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 באותה איש־מערות. שהוא
 כאיש- רום, השתתף תוכנית
 האיש נשאל כאשר הצוות.

כתו לו אין כי טען לכתובתו,
נכון. ״זה :רום העיר בת.

 ליד במערה מתגורר האיש
הרצליה.״

גן של בחירתו עם 8!  נו
 סיעת־הסערך כיושב־ראש ילד

 במקומו תל־אביב, בעיריית
קי הוא כן־נתן, אשר של
 מידידים. מיברקים עשרות בל
ראש- מיברק לו שלח לא

 הציעה לשם־כך בורר. אצל
 כי מרון, חנה השחקנית את

״,עכשיו. זמן הרבה לה ״יש

■ מסי על הוויכוח בעת |
 כי שטענו היו תיק־האוצר רת

 ארי־ יורם שר־התיקשורת,
 רבים סיכויים בעל הוא דור,
גיר שר־התמ״ת מאשר יותר
 כי ז למה זה וכל פת. עון
 בשמות מסויימת חוקיות יש
ביש משרי־האוצר רבים של

האות השמות במרבית ראל.
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 בתל-אביב הראשונה בהופעתו האולם את שמילא הצעיר, הקהל
למחי זבה שהתחיל שיר בל במישקפיים. חמוש החדשה, בתובניתו

 פעם בכל נרות הדליקו הנלהבים הצעירים סוערות. כפיים אות
 כארצות- נוער בני שעושים בפי הרבים, מלהיטיו אחד את ששר

 הרב הקהל ג׳ון. ואלטון דילן בוב כמו זמרים של בהופעות הברית,
 חגיגה הפכה איינשטיין של והופעתו הבמה, מן לרדת לו נתן לא

 ושכתבו בעצמו שכתב שירים שר הזמר באולם. אמיתית
 על צעירות, נערות כלפי הרגשותיו על — למענו אחרים
ממנו. בורח שהוא הפירסום ועל אלונה, לאשתו, האמיצה אהבתו

ה העיר, מ  (״צ׳יצ׳״) של
 הנהלת־העירייה, חבר להט.
בי הליכוד, איש יומן, דויד

 ״אני :אלה במילים אותו רך
 הרבה עוד לכהן לך מאחל
 ב־ האופוזיציה כראש שנים

עיריה.״
 אגודת אנשי פנו כאשר 8;

 בעלי בילדים המטפלת 'שמע,
ד אל ליקוי־שמיעה, ל רו  ה

 מבתי- אחד מנהל ריצ׳מן,
 שיעזור כדי בתל-אביב, המלון

 למועדון ציוד במימון להם
 את ריצ׳מן לקח עבורם, חדש

 והבטיח חסותו תחת העניין
 למועדון הדרוש כל את לממן

 מקלטי־ ,שטיחים ציוד, — זה
ומישחקים. טלוויזיה

 בין המתנהל במישפט ■1
 החיוור הגשש להקת חברי
הצי פיק, צביקה הזמר ובין
 כלנש קיי השופטת עה

 לבית־ לפנות תחת כי לצדדים
ענייניהם את יסדרו המישפט

 המישפחה בשם נמצאת רי״ש
 את הביאו כדוגמה השר. של

 ס פינה לשעבבר שרי־האוצר
 יהושע שרף, זאב ט״יר,

 ארליך שימחה רבינוכיץ,
ביץ. ז״, וייגאל

העבו מיפלגת בלישכת 8!
 כי אכן אפא כח״ אמר דה

 היא הליכוד של המדיניות
ולה בעקרבים, אותנו לייסר

 על העיר בשוטים. אותנו כות
הצ המישמרת יושב־ראש כך

״במדי :רמץ חיים עירה,
 יכול זה מזוכיסטים, של נה

מאוד.״ טוב לעבוד
 הילל, שלמה ח״כ 8!

 של הפנים ועדת יושב־ראש
 שר־ בעבר שהיה הכנסת,

 ל־ בראיון סיפר המישטרה,
 נח הוא כיצד דנציג אירנן
 ארוכים דיונים אחרי בבית,

 אני ״בבית :האפרסק תיק על
 לגרעינים, מאפרסקים עובר
ונרגע.״ בטלוויזיה צופה

תינז תבל א שסי דניאלה מ

במליאת־הבנסת גרוסמן וחייקה שריד יוסי חברי״הכנסת
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