
שמי דניאלה מאחבאמם

פרי אולסי כדורסלן

הוליד ההרידור
דור ואיכה עכברי

מדד ישבה
 מרים האסטרולוגית ■
 סוף־סוף קיבלה תמיר

 אחת לביתה. מכשיר־טלפון
 ניהלה שהיא הראשונות השיחות

 השאה מישפחת שרידי עם היתה
 תמיד ביקרה בעבר בלונדון.
 מיפוי שירותי והעניקה באיראן,

 המלוכה. למישפחת אסטרולוגי
 שנים כמה שהתה כאשר אחר־כן־

 היתה היא בארצות־הברית,
 הם עתה איתם. מתמיד בקשר
 אליה ופנו בישראל אותה איתרו
 חשבונם על אותה הזמינו שוב,

 את לקבל כדי לבריטניה,
עצותיה.

 גבריאלוב מיקי הזמר ■
 הוא אלה. בימים מאד עסוק
 יפתח בהצגת־הילדים מופיע

 עובד הוא בו־זמנית המלוכלך.
 שלו ראשון סולו תקליט על

 תקליט ועל בחורף, שייצא
 ומוריץ מקס — לילדים אופרה

נוטלים התקליט בהקלטת שמו.

השבוע פסוקי
סר יהושע המחזאי •
 המדיניות כישלון על בול׳

 יורם שר־האוצר, של הכלכלית
הוליד ״ההרידור ארידור:

עכברידור.״
 על הכהן, מנחם הרב •
 נכאים אווירת ״באוצר הנ״ל:

מדד.״ ישבה איכה וקינות
 לעניני שר־העל •

מרידוד: יעקב כלכלה
 הממשלה לפני תובא ״בקרוב
 כלכלית, צמיחה תוכנית

 את בהרבה להגריל המכוונת
 אנחנו הגולמי. הלאומי התוצר

 גדולה פריצה לפני עומדים
הכלכלית." בצמיחה

 היוצא הרמטכ״ל •
 על איתן, (״רסול״) רפאל
 שהם חושב אינני עכשיו: שלום

הם לשלום. כמיהה מבטאים
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א  המיפלגה בבניו שהתקיים חוק״הגנת״הדייר, על בדיון להשתתף נ
״ז ולא השולחן בצד לשבת העדיף ניסים בתל־אביב. הליברלית שו, א בר

השולחן. בראש־ התעשיינים התאחדות יושב־ראש נהרי, את והשאיר

 בין ואביב. ירן ילדיו, שני חלק
 סרט מפיק הוא וחזרה חזרה

האופרה. על בווידאו אנימציה

 חברת־בפ!מים נשיא של בואו ■
 הפצת לשם לישראל, בינלאומית

 את עורר חברתו, של חדש בושם
 ישראל. של דוגמניות־הצמרת

 להיות רוצה מהן אחת כל
 הבושם את שתפרסם הדוגמנית

 נציגי שערכו במסיבה בארץ.
 משו לא בתל־אביב, החברה

 דונסקי, קארין הדוגמניות
 מצר וזיווה מארש שרונה
 ג׳ורג׳ הנשיא, של מסביבתו

 באה הערב סוף לקראת ברי.
 שגם רוזנבדוס, פנינה למקום

 מרוב מועמדת. עצמה ראתה היא
 מהיין מעט שפכה היא התרגשות

 של חולצתו על בכוסה שהיה
 זו, תקרית אילמלא גם אך ברי.
 למרות רב. סיכוי לה היה לא

 גילו לא החברה שנציגי
 תיזכה מהן מי לדוגמניות

 הם רב, בכסף הכרוכה בהצעה,
 סיכוי. אין שלרוזנבלום הודיעו

 הזמרת במחמאות זכתה לעומתן
 את בעברית שהקליטה גל, ריקי

 של לרדיו תשדיר־הפירסומת
החברה.

 רועשת, תעמולה קבוצת
1 רעשנית."

 בלב התנחלות על הנ״ל, •
 ״צריך בגדה: פלסטיני ישוב

 שכם, ובתוך שכם, מעל לשבת
שכם.״ של המרכזית בכיכר
 ן— אריק השר־בלי־תיק •

 עם שנחתם ההסכם על שרון,
 יהודית תמימות ״זוהי לבנון:

 ערבית ערמומיות מול שעמדה
אמריקאי." ותיחכום

על טופז, דודו הבדרן •
 תנצח ירושלים שבית״ר תחזיתו

 ״מאז תל־אביב: שימשון את
 אנשי בעד כידוע, אני, הבחירות
המנורה.״

 לראשות המועמד •
 ־־ דב תל־אביב עיריית

 ראשות ״לתפקיד בן־מאיר:
 והזמני. המועמד שניים. יש העיר
היטב.״ זאת יודע וצ׳יץ׳
 נוהג להט ״שלמה הנ״ל: •

 כסף לו אין אנטואנט. מרי כמו
 של עוגיות מחלק הוא אך

לתושבים." ואירועים מופעים
 ״השמש יב״י: המשורר •

 וערך משותקת, הבורסה משזפת,
אינש בעליה, כמעט האדם

אללה.״
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