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שמי דניאלה מאת

ר

 נכח צ׳יץ׳ של הבית בחוג ■
 ראשון" של ״הפרלמנט איש גם

 מאירוביץ׳, (.רוק״) זאב
 חבר שהוא למרות כי שסיפר
 הוא הליברלית, המיפלגה במרכז
 מועמר ניצן, במאיר יתמוך

ראשון־לציון. בעירו, המערך
 מרדכי סייר כאשר ■

 שינוי מועמד וירשובסקי,
 תל־אביב. עיריית לראשות

 אחד לו הציע אלנבי. ברחוב
 שיוכל כדי כיסא, הסוחרים

 וירשו־ השיב ולנוח. מעט לשבת
 על נאבק אני תודה. ״לא, בסקי:
אחר." כיסא
 7 בן ילד קפץ אחרת בחנות ■

 לא ״אני לווירשובסקי: ואמר
 כשביקש בשבילך!״ אצביע
 ״אני הזאטוט: ענה מדוע, לדעת
 שם כי המערך, בשביל אצביע
 אחר״כך שלי!" הסבתא עובדת
היא שסבתו לגלות הילד הסכים

 ח״כ שאל כן." ״דווקא
 תיכון ״מה?״ אגודת־ישראל:

 על בא כך ״כלום." השיב: הנרגז
השניים. בין דו״השיח סיומו

 ביום בא שרון אריאל ■
 לבלפור לעזור שעבר החמישי
 בבאר־ הליכוד מועמד קיוותי,

 שלו. הבחירות במסע שבע,
 רבה באהדה זוכה שלא קוויתי,

 הליכוד, תומכי בקרב גם בעיר,
בהשתת מסיבת־עיתונאים כינס
 העיתונאים אחד שרון. פות

 הוא אם ושאל, השר על היקשה
 שלו המועמד את מכיר בכלל

 שרון במסע־הבחירות. עוזר הוא
 מיהו יו׳דע אינו שהוא הודה

קיוותי. בלפור
 ירוק?״ הוא הדולר ״למה ■
 שירה, (.בנצי״)בן־ציון שאל
 שר־ של תיקשורת לעניני יועצו

 אותו קטפו היהודים ״כי הדתות.
בוסר!"

עדן שימשו
לפב הבלונדית הצעירה

 החדשה חברתו של בחיבוקה זוכה
 עם בא עדן בוכפלנר. (״יוכי") אורקולה

 לה לעזור כדי בוונציה, לפסטיבל״הסרטיס הבלונדית הצעירה
 גרמניים. סרטים 20ב־ כבר שיחקה 22ה־ בת יוכי עבודה. למצוא

 שבו מהסרטים ואחד פלייבוי, הירחון צלם על־ידי התגלתה היא
 כיורד עצמו המגדיר עדן, בונד. ג׳יימט בסידרת פרק היה השתתפה

 - מבת־זונו בהרבה מבוגר בברלין, והמתגורר מישראל, הראשון
בוונציה. הכל תשומת״לב שמשכו לשניים, הפריע לא הדבר אך

 מועצת־ חברת מנחם, לילי
 לקדנציה ומועמדת העירייה
נוספת.

 אנדרי חרות מרכז חבר ■
עבו מקום את עזב קלצ׳ינסקי

 ישראל מקרקעי במינהל דתו
 של מהרפת ״פרשתי והצהיר:
שסי למי רומז כשהוא נורדיה."

 הקודם, עבודתו מקום את לו דר
דק מיכאל סגן־שר־החקלאות

נורדיה. בן־מושב ל,
 בכנסת חרות סיעת מזכירת ■

 ירדנה הקואליציה ומצליפת
 בדריכות השבוע עקבה מלה
 הכלכליות. ההתפתחויות אחרי
 דירה באחרונה רכשה היא

גדו בחובות ושקעה בירושלים
הג המטבע בשער השינוי לים.
 צריכה שהיא הסכומים את דיל

להחזיר,
בדי ועייף, שהופיע אחרי ■
 חברי כל את ללא־הפסק, בור

 אמר הכנסת, של ועדת־הכספים
 שפירא: אבררם ח״כ

 ההישג על העניין ״לסיכום
 והאוצר הבנקים שבין שבהסדר

 יודעים הרי אתם אקצר. אני
 הרבה.״ לדבר אוהב לא שאני
תיכון: דן הליברלים ח״כ העיר

השבוע פסוק•
ריים רמדינר נשיא •

 ממשלת ששרי אחרי ררצוג,
 מישכן את עזבו שמיר יצחק

בהם." מקנא ״אינני הכנסת:
שנר •  בנק־ לנגיד רמי

״תוכ פלסנר: יקיר ישראל,
גאונית.״ היא הדולריזציה נית

רכרן: מנחם ררב •
 חד־ נסיגה על החליט ״האוצר
לקו־הירוק.״ צדדית
 עובר — ״עו״ש רנ״ל: •

שב." ולא
פאר: מני רמנחר •

 מישרדי את לאחד מציע ״הייתי
 שאותו כדי והבריאות, האוצר
החוקן.״ את לנו יכניס פקיד
 את ממנה ״הייתי רנ״ל: •
 לענייני לשר אבו־חצירא אהרון

עבורותוחוץ."
אבינרי: עידו הבלשן •

1 ' המרי־ של החמסן — ״הבנקים
נה."

חכם, יהודי ״כל רנ״ל: •
טיפש." העם אך
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