
1
 מה ★ לדוברמן פודל בין ההבדל

התואר? או השם - יותר חשוב

ך י1ד ו ו ן1|  משר, ארבעה של באורך נחש־פיתון לאחרונה דבש בארץ, ביותר הפעיל הנחשן (משמאל) ך
(במרכז), בן־מרדכי שירלי במלכת־היופי פגש מסיוריו באחד קילוגרם. 50 השוקל □1 111

מטרים. שיבעה של לאורן להגיע אמור שהגחש סיפר מרום בו. להתגאות נדי מתיקו הגחש את והוציא

בי קציו־חקירות שהיה מי ■
 לחקירות־הונאה הארצית חידה

 שהיה האיש מי השבוע נשאל
 מבחינת לחקירה, ביותר הקשה
 מימין האינטלקטואלית. רמתו
שה טען המפורסם, החוקר דגל,

 שיחק זיגל צור. מיכאל זה יה
 לו ואמר במישחק־מילים, איתו
 הוא עין, עליו ישים הוא שאם
 שהתכונן הסביר הוא עצור. יהיה

 פשוטה האחת לכפל־משמעויות:
 עין, האות והשניה כמשמעה,

 צור, השם לפני שם הוא שאותה
 המילה,עצור״. את היוצר חיבור

 קשה הכי לו היה מי עם כשנשאל
 השיב אישית, מבחינה להתמודד

 חבר־הכנסת של שהחקירה זיגל
ה היתה אבו־חצירא אהרון

הא התמיכה בגלל מכולן, קשה
 בני־ מצד בה זכה שהח״כ דירה

עדתו.
צי הפסיד מעריב העיתון ■
 במע־ טעות בגלל היסטורי, לום

 צלם־מעריב שלו. בדת־הצילום
 הפינוי ערב שהה אלוני יוסי

כי באישון־לילה וצילם בטאבה,
 דיג־ את חיילי־צה״ל מסירים צד
לע יצטרכו שלא כדי ישראל, לי

 בנוכחות היום, לאור זאת שות
ומ מהארץ התיקשורת נציגי
לפי הסרט את מסר אלוני חדל.
 ושם, עיתונו, של במעבדה תוח

הנג נשרף טכנית, טעות בגלל
 רעות לשונות כליל. ונהרס טיב

בכ זאת עשה שמעריב טוענות
פטריוטי. רגש מתוף וונה,
 בתל־אביב צוותא באולם ■

 שיוויון־זכו־ על רב״שיח התקיים
 בישראל. להומו־סכסואלים יות

 העמותה בחסות שנערף האירוע,
 הרכב בגלל מעניין היה עוצמה.

 חברי־הכנסת הדיון: משתתפי
 אברהם ממפ״ם, אורון חיים
 ריבלין ורובי משינוי פורז

שי עורכת־הדין וכן מהליכוד,
מו רבון ועדה דונביץ רה
 במחיאות־כפ־ זכה אורון ת.עמ
 שמופלה שמי כשאמר רמות יים

 מוזמן המיניות העדפותיו בגלל
 ביקש אורון אר אליו, לפנות

 והוסיף כפיים לו ימחאו שלא
עכ בכך צורף שאין בהתבדחות

 לכנסת שהבחירות מכיוון שיו,
 ארבע בעוד רק יערכו הבאה
 שאינה הצהירה רכון עדה שנים.
 במהלך חברת־כנסת להיות רוצה

 אין ולדעתה הבאות, השנים 10
אפליית נגד חוק בחקיקת צורף

 וכך במקום. רבים אנשים יהיו לא
 לוב* מאשה אך לנוח. תוכל

לג נדהמה נעמ׳ת, מזכ״ל לסקי,
 מאות הגיעו הגשם שלמרות לות

 בבית־ ,לאירוע נשים של רבות
נאל לובלסקי המקומי. התרבות

 כדי כוחותיה, כל את לגייס צה
המצ מהעייפות להתמוטט שלא

טברת.
שזו הראשונה הפעם זאת ■

 מיס סגנית בתואר ישראלית כה
העול בתחרות העאין־טחפיק

 ,16ה־ בת זמורה עינת מית.
 שזכתה מחיפה תיכון תלמידת

 לגמר העפילה הארצי, בתואר
שמז עובדה העולמית, בתחרות

 בחו״ל, בחוזה־עבודה אותה כה
 הפרט יקרי־ערך. בפרסים וכן

 שמי הוא הסיפור בכל המעניין
 רצו לא בארץ ארגני־התחרות

בט המקומית, לתחרות לקבלה
בקרי עומדת היא שאין ענה

 הצלם אך התחרות. של טריונים
 וש־ אותה שגילה ברקן, עדי

 סנקציות הפעיל עליה, המליץ
לתחרות. להכניסה והצליח

 למסיבה, סיבה בתוכנית ■
 תר הקרוב, השישי ביום שתוקרן

בש ארזי ירדנה הזמרת פיע
 החדש מתקליטה שירים לושה
שלו הכינה ארזי סיזרח׳, דימיון

 שיריה, עם וידיאו־קליפים שה
 בן- התוכנית. במיסגרת שיוצגו

 אלה בקליפים לריקודים זוגה
אבל ריין?, מרטי הדוגמן הוא

השבוע פסוקי
מפרש* מנפרד •

 ה־ לאחרונה עד מידט,
 הראשי הצבאי היססוריון

 מערב-גרמגיה, צבא של
 אלה בימים המבקר
״אידיאולוגיה בארץ:

