
שמי דניאלה מאת

ראש־הממשלה בית לפני השומר סוכת

 ביום שנשמעה בדיחה ■
 הכנסת של המיוחד המושב כינוס

 מנד לראשות המועמד מיהו —
רץ. מטר שלת־ישראל?

 ויר־ מרדכי שינוי, לח״כ ■
 הי־ מדוע משלו הסבר שובסקי

 מנחם ראש־הממשלה, שהה
 לנשיא־המרי־ הליכתו את בגין,

 הגשת לשם הרצוג, חיים נה,
 ב־ שמע הוא כתב־ההתפטרות:

סופי.״ לא עדיין שזה בי־בי־סי
טו ניצן שלמה השחקן ■
 מיל־ את לו מזכירים שהחגים ען,

בתרו התחיל ״זה חמת־הלבנון.
מת ועכשיו בתקיעה נמשך עה,

בשברים." עסקים
 התפלאו הטלוויזיה צופי ■

 סגן התנהג שבו האופן למראה
 בעת לוי, דויד ראש־הממשלה,

 מבקרי שעבר. מוקד שידור
 כך על דגש שמו הטלוויזיה

 נכשל לא לעניין, השיב שהוא
 שר בחומר. היטב ושלט בלשונו
 היטב התכונן והבינוי השיכון
 כל במשך בטלוויזיה. לראיון
 הוא שעבר, הרביעי היום שעות
 היו במישררו. צוות״מוחות כינס
וידי מישרד״השיכון מנכ״ל אלה

 דוברת וינר, אשר האישי, דו
 אשתו גורן, עליזה המישרד

 גורן יגאל הטלוויזיה, כתב של
 אבנר לובל, עמום ועוזריו
 בן־אבו. ואלברט פרוסי
שא כל ניתחו הם שעות במשך

 התשובה את ניסחו אפשרית, לה
 מישחק ניהלו ואף ביותר הטובה

 ציוותו אנשי כאילו סימולציה,
בטלוויזיה. מראייניו הם לוי של
 חרות במרכז לוי נוצח מאז ■
 עליה מרכז בבית־שאן ביתו הפך

 מוצאי- בכל לתומכיו, לרגל
ואו פעילים בני־מישפחה, שבת.
 מקבל הוא לדירתו. באים הדים
חול — ספורטיבי בלבוש אותם

אי קצרים. ומיכנסיים טריקו צת
 הגדולים והילדים רחל שתו

עו קרה, שתיה לשולחן מגישים
 משתתפים ואף ופיצוחים גות

בדיונים.
 ועדת־ של כינוסה לפני ■

בהכפ לדון שהתבקשה הכספים,
ה חבר הסביר מס־הנסיעות, לת

 אבו־חצירא, אהרון וועדה,
 תמ״י מיפלגתו, התנגדה מדוע

 הנוסע שעשיר, ״מדוע להצעה:
לחו הנוסע ועני למיזרח־הרחוק

 מס?" אותו ישלמו ביוון פשה
 הליברלים ח״כ כך על העיר

 כך, ״אם זייגר: (.זיגי״ןיצחק
שהו הממשלה, את לשבח צריך
 לנסוע יכולים העניים לה רות

ביתן.״ לחופשה
 מנכ״ל את אוהבים לא ■

 (״טומי״) 8יוםן רשות־השירור.
 בתל־ הרשות באולפני לפיד
 במיוחד בא הוא החג ערב אביב.

 טובה שנה לאחל מירושלים,
 םכונ־ הנוכחים בעוד לעובדים.

 כוסית הרמת לצורך בחדר סים
 בין חריף דו־שיח התלהט לחיים,

 לענייני הוותיק והכתב לפיד
 בתל־אביב, ובתי־מישפט פלילים
מרו היה לא לפיר הולר. מייק

 טלי, הולר, של שבתו מכך צה
 בעני־ החינמונים באחד כותבת

 ברדיו. אביה עוסק שבהם נים
 תעיר ״אתה ושאל: התרגז הולר

 יכתבו שלי כשהנכדות גם לי
 מה אותך אשאל לא אני בעיתון?

