
אלה סאתניט בלו1 שמי דני

 של הראשי הרב •
 צפניה קריית־שמונה,

 לבנון, ספק, שום ״ללא דרורי:
 ארץ־ היא מסויים, גבול עד

ישראל.״

הכהן, מנחם הרב •
 קרפ: יהודית דוח בעיקבות
דוחי. אל מדוחי הולכת ״המדינה

רו שלום העיתונאי •
 זקוק שבה ״בתקופה זנפלד:

אורד בעלי למנהיגים העולם

המככב אמיתי, נחש ■
 עדות החדש מהסרט בסצינה
 כל את להטריד הצליח מאונס,
 מגניבים התסריט, על־פי הצוות.

 הילד, של למיטתו הנחש את
 את להפחיד כדי קרן, איתי

לאונס, עדת־הראייה אמו,
 שתעיד ממנה למנוע במטרה

 לאתר־הצילומים בבית־המישפט.
 של הזואולוגי מהגן נחש הובא

 אחרי תל־אביב, אוניברסיטת
 התנהג לא הוא כהלכה. שסומן

נוע, ללא שכב לתסריט, בהתאם —■־

 לפני שרים אין ליבנה חני לזמרת מדגיםהיימן שום
 אוחזים ובשניה מיקרופון אחת כשביד קהל,

 עובד מוסיקאלי, ומפיק מלחין היימן, אותוילמגבר. המחבר בכבל
הבימה. על עמידה והדגים חמד״לצון והוא חדש מופע על עתה

 אך אותו, להחיות ניסה והצוות 1
 והכל הופסקו, הצילומים לשווא.

 רק מת. שהנחש בטוחים היו
 דליי־מים, עליו ששפכו אחרי —

 התעורר הוא פעם, אחר פעם
בצילומים. להמשיך היה וניתן

 סגן של לחדרו הנכנסים ■
 נתן תל״אביב, עיריית ראש

 מגלים ראשון, בימי וולדך,
במוספי־הספורט. מוצף שחדרו

 הוא קבוצה איזה מייד נשאל הוא
 מתשובה מתחמק וולוך או אוהד.

 שבתוקף שמכיוון ומסביר
 מנהל הוא בעירייה תפקידו

 וספורט, נוער לתרבות האגף
בספורט, מבין שאיננו למרות

שיעורי־ ״לעשות נאלץ הוא
 היא שלו השאיפות אחת בית.״

 תל־אביבית נבחרת שתוקם
ה החלוקה ללא עירונית

מקובלת.

השבוע ,פסוק
 רפאל אלוף(מיל־) רם .•

להי ״צריך איתן: (..רפול״)
לבנון.״ בדרום לנצח שאר

 במוסקווה לשילטון עלה רוח,
קוצר־נשימה.״ בעל שליט
יצ ראש-הממשלה, •

 באופן נאמן ״אני שמיר: חק
 גמיש אך לעקרונות, אבסולוטי
ובאמצעים.״ בטקטיקה

 ההסתדרות מזכ״ל •
בן־אהרון: יצחק לשעכר,
 את אימץ פרס ״(שימעון)

 זה עכשיו׳. ,הממשלה הסיסמה
פעם.״ ממשלה מאשר יותר
 קופת-חולים, מנכ״ל •
 שוסטק ״אליעזר דורון: חיים

 היו כאילו לקופת־חולים מתייחס
עויין.״ גורם
 נחום תמ״י, פורש •

 התנועה, מנהיג על מנחם,
 שבא ״ארם אבו־חצירא: אהרון

 לבוא צריר חברתי צדק לדרוש
בניקיון־כפיים.״

 ״המניע הנ״ל: על הנ״ל, •
 תמ״י להקמת אבו־חצירא של
 שבלי בהנחה, מלכתחילה היה
לכלא.״ יגיע הוא פוליטי כוח

 מיכאל חרות ח״ם •
 נגדו שהופצו כרזות על קליינר,
בסוכ תיק־העליה על במאבק

 הדר־ בנוסח היה ״זה נות:
זאב' ב״טעודת נואם שפירא אברהם ח׳בשטירמר."
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