
אלה סאתבמנים שמי דני

מעלה־אדומים העיר מפתח מקבל לוי דויד

ה בפרס שזכה המחזה 0
א לתיאטרון בפסטיבל שלישי

 בפירסו־ ואקום. היה בעכו חר
 וביים הפיק שכתב, נאמר מים
התי ראשי ר׳. ט׳ המחזה את

רובינ טל של הם בות
 שינוי ח״ב של בתו שטיין,
תל רובינשטיין, אמנץ

באוני לתיאטרון החוג מידת
תל־אביב. ברסיטת
גורטלר, לשמואל 0
 מ־ ח״כ של הפרלמנטרי עוזרו
 לספר זמן יש רץ, אימרי פ״ם,

 אהבה בין ההבדל ״מהו בדיחות.
לעד.״ אינה אהבה והרפס?

 לעניינה ליועצו בינתיים מנה
ב קיבל זייגר. של תיקשורת

 מפתיע. טלפון שעבר שבוע
 להודות כדי אליו טילפנה אשד.

 ל- ילדיה את שהעביר על לו
 העברתי לא ״אני בית־החולים.

 אמר לבית־חולים,״ ילד שום
שנ שלי הבן ״אבל הדם. לה

ל אותך לשאול התבייש פצע.
 הוא באוטו הכיסא על שמך.
וע שלך, ביקור כרטיס מצא
 כדי איתן מתקשרת אני כשיו

לך.״ להודות
 של המוניציפלי הכתב 0

 ש-- העיר שחורי, אילן ץ,האר
מי מפקד תורנמן, ״אברהם

 כר■ של חשיבותו מה ■
הליבר ח״כ למדו טים־ביקור

יח- ואיש זייגר, יצחק לים.

ל יצא תל־אביב, מחוז שטרת
 ששלמה בתקופה תופש

מהארץ.״ נעדר להט (״צ׳יצ׳״)

לעצרת״זיכ־ באיחור גא ליברלים, ח״בשליטא בני
 דויד לסגן־טר־התחבורה שנערכה רון

 במוסי־ האולם של המלאות הראשונות לשורות ירד כאשר שיפמן.
 קציני־מישטרה, לקבוצת סמוך אחד ריק מקום היה תל־אביב, און

 לבסוף?״■ ומצא לידם לשבת שלא העדיף הוא השורה. במרכז שישבה
בצד. הראשונה בשורה גיסים, משה שר־המישפטים, ליד מקום

ס אבינועם סי-הציבור ד  ה
ב נפגשו השניים (הנדלסמן).

שי את לח״כ הציע והדס כנסת
פגי לקיים החליטו הם רותיו.

 הדס של במישרדו נוספת שה
ל הגיע לא זייגר בתל־אביב.

 אחר- 5 בשעה היעודה פגישה
התק הוא בערב 8ב־ הצהריים.

 היה שהוא והסביר התנצל שר,
 למישרד שבסביון מביתו בדרכו

 בתל-אביב. בן־יהודה שברחוב
 שנפגעו ילדים ראה הוא בדרך

ל אותם ולקח בתאונת־דרכים,
 ב־ שיבא על־שם החולים בית

 ל־ בחזרה בדרכו תל-השומר.
הבי שכרטיס הבחין תל״אביב

ד המושב על מונח שהיה קור  ז
ה שכבר אחרי נעלם. קידמי

 חזר הוא בן־יהודה לרחוב גיע
מ חבר בעזרת חיפש לביתו,
 של הטלפון מיספר את שותף
ולק להתנצל, כדי וטילפן הדס
שהת הדם, חדשה. פגישה בוע

 רוני דובר-העיריה, לו ענה
ל יצא לא ״תורגמן רימון:

לחו כי לחופשה, אלא חופש
אסירים.״ יוצאים פש

 ממי- רימון יצא כאשר 0
 זד החלון על מצא הוא שרדו,
 בזו פתק מכוניתו של קידמי

 לזהי- נדרש ״עיתונאי הלשון:
 פתוח חלון השארת רות־יתר.
 טעות להיות יכולה במכונית
 הבחירות, מסע ולפני גורלית.

 על טעויות.״ תעשה אל אנא
 עוזר פדלג, אליעזר הפתק

ראש־העיריה.

 רון צה״ל, גלי מפקד 0
רד נסיון בעל הוא כן־ישי,

 כשהיה צעיר. מגיל כושל יופוני
 בתס־ להופיע הוזמן הוא 8 בן

 בשם ברדיו, לילדים מתח כית
 היה בתסכית האב קטוטי. מוטי
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