
1אנשיםשמי דניאלה סאתבלונים .

ח?ח עופרת והזמרת סער טוביה מנחל״חטלוויזיה

רג1ב יוסף שר־הפנים
עם שהתייעץ מכחיש

רבקה אשתו
רז מ ן א מ של בנו ׳נ

 סיום על מצטער נבון, הנשיא
שב מכיוון אביו, של כהונתו

 רחבה ישנה בית־הנשיא חצר
 על לרכב אפשר שבה גדולה

 עם כדורגל ולשחק אופניים
החבר׳ה.

 שלנו להפגנה יבוא אחד איש
 שנצטרך כדי פלסטין, דגל עם

 שאין להוכיח חודשים במשך
אחות.״ לנו

 לא ״זה : כורנ רכקה •
או אם טבעי ולא אמיתי יהיה

הוא כך... על שוחחנו שלא מר

] | ך י ן1י הקדם- בתחרות השני במקום שזכתה |
י י י ■ י י י ■ ש תחרה שימלת לבשה אירוויזיון, '

 ירדנה, כשהתיישבה פרנקפורט. דורין האופגאית עבורה תימנה
 (בתמונה העמוק למחשוף מבעד הציצה והחזיה השימלה, החליקה

 את״ לירדנה לסדר מיהרה לתחרות מחברותיה אחת העליונה).
אור. שימרית יושבת לירדנה מימיו התחתונה). (בתמונה חשימלח

 גילה כרעם עוזי כח׳ ■
התח כי שמור, סוד השבוע

 שירח. דיוא שלו העיקרי ביב
נוה והם מוסיקאלי בן לברעם

ביחד. לשיר גים

 דבר.״ כל לי לספר נוהג
 ,איש :בורג יוסף השר •

 שמע לא אשתי, כולל בעולם,
 מעוניין בכלל אני אם מפי

הזאת.״ במישרה

השבוע פסוקי
 מר־ יואל העיתונאי •
 ומתארכת שגדלה ,ככל ז קום

האפ המועמדים שמות רשימת
 אני הנשיא, לכהונת שריים

 של שמה גם יועלה מתי תמה
רוזנבלום.״ פנינה הגברת

 (״אין אמנון העיתונאי •
 נעים ,לא :דנקנר אחות״) לי

 אם גם במחלוקת שנוי להיות
אחות.״ לך יש

רשף (,צלי״) כצלאל •
ש בכך, ״די :טכישיו שלום על

 על בורג יוסף מפי ועוד •
 למישרת מועמדותו אפשרות

 דבר להיות יכול ״לא :הנשיא
כ נשיאות מאשר יותר נשגב
ברם ציבורית, חיים דרך סיום

להבין יכול אחד שכל כפי —
לי.״ מפריעה ,סיום׳ המילה —

 הכהן: מנחם הרב •
 בסיכסוז־עם הממשלה ״מדיניות

לר מכה להקדים הרופאים:
פואה.״

ע המחזאי • ש הו  סו־ י
 ״■ מל- סמים הברחות על כול

 אופיום היתה ״המילחמה בנון:
להמונים.״
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