
ם1 י נ לו ה סאתב ל א מי דני ש

 תל־אביב עיריית ראש ■
 נהג להט (״צ׳יץ״־) שלמה

 בעניינים למקטרגיו לומר תמיד
זרנוגה' אינה .תל־אביב שונים:

 שאי־אפשר לומה רוצה —
 כראש־ לשיקוליו להתייחס
 הגדולה העיר של העירייה
 ראש־ לשיקולי כמו בישראל

 ערב קטנה. מקומית מועצה
 שבה מסיבת־העיתונאים, כינוס
 צ׳יץ׳ למיפלגותיהם הציעו

 דב מהמערך וממלא־מקומו
ר אי מ ־ ן ב  ממשלת להקים ^

ביחד השניים דנו לאומי, ליכוד

ילדים.' 567 רק אבא, אין הזאת
 שנולד עני? .מיהו הנ״ל: •
שכיה ואב ענייה לאם
 .מצב הכהן: מנחם הרב •

 ואריק תקוע צה׳ל — לאומי
,השל׳ג. על סקי עושה (שרון)

 רענן: נתן בעל-הטור •
 בגין? (מנחם) ח'כ את .זוכרים
 לעיתוי הגורם היה מה ויודעים

 ההחלטה — פשוט פרישתו?
הפריחה.' בשיא לפרוש

יצחק שר-האנרגיה •

 כושית מימיקה לצלילי מרקדת הדוגמניתדהו סמדר
 המיסעדן של גרושתו דרור, קיצבית־ראף.

בתל־אגיג. שנפתח חדש במועדון־לילה למסיבה באה ארגיב, אבי

 שיש התשובות על עוזריהם עם
 שיבקשו לעיתונאים לתת

 אחת המהלך. על הסברים
היתה, לדיון העלו שהם השאלות

 מדוע ישאלו אם השניים יענו מה
 מתעסקים וסגנו ראש־העירייה

מוניציפלית. שאינה בבעייה
 שלף רימון רוני דובר־העירייה —

 .כי התשובה: את המותן מן
 צ׳יץ׳ זרנוגה.' לא זה תל־אביב

 הראש על קיבל כבר שהוא סיפר
 זה. במישפט השימוש בגלל
 בבן נתקל רחובות כיליד

 זרנוגה, היא הלא קריית״משה,
 משמיץ זה שמישפט לו שאמר
 כך,' על חוזר אינני .מאז, אותם.

 על תחר ,אבל צ׳יץ׳, אמר
 קריית־משה.׳ בן עם הסיפור
יש שלו וסיפר, בן־מאיר התערב

 ביוקנעם. חברים עם דומה בעייה י
 — לומר תמיד נוהג הוא כי

 אף הוא האחרון הבחירות ובמסע
 תל־אביב כי — זאת הדגיש

יוקנעם. אינה
 הציבוריים עיסוקיו למרות ■

 לכתוב בן־מאיר מתכוון הרבים,
אוטרביוגרפי. הפעם חדש, ספר
 יומני את לפרסם מתכוון הוא

בבית־ כשלמד ונעוריו, ילדותו
חקלאי. ספר

ע פסוקי שבו ה
 ויעקב סובול יהושע •
.למילחמהי ב״חותם״: לזר

 הפורש, האוצר שר על מודעי,
 פגר הוא .היום ארידור: יורם

 להתווכח טעם ואין פוליטי
איתו.'

 הע- אליקים המתנחל •
 לעקירתו הסיבה על צני,

 על כיפה לי .אין לקריית־ארבע:
 הרגשה חדור הייתי אבל הראש,

 השער, על מתרפק שהמשיח
פותחים.״ ואיננו

 הנהלת יושב־ראש •
 רחבעם ״הארץ״ מוביאון
 התקפות על זאבי, (״גנדי״)

 גילו ,הם עליו: העיתונאים
 לא ומאז מתוק, שלי שהדם

אותו.' למצוץ מפסיקים
 דן והעיתונאי הבוסר •

 שייכנס ההצעה על בן־אמוץ,
 שפל כדי .עד לפוליטיקה:

ירדתי.' לא עוד הזאת המדרגה
 אורנן, עוזי הסרוסבור •

 נגד האגודה מנהיג לשעבר
 ישראלי .ילד דתית: כפייה
 ילך בארץ, לבית־הספר שהלך

 לישיבה. במאוחר או במוקדם
הגן.' מתקופת אותו מכינים

 היהדות היא ,מה הנ״ל: •
 חילונית השקפה לעומת

 שווים? הם מה אפס! הומניסטית?
 מלפני ימי־הביניים בחשכת הם

 אנחנו אז הצרפתית. המהפכה
 הערכים מול ברך לכרוע צריכים
מאוסים!' ערכים אלה שלהם?
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