 מסוכנת; היא דומיננטית
 היא מנהיגים האלהת

 ערן המעטת מסוכנת•,
מסוכנת!״ היא חיי־אדם

 נכד מאיר, גידי •
 צ׳מ־ נגן מאיר, גולדה של
אר ששב בטיקצועו, בלו
 לי־ שנות כמה אחרי צה

 בארצות־ טודי־מוסיקה
 אנשים ״הרבה הברית:

 עם להתמודד יבולים לא
 מ- לחלק שנהגוך הרעיון

 הם התיכון. המיזרח
 במרכז- שאנחנו חושבים

אירופה!״
תבר שימי הזמר •
 בהשקפת־ ההבדל על רי,

 העדות יוצאי של העולם
 פי־ ״הספרדים: השונות:

 שלהם לוסופיית־החיים
 האשכנזים: לחיות. זה

 אתה כאילו רושם לעשות
חי!״

הדוג תהיה הגדולה ההפתעה
 חברתו־ טמיר, אנבל מנית

בא גם שתופיע רייף, של לחיים
ארזי. של ככפילה הקטעים חד

לפ באו איש לאלף קרוב ■
 המנוח הצייר של תערוכתו תיחת

בגלר שנערכה פרנקל, יצחק
 בראשון־ ארבל עמליה של יה

 דוק בלט המוזמנים בין לציון.
הפרל יושב־ראש מאירוביץ,

שה למי שסיפר ראשון, של מנט
 היה שאביו להקשיב מוכן יה

 וייצמן, חיים של חבר־קרוב
הת תמיד אביו הראשון. הנשיא

 טרחו שלא העיתונאים, על רעם
 את וייצמן של שמו ליד לכתוב
 עצמו וייצמן פרופסור. התואר

 שמאיי־ הוא שהעיקר אומר היה
 נכונה. שמו את תים

₪ אוהליאב דזדדד חץ נעמי

 משולם הישראלי המיליארדר של אחותו 1מ1 |1ך 1ך \1
\11- 11 .1 1111|  היפות הנשים כאחת נחשבת ריקליס, /

 בתה, עם הגיעה חברתי לאירוע בארץ. ביותר והאלגנטיות
ידידה. (מימין) לידה עומדת בתצלום ויסמן. עידית העיתונאית

 יביא שזה מכיוון הומו־סכסואלים
 השפלת־ נגד חוקים לחקיקת גם

 חוקים לחוקק ואי־אפשר נשים,
 מעגל זה כי אחרים, חוקים נגד

לעולם. ייסגר שלא

 הצהיר שחל משה השר ■
לרא לרוץ מתכונן שהוא השבוע

בי .1992 בשנת המיפלגה שות
 יצחק שמע ״שרינו" שיבת
ואת שחל, של הצהרתו על רבין

 מערכת־ על שהשמיע הביקורת
 לרשויות המערך של הבחירות

אחת: במילה והגיב המקומיות,
 הגיב: שחל, זאת כששמע בבל״ת. -

 אני אך פודל, שאני חושב ״רבץ
דוברמן!" שאני לו הבהרתי

הס בין שהסתובבה אחרי ■
 היא נעמ״ח, של השונים ניפים
 לסניף שבהגיעה בטוחה היתה

שוטף, גשם ביום בנצרת, נעמ״ת

 דד קום מאז ונה,שהרא בפעם
 ארצית תחרות נערכה מדינה,

 בעלי איגודים לשני משותפת
מנוגדים. אינטרסים
 לפירסום, הישראלי האיגוד

 ־*■ הפירסומאים, את הכולל גוץ!
 שהם המפרסמים, של והאיגוד

 יחד התאחדו שלהם, הקליינטים
 מסע־דד* בחירת לשם לתחרות
 בשנה ביותר המוצלח פירסום

 פסטיבל במיסגרת האחרונה,
ניו־יורק.

 הוצגו, עבודות מאלף יותר
בק עליהן עברו שופטים 107ד

והוד נאספו הנתונים כל פידה.

?ל^־זג פרידמן צבי
בראל". ״קשר מישרד־הפידסום מבעלי

111*11 ! ס ך ? חוד כמה לפני עזב !
! /  מישרד את שים 11/ #1| י
עצמאי. מישרד ופתח לינאל״, ״בינג

״ ך י ך ך| ו ^ ו ן  שבין מהוותיקים ף
הפ אנשי 1 #111

של בקטגוריה שזכה
 הפירסום,
שמות־מוצרים.
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