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ם י ש נ ו ע
 ״דילמה״. התוכנית מנחה

עצמו על מעיד לונדון. ■דון
כמיטה נם שיגעון שהוא

 הם המצרי בתיאטרון 0!
 בעל דלול, גמאל את פגשו
 הנקרא הנילוס, על הצף הבית

 עלילת מתרחשת שבו עוומה,
 מהדוח ואת זה, בשם הסרט

סי,  התסריט. את שכתב אלי
 סכרי מוסא הסופר כששמע

 את לראות באים שהחיפאים
להם נתן הוא המהגר, מחזהו

״האם :לואיס סם הברית,
בננות?״ רפובליקת אנחנו
 ״האם :לנ״ל הנ״ל •

 שאם ,14 בני נערים אנחנו
 מכים כהלכה מתנהגים אינם

?״ אצבעותיהם על
 יוסי !המערך, ח״כ •

״ההתפתחו בגין: על שריד,
לחבר מחייבות האחרונות יות

 בערב שלו עצמי דיוקן ליד נבוך עומדסגל חיאל
— ידידיו לו שערבו תערוכה פתיחת

 הצייר זך. נתן והמשורר שבא שלמה הסופר מילשטיין, צבי הצייר
 אותס. להשמיד אחר־בך ומייד רישומים לצייר שנים במשך נהג

 שהוא החליט סגל, של בביתו מהרישומים חלק שראה מישלטיין,
 רישומיו. שאר את ישמיד שהוא לפני תערוכה, לסגל יערבו ואחרים
 ניגשו כשאנשים האמין ולא בצד, סגל עמד התערוכה בפתיחת

 אני ז טוב שזה חושבים ״אתם רישומיו. על אותו לשבח כדי אליו
אמר. הוא העיפרון,״ עם קווים עושה רק אני !דרעק שזה חושב

ה של תקציר ההצגה לפני
בעיברית. מחזה

 מתי שנשאל מצרי, כל 0!
 :אמר בארץ, לביקור יבוא

 באפריל,״ 26ה־ אחרי ״אבוא
 ימית. חבל פינוי יום שהוא
 העביר מדוע שאלו גם כולם

 הגולן חוק את בגין מגחם
בכנסת.

 לענייני שהוקדש בערב 0!
 מכנה השם את ושנשא מין

 הגבר על. ויכוח התנהל משותף,
 עמי הד״ר הסקסולוג המצליחן.

 המצוי שהמצליחן אמר, שקד
 במיטה. כישלון בדרך־כלל הוא

 התוכנית, למנחה פנה שקד
״ל לו: ואמר לזגדון, ירדן
 לונדון: לו ענה אתה.״ משל

 גם שיגעון אני טועה, ״אתה
במיטה.״

 מופיעים מהערב בחלק 01
השח אילתור. בקטעי שחקנים

 אמרה אנקורי גילת קנית
 גומרת ״אני אהובי: לנטע

 האמבטיה.״ של בטלפון רק
 שהמישפט הציע לונדון ירון

 של לטלפונים כפירסומת ישמש
 כתוב: יהיה שבהם אמבטיות,

 שקד התערב גומרים.״ ״אצלנו
 ״אצלנו מתוקן: נוסח והציע■
נוזל.״ וזה גומרים

השבוע פסוקי
מ ראשדהממשלה •
ארצות־ לשגריר בגין, נחם

שפיות.״ של לאינפוזיה אותו
 אמנון העיתונאי •

 הממשלה: על אברמוביץ׳
 עשויים הללו הקרבות ״מצולקי
 אינם אכן, עזי־רוח. ללא־חת,
מאיש.״ מפחדים

ש אחרי גנגר, אריה •
תפ את מקבל שאינו הודיע
 עיר- יש למישהו ״אם קידו:

 שרון, של הציונות לגבי עור
לפסיכיאטר.״ שיילך מוטב אז

ש מוכן איני הנ״ל: •
 הייתי לא כיורד. אותי הגדירו

 שלום אמרתי לא כי יורד,
 אגיע שלא אמרתי ולא למדינה

בחזרה.״ לכאן
 ועד ראש יושב־ •

 סישרד־הביטחון, עובדי
 לא ״אנו הראל: אברהם
שרון.״ של בחוותו בני־בקר

 אגודת־ישראל, ח״ב •
 על- שנשאל לורנץ, שלמה

הירו הסטודנטים עיתון ידי
באוני יש אם פי־האתון, שלמי

 סטודנטיות העברית ברסיטה
 מאמין ״איני בתולות: שעודן

בנסיון.״ עומדות שסטודנטיות
 יוסף שר־הפנים, •

 ״אני :עניין באותו בדרג,
זה.״ מה יודע בקושי
אב המפד״ל, ח״ב •
 בעיות היו ״לי מלמד: ם רה

סטודנט.״ כשהייתי אחרות
 המישטרה, מפכ״ל •

 לפני בהרצאה איבצן, אריה
 ה־ את ״להאשים פרקליטים:

להא כמו זה בפשע מישטרה
 באינפלציה, הפניקים את שים

הכסף.״ את המציאו שהם משום
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בלונים

 דרבים יש לנו גם
ם להעניש ת !או

שמי דניאלה מאח

בכנסת שמיר ויצחק בגין מנחם
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