
ם 1בל שמי דניאלה מאתוי
 החדש, בת־ים עירייה ראש ■

 את פותח קנמון, אהוד
 לפנות־ 5 בשעה יום־עבודתו

 רוצה הוא — הסיבה בוקר.
 אנשי עובדים איר בשטח לראות

העיריה. של התברואה מחלקת
 בך מרים השופטת ■

 נשיא ממלאת־מקום סירת,
 את החלה העליון, בית־המישפט

 בית־המישפט באולמי דרכה
 פרק־ מטעם בהופעה דווקא

 עיתון. נגד ליטות־המדינה
 בן־פורת סיפרה לנעמת בראיון
 נגד בתביעה הופיעה שהיא

 הארץ, עורר שוקן גרשום
 שהועמד נער של שמו שפירסם

 שם. פירסום איסור כשהיה לדין,
 מאוד, שהתרגשה בן־פורת,

בטיעוניה. הפריזה שהיא סיפרה

 הכלכלי־ המשבר על בורג:
 להציל צריד האוניה .את פוליטי:

הקפטן.״ של שמו מה חשוב ולא
 ׳יורם העיתונאי •

 כדי ששילמו .המחיר המזרחי:
 לישובי־ ביטחון כביכול, לקנות,
נורא." מחיר הוא הצפון,
 ויעקב סובול יהושע •
 החסד ימי .תמו בחותם: לזר,

תמ״י? תמו? הממשלה. של
ארי ללא-תיק, השר •

 לתפקיד נבחר שלא שרון, אל
 של מחלקת־העליה יושב־ראש
 .לא(אריה) הציונית: ההסתדרות

 יושב שאני לכד אחראי דולצין
 על ועובד בבית שנה כמעט

במשק.״ טרקטור
הכהן: מנחם הרב •
ראש לעשותו הכישלון אחרי

ך 11111 ¥  גרוקליו' לגשר .מעבר הסרט לבכורת הופיעה |1|
 לאולם שבאה השחקנית, ארון. שחור במעיל |1 1/1 11111

 מזווית־הצילום, נחת שבעה לא רנטר, יעקב האדריכל בעלה, עם
כן. תצולם היא אם תכעס בוודאי היא שנים עשר שבעוד והעירה

 בין האיזון את מצאתי .מאז
 עבר הפחד הטיעון. ובין המיקרה
אני.״ להיות ויכולתי

 כר על מצרה בן־פורת ■
 לה מאפשר אינו שתפקידה

 היא פסנתר. על בנגינה להופיע
 להנאתה, רק לא לנגן רוצה היתה

 אחרים. להנאת גם אם כי
 על שומרת היא בינתיים

גמישות־הידיים.

השבוע ,פסוק
 האוויר חיל מפקד •

 .בגין פלד: בנימין לשעבר,
 בבגדים שהתחפש יהודון הוא
 והסתובב ז׳בוטינסקי (זאב) של
 האלה, הבגדים עט הבימה על לו
 עד היה, שהוא מה שהוכח עד

 עד חייו, כל שיקר שהוא שהוכח
ההצגה.״ לו שנגמרה

 מעדיפים .היהודים הנ״ל: •
 בתחום לבתי־קברות להוביל

 לשבוע, איש 15 הקו־הירוק
 אחת פעולה לעשות מאשר

 של גוויות שלוש שממנה
יוחזרו.״ לא לוחמים

יוסף שר־הפנים, •

 חסידיו לו מבקשים לעליה,
 הזכויות במיסגרת תפקיד

ליורדים.״ המוענקות
ב ר ה  .אני מאירכהנא: •

 כשר־ שרון את למנות מציע
 ילר שהוא מספיק ההרתעה.

 כבר הם ושומרון. ביהודה לטייל
משם.״ יברחו
והר העכורה שר •

 .המערר אוזן: אהרון ווחה,
 אפילו הוא לשילטון. פסול אינו

רצוי."
 המיטהר שר •

פת: גירעון והתעשייה,
 כל ח״כים 64 של ״בקואליציה

 לך ומכתיבים מלך הוא ממזר
הכל.״
 אפלכאום, בועז •

 של הפרלמנטרי עוזרו
 יד־ימינו. .אני פרם: שימעון

 ממני. שנדרש מה בכל לו עוזר
 ידיים, זוג עוד עיניים, זוג עוד

וראש.״ אוזניים
 על ,37 בן שהוא הנ״ל, •

 מישהי מחפש .אני רווקותו:
 פשוט אני ילדים. תירצה שלא
 לסבול יכול לא ילדים. שונא

אותם.״
אליהו מרדכי הראשי והרג דולצ׳ין אריה הסוכנות יו״ר
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