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דין  ״איך ושאל: התלוצץ ג

 בבית־ה־ השומר סוכת נקראת
ה ״פינת :התשובה ל קברות

חי.״
ת התמללינית 0 רי מ  שי
 בוטיק בעאז גם שהיא אור,

 ליידי בשם דיזנגוף ברחוב
 החנות את חיסלה גודייבה,

 שמלות־ לתכנן ועברה שלה
העסו שיטרית, מתחרה. כלה
מתכ בכתיבה, אלה בימים קה

ללקו שלה השמלות את ננת
לביתה. המגיעות חות
 קור: אבשלום הבלשן 0!

 לא אנחנו האירוויזיון ״לפי
 עוד שנתיים לפני שהיינו. מה

 ודבש, חלב של ארץ היינו
בה אשר מדינה אנחנו והשנה

 הזמרות שלי, הטובות החברות
 ופטיודה מושקורי ננה

 הן גם כי לי סיפרו קלארק,
לשו קשה להן וגם אמהות,

זו.״ סיבה בגלל יעולם טט

בר נחום העיתונאי 0!
 סוקולוב נחום בפרס זכה גע

 מציע כלל בדרך לעיתונות.
כמו משלו כתב עיתון כל

 וחבר- הפרם, לקבלת עמד
ה כל בין בורר השופטים
 השנה הזוכה. את מועמדים

 את כמועמד דבר היומון הציע
 אך איזאק, חיים העיתונאי

 לתת שלא בחר חבר־השופטים
 שהעיתון למועמד הפרס את

ב הראשונה הפעם זו הציע.
שעיתונאי הזה, הפרס תולדות
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 העיתונאי־ את לפסל החליט מור, רינה לשעבר, מלכת״היופי את
 ומשסיים שעות ארבע בן־עמי עבד הפסל על מנוסי. דידי פיזמונאי

 המצבה על הזה הפסל את שישימו מוכן ״אני לדידי. אותו נתן
למטה). (בתמונה היצירה למראה משתאה כולו דידי, אמר שלי,״

ללה רמז חביבי.״ עובר הכל
 ב־ ישראל את שתייצג קה

אירוויזיון.
 הישראלית הזמרת ■1

ה אי ה מ ק אג בי א אז  חזרה ק
 מסיבוב־הופעות אלה בימים

 בעיתונאי פגשה שם בפאריס,
 אחיו כי לה שסיפר ערבי,

 מצריים, של המנוח הזמר של
ד ש, פארי ר ט א ד־  מנסה א

 יצרה כאשר קשר. עימד, ליצור
 סיפר אל-אטרש, עם הקשר את
אמר להיות רוצה הוא כי לד,
ער בארצות להופעות שלה גן

 בעבר שהיתר, מאיה, ביות.
 אל-אטרש, פאריד של אהובתו
ב ברצון. זו להצעה נענתה

ב עסוקה גם היא אלה ימים
 קורות־חייה על ספר כתיבת

 המצרי הזמר אל אהבתה ועל
 אחת. בעיה לי ״יש הנודע.

 העולם, ברחבי מופיעה אני
 ובגלל בתי, נמצאת ובארץ
 על מוותרת אני אליה געגועי

מחודלארץ. רבים חוזי־עבודה

עצ בחירה פי על בו זוכה
חבר־השופטים. של מאית
 לאשת נאמר כאשר 01

ש בגין עליזה ראש־הממשלה
 בצבעים מסויים במישדר תצפה
טלוויזיה אין ״לנו :ענתה

צבעונית.״
ליפ הרצל האסטרולוג 0
 פרם שימעון כי קבע, שיץ

 ראש־ממשלה. להיות יזכה לא
 בבחירות, ינצח הליכוד לדעתו

 יעמוד לא ינצח, לא אם גם אך
 מדוע נשאל כאשר בראש. פרס
 השאה על שלו בתחזיות שגה

 היה אמור שלדעתו מאיראן,
ה את ולכבוש לאיראן לחזור
זה הכל כי :טען כיסא,
 מדוייקת. לידה שעת של עניין

 לקח השאה על הפרטים את
 לא שכנראה גרמני, מעיתון

 כי תחזיתו, על בפרטים. דייק
 ראש- יהיה המנוח אלון יגאל

 כי ליפשיץ, טוען הממשלה
 לידתו שעת את ידע לא אלון

בדבריו. שגה ולכן המדוייקת,

ם ו ק ן מ ו ש א ל ר ב י ט ס פ ב

בגין מנחם אצל מנדלביץ יוסף
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