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י גאולה הסכימה לא מדוע

במכוניתה לנסוע כה!
רוזנבלום? פנינה של

מאם במן מנחם
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 תוצאות את כיסה שלא גדול, כל־כך חיח חמופע ״עדלידע״.
 נאלצים המפיקים אך לפורים חד״פעמי כמופע תוכנן הוא הפקתו.
הוצאותיהם. את לכסות כדי בפסח גם אותו לקיים להמשיך

 הצמוד הספר ישב ומאחוריה
בי שלה,  את והבריש ,13 קו

 הנסיעה. כל במשך שערותיה
 דיברה פנינה זה, לכל נוסף

 שהיתה פעם ובכל הדרך, כל
ה את עוזבת היתה מתרגשת,

אמ צעירה!״ עוד ״אני הגה.
 והוא למפיק, כהן גאולה רה

 מונית עבורה להזמין מיהר
המופע. אחרי מיוחדת

 רצה אחרת בהזדמנות ■
 רוזג- שפנינה לסדר פאר יוסי

 עם מכונית באותה תיסע בלום
ב איתה המשתתפים הח״כים

סי פנינה ערב־ראיונות. אותו
 ״אני ואמרה: בתחילה רבה

 עם נוסעת לא אני ליידי,
 הסכימה. לבסוף אך ח״כים.״

 הצמיד מעפולה, חזרה בדרך
מר שינוי, ח״ב את פאר לה

שפי־ אברהם ח״כ •
א,  המוח :הנשיא בחירת על ד

 דברים. מיני כל על |חושק
 על לך שאגיד מצפה לא אתה

ז חושב אני פי
אלץ, מנחם השופט •

 אני ההצבעה: תוצאות אחרי
 שהייתי, כפי שאלמוני חושש

אהיה. לא אני
 של אשתו אלץ, רות •

 התוצאות: אחרי אלון, מנחם
הקלה. הרגשתי

כ בורג, יוסף השר •
 עם עיסקה עשו אם שנשאל
 בתור לומר, יכול אני :המערך

 שום עשינו שלא שר-הדתות,
סוסים. מיסחר

! על מילוא, רוני ח״כ •
 י את זרקו הם הרימון: זריקת

עצמם. על הרימון

2378 הזה העולם

ם י ת ל ב

 שהתקיים לערב־ראיונות ■
 פנינה התבקשה בטבריה,

במכו איתה לקחת רהנבלום
 כהן. גאולה ח״ב את נית

ממו למקום הגיעה כהן גאולה
 מהם־ ודרשה ועצבנית, טטת
 לה לדאוג פאר, יופי פיק,

 חזרה. בדרך מיוחדת למונית
 אמרה הסבר, פאר כשביקש

 עליה עברה כי כהן גאולה
נה פנינה סיוט. שכולה נסיעה

 ר שלה החבר ישב לידה גה,
הזמן, כל ידיים לעברה שלח

 _ ש- פנינה, וירשובסקי. דכי
 היתד. שלה, במכונית נהגה

 וירשובסקי את להחזיר צריכה
 של ערב הפסידה וכל הביתה,

בילוי.

ע פסוקי שבו ה
מנ ראש;הממשלה •
 :הנשיא בחירת על בגץ, חם
החיים. אלה — וי לה סה


