרופר

 םנ־י־ מנחם ח״כ למיפלגה,
ה בוועדת אותו שכינה דור,

 ״אידיוט״. הכנסת של כספים
רו סבידור מה מבין לא ״אני

 עלי. כועס הוא ולמה ממני, צה
 זה לו שאמרתי מה הכל בסך

 חבר- להיות ראוי לא שהוא
 צריך כזה דבר ועל כנסת,
ז״ לכעוס

 במי- המתגוררת הישראלית, השחקניתלביא דדה
היש הסרט לכוכבי מסיבה ערכה אמי,

 ובעלה, דליה שם. בפסטיבל-הסרטים שהוקרן קטן״, ״שרגא ראלי
ק יצרן טי  עבור במייוחד מועדון־לילה שכרו גאנץ, ג׳אק הפלאס

מה המטיבה האירוע. תיי ת בשעות הס טנו  כשכל הלילה, של הק
 עקרת־ שהפבה דליה, ישראליים. בשירי״מולדת פוצחים משתתפיה

 מנישואיה שלח, הם שניים בביתה. בנים ארבעה עתה מגדלת בית,
ם. מנישואיו בעלה, של ושניים הקודמים, ה הקודמי מונ  עומדת בת

המפיק. אלה, וברוך קטן״ ״שרגא הסרט כוכבת שאול, ניצה בין דליה

8  בקיבוץ הופעה בעת 1
 גרו* פסח ח״כ בישר יחיעם

 לא עדיין כי לנאספים, פר
ה בהנהלת מאבקו את הפסיק
 אינה שהרכבת מפני רכבת,
 עתלית. בישוב־מגוריו, עוצרת
 נאבק הוא אין כי טען גרופר
מ אלא אישיות, סיבות ביגלל

עו מתגוררים שבעתלית שום
הממתי מרוסיה, חדשים לים
 שרכבת עד ארוכות שעות נים

 ״וזה בעתלית, סוף־סוף עוצרת
המ למשק רבים נזקים גורם

דינה.״

 בכסית מיקרית פגישה 81
 זיכרונות חפר בחיים עוררה

 שנים 22 לפני מימים־עברו.
 וראה בירושלים, חיים טייל
בעי שמצא־חן באבו־טור בית
 לשייך פעם שייך ושהיה ניו,

 למי בירר הוא זה. בשם ערבי
 וכשמצא עכשיו הבית שייך

 סבאג, בשם אדם הוא שבעליו
 גר חפר הבית. את ממנו קנה
 אשתו עם שנים שלוש שם

 !נמצא הבית בתוך הראשונה.
ש אבו־טור, השייך של הקבר
שיפץ חיים בסלון. ממש ניצב

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 מיסר הקרוי בסרט־הטלוויזיה הגרמנית הטלוויזיה מסכי על הנראית ,26ה־ בת ■1  ״קו
1\11 1111 |#1 ת 1 ק חז ם הצלמים על״ידי נבחרה שניים״, ב טלקיי אי טכס בעלת כ״האשה ה  הרב ה

 כ״ספרדיה, הגרמנית בעיתונות מוצגת המעורטלת שהיפהפיה הוא זה באירוע המייוחד ביותר״.
תה המזהה כל בישראל״. נולדה אשר הזה״. ״העולם השבועון למערכת כך על להודיע מוזמן או

 בעלה עם בלוס״אנג׳לס ביום המתגוררת בעבר, הישראלית המרקידה
ם לכן קודם זכתה קארין רוט. דני הארכיטקט, מקו  הראשון ב

 עברה ואחר״כך ניו־פורט, מגוריה, באיזור לילדות בתחרות-היופי
ם זכתה שם וגם קאונטי, באורנג׳ יותר גדולה לתחרות מקו הרא ב

 וברוב קלה, בלוס-אנג׳לט לתחרות״היופי הדרך היתה משם שון.
בי אישיות היה בזו מפטפוסית שנדרש מה בתואר. זכתה הדר

 קיבלה הזכייה בעיקבות והתנהגות. המסלול על נאה הליבה מתית,
ת. בטלוויזיה בטרטי־פירטומת תפקידים הקטנה  של בנו האמריקאי
ה לקח ויין ג׳והן האמריקאי השחקן ת ת או ח תו. ת  מייק חסו

ה להפוך מתכוון ויין ת חסי שעם בנראה לכוכבת. או  י
עליה. תשמעו עוד רחוק. רוט קארין תגיע עוד באלה ציבור

 במד, ממנו ועשה הקבר את
ידי עולים היו שעליה קטנה,

 מצחיקים. נאומים ונושאים דיו
הרא מאשתו גירושיו אחרי
ה את חפר לה השאיר שונה,
 לאחר־מכן נישאה היא בית.

ונ כנרקומן, שנתגלה לבחור
 עם יותר מאוחר אותה טש

 את מכרה היא ילדיה. שלושת
וה אמריקאית, לאשר, הבית
ב עשתה שזו הראשון דבר
 משם. הקבר הוצאת היה בית
 של־ מפני אלה בכל נזכר חפר

 בעל־ של בתו הגיעה כסית
 סבאג, רחל הקודם, הבית

 בארצות־הב־ עתה המתגוררת
 בביקור בארץ והנמצאת רית

קצר.

 בר־מיצווה בגיל נער 8!
 בהיל־ פרק להבין כבר צריך
לעצ חשב כך — עסקים כות
ש דכיא, אריק הזמר מו

 נתן הוא כזו. לחגיגה הוזמן
 יום־ מתנת צ׳ק, השימחה לבעל

 ״אל באוזנו: לחש אך הולדת,
בחו האחד עד אותו תפרע
לה שהצליח אחרי רק דש.״

 שזה אריק אמר הנער, את ביך
התלוצץ. רק הוא בסדר,

די הדוגמנית 8׳  ברנם ג׳ו
להז רצתה היא בוטיק. פתחה

ש אלא לפתיחה, אנשים מין
 סרבו עיתוני־הערב מערכות

ש המודעה נוסח את לקבל
א וזרוקות, ״זרוקים : אמרה

 המונית.״ לאורגיה מוזמנים תם
 הנוסח את לשנות החליטה היא

להי מוזמנים ״אתם וכתבה:
נת לא זו מודעה גם לולא.״
 את להזמין נאלצה היא קבלה.
בטלפון. חבריה
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