
שמי דניאלה מאתבלונים

 שר דינקנז יוטבע מדוע
שטר על הממשלה ראש
שקל?117 של חדש חצי

לידסקי צבי הפרקליט ■
 עמוס של שהרשעתו גורם,

 נבעו שקיבל והחנינה ברנם
 ,מכאן דעת־הקהל. של משיפוט

 פוליטיקאים רק שלא לומד, אני
 טובים, ליחסי־ציבור זקוקים

אסירים.״ גם אלא
 ישראל קול מאזיני ■

 ישמעו השלום קול ותחנת
 אך דומה, פירסומת קטע בקרוב
 אשכנזי בהיגוי פעם קל: בשינוי

 חברת תימני. בהיגוי ופעם
 טמיר יעקובסון וימר, הפירסום

פירסומת תשדיר הכינה

 זו אין תרצו, ,אם הנ״ל: •
בלפאסט." אלא — הגדה
האטר ,אחת הנ״ל: •

 — צה״ל בתערוכת קציות
הגד השאלה הגבורה. מינהרת

ממנה?" יוצאים איך ולה:
 שלום העיתונאי •

 את עבר ,הדולר רוזנפלד:
 להתקדם. וממשיך 50ה־ מחסום

 יצמח עוד פלונטר איזה יודע מי
מכך?״ לנו

 כהן: יגאל ח״ב •
 שלא אחרי שבוע אורגד,
ביקורת דברי לומר לו איפשרו

 בתו, ואס לשעבר חברתו שפתי את מגשק 11 ך 111 ק111¥|
ה 1\ 11111 #1 ■  נפגשו השניים שלגי. עירית השחקנית !

 ביער', .ביער למחזה איבגי של הצועני התיאטרון שערך במסיבה
 ונולדה נישואים ללא ביחד חיו ומשה עירית .300ה״ ההצגה לרגל
 לגור ועברה הבית את עזבה היא בחודשיים לפני דנה. בת, להם

 והיא טובים חברים נשארו הם זאת, למרות ברמת״גן. הוריה בבית
 את יום־יום רואה עצמו איבגי חברה״לשעבר. של למסיבה באה

 _ ב.ביער מופיע בבריכה, יומית שחיה מחמיץ אינו ובתו, חברתו
 חדש מחזה על ועובד זה' ,זהו הנוער תוכנית את מנחה ביער",

עצמון. ענת של לצידה יופיע הוא שבו בתיאטרונו, שיוצג ,האספן",
 לצורך חדשה. לחברת״תיקונים

 נתן השחקן נשכר הביצוע
 מכבר לא שהופיע עוקב,

 בשירותי הכרך. ילדי במחזמר
 קול של בשידור פירסומת

 שידור את אישרו לא ישראל
 למרות תימני, בסיגנון השיר
 נאלץ כך הזמר. של קולו שזהו
 לצורך קולו, את לעוות עוקב

 בקול־ התשדיר של ההקלטה
 השלום, בקול אך ישראל.
 בהיגוי מזמר הוא זאת, לעומת
תימני.

 עיריית מועצת בישיבת ■
 לציון באירועים שדנה תל־אביב,

 סגן־ הציע לעיר, שנה 75
 לכנס בסדק חייב ראש־העיריה

 המועצה חברי שהיו מי כל את
האופו נציג בהיכל־התרבות.

 התנגד לא וולך נתן זיציה
 קל: שינוי הציע אך להצעה
 שרצה מי כל של כינוס ״נעשה
מועצה.״ חבר להיות

השבוע פסוקי
 סו■ יהושע המחזאי •
 עמד ,האוצר בחותם: בול,

 וחצי ז 7 של חדש שטר להנפיק
 ראש־ של דיוקנו עם שקל,

 כמעט וחצי? 17 למה הממשלה.
ח״י."

 תנועתו. במרכז שר־האוצר נגד
 דמוקרטית מיפלגה היא ,חרות

אמיתית.״
 לשעבר כ״ץ, שמואל •

 ז׳בו־ זאב של האישי מזכירו
 ,אני הרכבי: מיסמך על טינסקי,

 ״ האיש האם — ברצינות שואל
שפוי?״ הזה

 שרה תיק ללא השרה •
 כאשה* כישוריה על דורון,

 כושר־עמידה הוכחתי ,אני שרה:
 משוכנעת ואני קלה, לא בתקופה

 עומדים היו לא רבים גברים כי
בכך."
ליד ההפגנות על הנ״ל, •

.זוהי ראש־הממשלה: בית
 שיש חמור אקט שערוריה...זהו

 _ מהמיש־ מצפה להפסיקה״הייתי
 זה, חמור אקט שתמנע טרה

 אינה זוהי ונשנה... החוזר
הפקרות.״ אם כי דמוקרטיה

 עיריית ראש סגן •
 המסד״ל, מטעם תל־אביב

 השבת דמות על בסוק, חיים
 רוצה ,הייתי בתל־אביב: הרצוייה
 ילדים, הרבה עם עיר לראות
 -י שקט והרבה כיפות, הרבה

 ציבורית תחבורה בלי בשבתות.
בשבת.״ לקולנוע ריצה ובלי

 בני הליבראלים ח״ם •
 אם עיתונאית לשאלת שליטא,

 אם אבל לא, ,עדיין חשיש: עישן
ביחד.״ נעשן בואי — רוצה את

2394 הזה העולם


