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בצורה ומקרוב, מלמטה צולמו הם למשל כן ומשונות. שונות בזוויות ביניהם הטלוויזיוני

ח11 י1111 י ה  מבימת־נוא־ יורד כשהוא ידיו בשתי נעזר ״
נאם הסוכנות הנהלת חבר נרקיס, מים. \1 #ן 11 1111

 המדען על סרט הוקרן שבהמשכו ההסתדרות, של מיפלגתי בכינוס
הזה. מהסוג למדרגות רגיל אינו נרקיס סחארוב. אנדרי הרוסי

 לראות והתפלא עירוניים טקסים
 הוא בלתי־מוכר. טלוויזיה צוות

 הם מי עבור לדעת ביקש
 ראש־ של ועוזרו עובדים,

 מילשטיין, יוסי העירייה,
 צילום בצוות שהמדובר לו אמר
 לתעמולת־ תשדירי־הליכוד של

 נפחד היה בן־מאיר הבחירות.
 באותו שעוד לו, כשנאמר ביותר
 בתשדירי־ יופיע הוא הערב

 התחמק הוא בטלוויזיה. הליכוד
 וכמעט הטלוויזיה מצלמי
 עד עצמם. מהטכסים שנמלט

 לבריאותו שחשש שמילשטיין,
 מיהר ראש־העיריה, סגן של

 של בצוות שהמדובר לו להסביר
הערבית. הטלוויזיה

 דובר רימון, רוני ■
 חדש למיבצע אחראי העיריה,

 פירות״) (״אלברט חיים של
 כתשדיר־ ישודר שלא בנאי,
 יעץ הוא בטלוויזיה. שירות

 החברה או־קי, לפירסום
 הפרוייקט, מאחורי העומדת

 לספורטאים פירות יגיש שבנאי
הראשון ביום שיצאו הישראלים

 להקים הצליחו הם האחרונות
 ענה הארץ. ברחבי סניפים 120

 120 פירקתי ״אני ברנה לו
 ממקימי היה ברנר סניפים״.
.60ה־ בשנות רפ״י וממפרקי

 שהתקבלה ההודעה ■
 שם הדליקה במישטרת־עפולה

 סיפר נהג אדומים. אורות
 בצורה חונה ברכב שהבחין
 כשפנסיו הכביש, בצד תמוהה

 שמיהרו השוטרים דולקים.
 הליברלים ח״כ את מצאו למקום

 מנמנם גולדשטיין פינחס
 השתתף גולדשטיין בריכבו.

 באסיפת־בחירות ערב באותו
 שהוא חש עפולה ליד במטולה.

 ירר ולכן נסיעה, כדי תוך ירדם
 אחרי לנוח. כדי הכביש, לשולי

 הוא אותו העירה שהמישטרה
 בכפר־סבא, לביתו בדרכו המשיך

בוקר. לפנות 4 בשעה הגיע לשם
 תל־ עיריית ראש סגן ■
 גם שהוא בן־מאיר, דב אביב,

 היה העבודה, מיפלגת ח״כ
בשני השתתף הוא מאוד. מבוהל

 בלוס־אנג׳לס, לאולימפיאדה
 בנמל־ למטוס עלותם לפני ממש

בן־גוריון. התעופה
 בחוף המצילים שביתת ■

 של רעתו את בילבלה תל־אביב
 המר. זאב העירוני השופט

 השבוע, נתן שהוא בהכרעת־דין
 אחד של שמו ליד רשם הוא

טביעה. עד מעדי־התביעה:

 היעדרו את ניצלו גנבים ■
 אדמון, דויד הפירסומאי של

 איסוף לצורכי בחו״ל השוהה
למכו ופרצו לליכוד, תרומות

 רק לגנוב הספיקו הם אבל ניתו.
 שכולן (קסטות), קלטות חמש

 תשדירי- של ג׳ינגלים מכילות
הליכוד.

