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 אורדמן דנט ★ בהודית? כהנא אומרים איך
בילד טעות סליחה, ★ שמנים אוהבת לא

הש נכנס גן־אמוץ דן
ם, בוע לי חו ת־ ח לגי תו  די לני

קשה.
בד נפגשו השישי ביום  ב

 שלו, ילבה והצי בן־אמוץ ננזה
 גם שם היתה קיצו. עמוס
_ לש־ אשתי אפולו, בתיה ״ ״ . 

ס או״ שהגל ציירת דן> של עגר סו נן ק <
תה הבים משותפת ברכה .או

ח, שלקראת לו ואמרה לקינו ניגשה אפולו תו אי הני  לו בד
ם התרצה, קינן בן־אמוץ. עם שלום לעשות  בן־ אל וניגש ק
ם כמה אמר אמוץ, ת והושיט מילי ידו. א

ת ת מחווה בעיקבו א  קינן, עם שלום בן־אמוץ דן עשה ז
ם החליטו אף והשניים שותפת ברכה לפרס ת על מ חלטו  ה
ת המועצה מי ת. הלאו הפלסטיני

 שישבו הפירסומאים אחד אליו
ית זה כיצד אותו ושאל באולם,

 דסימה של הפירסומים שבכל כן
 שהראה אחד סקר אף הופיע לא

 מסתבך החל כהן לליכוד. יתרון
 שלא־לעניין, תשובות מיני בכל

 הנוכחים. בקרב חיוכים שהעלו
 זווילי, נימים הציל המצב את

 המערך של מטה־הבחירות ראש
 בטענה כהן על שהגן לכנסת,

 ואנשי־ שהוא סקרים, כמה שהיו
 משיקולים לגנוז החליטו צוותו

שונים.
 תש־ הוקרן הדיון במהלך ■

 מיפלגת־הע־ מטעם דיר־בחירות
 מעולם הובא ולא שנגנז בודה,

אל־ נראה זה בתשדיר להקרנה.

 הכל שונים. בסופרלטיבים פרם
 לרגע עד ומשכנע, אמין נשמע

 לבחור לבוחר מציע הוא שבו
 מעט עוד לו שנותרו מפני בפרס
 ב־ תחליף לו ואין לחיות, שנים

 אפשר כבר מי עבור מיפלגה.
 באירוניה, שואל הוא לבחור,

 עבור או גור מוטה עבור
שחל? משה
 בארץ: המהלכת בדיחה ■
בהו כהנא מאיר אומרים איך

גנרי. דית?
ה של המיועד ביקורו את ■

 יבטו״ איבגני הרוסי משורר
פריישטדט, מקי יזמה שנקו
 לקשרי־תר־ המרכז ראש שהיא
לעד כיועצת גם והמכהנת בות,

 הוא לישראל. יבטושנקו של או
יום. 18 בארץ ישהה
 הונגריה, בירת בבודפשט, ■
 • לנצי־ בעולם הגדול הכנס נערך

 נציגים 6000ל־ קרוב גי־תיירות.
 הגיעו העולם מדינות ממרבית

 רפי ייצגו ישראל את לכנס.
 מיש־ מנכ״ל שהיה מי פרבר,

 כנציג כיום והמכהן רד־התיירות,
 בארצות־הב־ מישרד־התיירות

 מישרד־ נציג עשת, ורפי רית,
לת האחראי בשווייץ, התיירות

 עימו הביא פרבר באירופה. יירות
 איש־ ,הקרוב חברו את לבודפשט

 שהגיע גרוס, ראובן העסקים
 שלא גרם אך חשבונו, על אמנם

לפר עשת בין לתקרית ביודעין

ת לרנר אלק סיר של אשתו (משמאל) ח א שחקניות ו ת ״ההגדה בסידרה ה  לבי
המתפר שלה, הגסטרונומים הכישורים בזכות גם בארץ מוכרת פורסייט", 14 1/

ם מי אר־כבוד זכתה היא פועלה על כאות־הוקרה הארצית. בעיתונות לעיתים ס  מיסדר אבירי של לתו
מה ז׳אן בעבר. שקיבלה מזה רם תואר הגריל, טכס אותה הכתיר ביותר, ניגש שהיה (מימין), סו חגיגי. ב

