
 הצדקנות, מאוד, ״פשוט :ענה
 העיניים וגילגול ההתחסדות

 הזה, הבחורצ׳יק של לשמיים
 בדיוק1 ההולמות תכונות הן
 של הישועית הטלוויזיה את

ברומא!״ הקדוש הכם
ה מותו לפני יומיים 1!

ף מופה של טראגי  עם חרי
 בתאונת־דרכים ובנו אישתו
תוכ ב׳ ברשת הקליטו בצפון

ב שעסקה בהשתתפותו, נית
 ואסטרולוגי גרפולוגי ניתוח

 מותו בעיקבות אישיותו. של
 לגנוז עורכי־התוכנית החליטה

 חברי דווקא אך שידורה, את
 לשמואל פנו צורעה קיבוץ
 התוכנית, את מגיש שגם שי,

 אחרי תשודר. שהיא בבקשה
התוכ שודרה יום־השלושים

 הניבוי ממנה הושמט אך נית,
 של- קבע הוא האסטרולוגי.

 בשטח גדולות נכונו חריף
ש סביר סיכוי ואף הפוליטי,

ראש־ממשלה. יהיה

 לי עלתה יודע, אינני הלילות,
אם אויה, :כזאת מחשבה
 אולי עשרות, מילחמה, תפרוץ
 ישכבו שלנו צעירים מאות

 או שבורה, רגל עם במיטה
 למנוע צריך חלילה. רגל בלי

!״מילחמה
כששר־הביטחון הנ״ל •

 למתנגדי הציע שרון אריאל
 מישרדו מול להפגין הנסיגה

״מדוע :ראש־הממשלה של
 מיש- מול ולא מישרדי מול
?״ רדך
 חנן ח״כ-התחיה, •

 בכנסת: דיון באותו פורת
שב הסכם־השלום, את ״קרעו

משחקים!״ ולא הכלים את רו
יובל ח״כ-חתחיה •

״צריך :דיון באותו נאמן
 או לנשפך השופך בין להבדיל

משפיכים.״ שאצלו זה
 ״בחור־ישיבה :הנ״ל •
ב- אלא בצריח, חשוף אינו

ריצ על מזרחית ישיבה יושבתבן־יעקב יהודית
בתל-אביב. אולפן־הקלטות פת

 להקלטת באה ברדיו, גם העובדת בטלוויזיה, קריינת־רצף יהודית,
 ולמרות לפורים, אתגר אבי השדרן של מיוחדת תוכנית-רדיו

ולעשן. הריצפה על לשבת העדיפה פנויים, כיסאות שהיו

 מרדכי הפרטי הבלש 9!
 מצטער שהוא סיפר רחמים

 בעיק- הנוכחי לתפקידו שהגיע
 נולדה של פליטודפה בות

בפומ עליו שהצביעה מאיר,
רח מרדכי שהוא ואמרה בי

 שומר־ה- שהיה הידוע, מים
נא מכך כתוצאה שלה. ראש

 ולעבור מהשירות לפרוש לץ
 נמנים כיום פרטיים. לעסקים

ח״כים. גם לקוחותיו עם

השבוע פסוקי
מנ הממשלה ראש־ •
ן חם י נ  על בכנסת בדיון כ

״ש מסיני: המתנחלים פינוי
או הימים ובאחד רגל, ברתי

ה על בשכיבה הזה מיקרה
כביש.״

 ״הם הנ״ל: על הנ״ל, 9
 תסלחו בחוץ, צרכיהם עושים

 הנסיגה לחסום כדי זה כל לי,
בגופם."

 צ׳ארלי ח״כ-חד״ש •
ש זרה לעיתונאית ביטון,

 הכסא את לשמור התעקשה
 הכנסת ביציע שלידה הפנוי

מחר ״אני אחר: זר לעיתונאי
עליך!״ בן

מ מישטרת מפקד #
אב ניצב תל-אביב, חוז

ההתנק על תורג׳מן, רהם
 היה ״הוא :בג׳יי-אר שות
 להצביע יכול שאני נבל כזה
 סיבות עם אנשים הרבה על

אותו.״ לגמור טנבות

ה מאתבלננים אל שמי דני

בכנסת משל וירוחם שפירא אברהם

ה העולם 2525 הז