 נבון־ רותי הזמרת ■
 בבנייני- השבוע תופיע זמורה
 לא אך בירושלים, האומה
 לפני בהרצאה אלא בשירה
 הכינוס את בתשובה. חוזרות

 ובאולם ישראל, ישיבת מארגנת
 בתשובה חוזרות נוכחות יהיו

 דתיה היא עצמה נבון לבד.
 על לנוכחות תספר והיא חדשה,
 אחת בימה על ליהדות. דרכה
 איינ* אלונה תופיע איתה

 נוספת, חדשה דתיה שטיין,
 אריק הזמר של גרושתו

איינשטיין.

 המזל לה שיחק לא ■
 חברת מזר, (״מיקי״) למרים
 מטעם תל־אביב עיריית מועצת

 ניצבה היא הליברלית. המיפלגה
 של בדוכן־תעמולה השבוע
 ברחוב השקם חנות מול הליכוד

 מישהו בתל־אביב. איבן־גבירול
 היא אם אותה ושאל אליה ניגש

לקייטנה. _ילדים רושמת

 ממלא גריסל, יגאל ■
 תל־אביב, עיריית ראש מקום
 וראש שהוא להתבדח נוהג

 24 ביחד עובדים צ׳יץ', העיריה,
 ארבע עובד ״אני ביממה. שעות
."20 עובד וצ׳יץ׳ שעות

השבוע פסוקי
 יובל שר־המדע, •

 אירגון מנהיג על נאמן,
 אהיה ״אם היהודי: הטירור

 בממשלה והשיכון הבינוי שר
 ליבני שמנחם רוצה הייתי הבאה,

 את מכיר הוא שלי. המנכ״ל יהיה
 כישרוני אדם והוא השטח

ביותר.״
 לא ״הם הנ״ל: על הנ״ל •

 התארגנות אלא טירור, אירגון
לפעולות־הגנה.״ לא־מוסמכת
ש  יצחק הממשלה, •רא

ובחירות באות ״בחירות שמיר:

נש לעולם והמדינה הולכות
ארת.״
אמנון העיתונאי •

הוא ״שמיר אברמוביץ:
 יכול בישראל אדם שכל ההוכחה

ראש־ממשלה.״ להיות
ל המערך מועמד •

יצ שר־הביטחון, תפקיד
 פרוטה אף ניתן ״לא רבין: חק

לקרנפי־שומרון.״ שחוקה

היג מנ  ישראל, אגודת •
בש ״רק שפירא: אברהם

 צריכים אנו אם יודעים מיים
באו או בקואליציה לשבת

פוזיציה."

 היהודי המיליונר •
 שמו שירבוב על גאון, ניטים
 השר חטיפת ניסיון בפרשת
״הממ בלונדון: לשעבר הניגרי

 ממשלת היא בישראל שלה
 הם מה וקבצנים. הולכי־בטל

 יצאו הם ליי לעשות רוצים
מדעתם?״

ב ר ה  ראש פרץ, יצחק •
 לא ליטאי ״אם ש״ס: רשימת

 גור וחסיד גור חסיד לייצג יכול
 איך אז ויז׳ניצאי, לייצג יכול לא

 או תימני לייצג יוכלו אלה שני
מרוקאי?״

 אמנון העיתונאי •
 קארל על בפרפראזה דנקנר,
 בני־אדם של ״הווייתם מארכס:

 שלהם חשבון־הבנק ומצב
תודעתם.״ את קובעים

ביילין, יוסי הד״ר •
 דעת־הקהל סיקרי על האחראי

הס ״עניין במיפלגת־העבודה:
 אחר אצל רופאים. כמו זה קרים
 ואצל כזו תוצאה מקבל אתה
אחרת.״ תוצאה השני
 איתן, רפאל(״רפול״) •

 התחיה־צומת ברשימת 2 מס׳
 והמדינה העם ״טובת לכנסת:
 אחר. דבר לכל מעל עומדת
 הפרט רצונות בין ניגוד כשיש
 צריך הפרט הכלל, לרצון

לוותר.״

| | |  נמצאת פולופ, גי ביגדי״העור יצרן של אישתו ן■!! 71ך
 בלל. בה ניכרים שלא מתקדמים, הריון בחודשי 1 # 111111

 היא ביפו, שנערכה פרוביזור, עודד האופנאי של בתצוגת־אופגה
בארצות״הברית. המתגוררת לב, עדנה הישראלית בזמרת פגשה
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