שי דן איש־הטלוויזיה ■
 אי־ של הדיון את שהינחה לון,

 בניתוח שעסק גוד־הפירסומאים,
הפיר־ מהיבטה מערכת־הבחירות

ת הזמרת, 1111*1111 ת רוקד  עורך־הדין בן־זוגה־לחיים, בחבר
!1 / 1 1  תל- של בחיי״הלילה באחרונה בולט הזוג טמיר. אלי 1

ת בכל נראים הם אביב. בו מסי  האופנה. חוגי של בעיקר הגדולות, ה
 תמיד לבוש טמיר לבושם. פשטות הוא בהופעתם הבולט הפרט

ת ואילנית בג׳ינס ק תפ ס ם מ סיי ת או במיכנ לגוף. צמודים בחצאי

 בתקופת אנקדוטה: סיפר סומי,
 באחד נסע הוא מערכת־הבחירות

 הנסיעה ובעת במונית, הימים
תוכ שהגיש לרדיו הנהג האזין

 שושנה שרת־הבריאות עם נית
 פנה אז ארבלי־אלמוזלינו.

 אוהב שהוא ואמר הנהג אליו
 חבר־הכנסת ואת השרה את מאוד

 השר את וגם ביטון, צ׳רלי
פוליטית מבחינה אך לוי, דויד

פת ״מה בפליאה: הנהג לו השיב
הלי בעד רק מצביע אני אום?
כוד!״
 מ־ כהן סטים הפרופסור ■

 ליה־ עורר דסימה חברת־הסקרים
 כשסיפר באולם וגיחוכים שושים

 היתה האינתיפאדה שבתקופת
 שערכה בסקרים עליה לליכוד

 היתה החגים ובזמן רסיסה, חברת
פנה אז הדתיות. לרשימות עליה

 חברי־הכנסת עם מזדהה הוא
ו כהן רן אלוני, שולמית

 אותו שאל שילון שריד. יוסי
ר״ץ. רשימת בעד יצביע הוא אם

ך1| |1 1ך \ ^ ך |1ך1ך שמל ועד יושב״ראש (מימין) |  איגוד״הכדורסל, ויושב־ראש חברת״הח
11 □ \1-111 /1 1 ת מתנה, קיבל | .1 מו שאת בובה בד ת הנו תו, א  איש־התפ- הטוב, מחברו דמו

אב אורות ת הלפרין(משמאל). ז ה הלפרין לו העניק המתנה א ב סי מ ם ב תפי שת ת־מ .50ה־ ליום־הולדתו רב

אב ששר־התיירות, מסתבר בר.
השתת את ביטל שריר, רהם
 אמור שהוא החדר, ואת פותו,

 גרוס, ראובן קיבל לקבל, היה
 ■ ישראל. של רישמי נציג שאינו

 לבודפשט, עשת רפי כשהגיע
 מקום־לינה, לו שאין לו התברר

שבא. כלעומת לחזור נאלץ והוא
 לאוזן: מפה עברה השמועה ■
 יורד פרחה, עורך קריים, יוסף

ידו היו הפרטים גם הארץ. מן
 בארץ ביתו את ימכור הוא עים:

 לאי יעבור דולר, אלף 120ב־
אלף 20ב־ בית שם יקנה קורפו,

 שימי של ייני־תרבות־ואמנות
 התקשרה פריישטדט פרס. עדן

 המשורר של ביתו עם ישירות
ביש לביקור לבוא אותו והזמינה

 באנגלית השיחה במהלך ראל.
 לקרוא ביקשה היא השניים בין

 של העברי התרגום את באוזניו
שהוג לאחר יאר. באבי יצירתו,

 לאגודת־ רישמית פנייה שה
 המגעים החלו הרוסית, הסופרים

 המשורר של להזמנתו הרישמיים
 קיבלה ימים כמה ולפני לארץ,

 מאגודת־הסו־ מיברק פריישטדט
בו־ את המאשר במוסקבה, פרים

לשכ מנסה כשהוא מחולון, מוני
 ברשימת־ לבחור הבוחרים את נע

 הוא בתשדיר לכנסת. המערך
שימעון את ומהלל משבח

ה העולם12 2672 הז