 יושב־ בוויכוח התערב לעשות."
 כתב נדב, אמנון הוועד, ראש

 ״אל מיפלגתיים. לעניינים הרדיו
 ״הרי להולר, נדב אמר לו,״ תענה
 כבר הוא ממילא שנה חצי בעוד

בתפקידו." יהיה לא
 תו■ שלמה עורך־הדין ■

 מאז תדמיתו את שינה כהן, סיה
עי לראשות הליכוד מועמד הפך
להו נהג בעבר ירושלים. ריית
כשגלימתו בבתי״המישפט, פיע

ושע עשוי אינו שפמו מרופטת,
 על מקפיד הוא כעת פרוע. רו

בקפי עשוי שפמו מהודר, לבוש
 באופן מטופל שערו כי וניכר דה

ספר־צמרת. בידי קבוע
 מתנת־חג של חדש מינהג ■

 מ־ קצב־הצמרת הנהיג לעובדים
 הפט. אליעזר כפר־שמריהו,

 סיימו כאשר ראש־השנה, ערב
 לקונים הבשר חלוקת את עובדיו
 חלוקיהם את כולם פשטו הרבים,
 נמל־ אל מהאיטליז הישר ונסעו

לפ החליט בעל־העסק התעופה.
ול לכולם וקנה עובדיו, את נק
 כרטיסי־טיסה מישפחותיהם בני

חו את שם לבלות כדי לפאריס,
עצמו. הכט עם החג פשת
 פרקליט זוכה יום בכל לא ■
 את לשמוע יסכים ששופט לכך

בגלי לבוש אינו כשהוא טיעוניו
 שפר בביגדי־טניס. אלא מה,

 הצעיר, הפרקליט של גורלו
 שטנגר. חיים הכיפה, חובש

 בטיפולו שהיה שתיק סבר הוא
 לאולם כשבא בפשרה. יסתיים

 אילת, חיים שופט־השלום,
הת הפשרה שהסכם לו התברר

 הוא ולכן הדיון, בבוקר פוצץ
אי השופט. לפני להופיע יאלץ

 בברי״ שאל נעים־ההליכות, לת,
 האם ״ הפרקליט: את חות־הדעת

 טניס?" למישחק יוצא אתה
 את ״סיימתי שטנגר, ענה ״לא."

 שעתיים." לפני כבר המישחק
 נסיבות את לאילת משהסביר

השו לו התיר המיוחדת ההופעה
 כשהוא טיעוניו, את לומר פט

הלבנים. בבגדיו לבוש
 אילת, של בת־הזקונים ■

 ליד לסופרמרקט יצאה דנה,
 חלב. לקנות כדי בית״המישפחה

 הלקוחות מאחת ביקשה היא
 רוכן מוצב היכן לה שתראה

 ואמרה בה הביטה האשה החלב.
 לך.״ יש יפות עיניים ״איזה לה:

 הרע, עין ״בלי הוסיפה: ומייד
 שלוש נקשה היא הרע." עין בלי

 ״טאץ׳ והוסיפה: עץ על פעמים
 הראתה אחר־כך וזר.״ טאץ' ווד,
 שקיות־החלב. נמצאות היכן לה

 סוניה היתה הנרגשת האשה
 יושב־ראש של אישתו פרם,

העבודה. מיפלגת
 הירושלמי, החאן מנהלת ■

 יום־ את חגגה בן־נחום, עדה
 גילה את לגלות מבלי הולדתה

 הפריע לא זה אך המדוייק.
 את לה להביא התיאטרון לעובדי
 בן־ אוהבת. הכי שהיא המתנה

 שוקולד. כזללנית ידועה נחום
 יום־הולדת כמתנות קיבלה היא

שוקו חפיסות של שונים סוגים
התא לא רזה, שאינה למרות לד.

 תוכן ואכלה אותן פתחה פקה,
בתאווה. החפיסות

 למישפטים, המתמחה ■
 העוזר הוא יקותיאלי, אורנן

 העבודה ח״כי של הפרלמנטרי
עבוד שריד. ויוסי אבן אבא

 צרות לו גורמת שריד עם תו
 נתון הוא חודשים מזה רבות.

 במיקרה טלפוניים. לאיומים
 החייאה צוות לביתו נשלח אחד
 ובמיקרה אדום, דויד מגן של

 בדואר. חבילת־צואה קיבל אחר
 לו הודיעו שעבר בשבוע

 כרי בביתו. פצצה שהוטמנה
 פנה בזיהוי, טעות תהיה שלא
 בקריאה: האלמוני המודיע אליו

בוגד!" של עוזר ״בוגד,
מ אחד הוא יקותיאלי ■

 לפרוייקט, השותפים ארבעת
 לבחינות הכנה ספר - קידום

 אלה שבימים פסיכומטריות
ב הרביעית. מהדורתו יוצאת
 בשפה מהדורה אף תודפס קרוב

 המיזרח־ העיתון בדפוס הערבית,
 הצלחת על פאגיר. אל ירושלמי,
 הכניסה בבחינות הנבחנים

את שקראו אחרי לאוניברסיטה,

2403 הזה העולם


