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 הקרי- את פגש גלאי, דד

 (פרקש), זאב קארטוריסט
 שוקי מהצמד דורית, שבתו

 הזמר בפסטיבל הופיעה ודורית,
 עדות־המיזרח. בסיגנון דרור
 על דעתו מה אותו שאל הוא
 הופיעה האשכנזית שבתו כך

 כמו היינו ״אנו :זאב ענה שם.
 בפסח.״ חמץ שקונה הגוי

 עזיק־ עליזה הזמרת 9!
, י  החדש במחזימה המככבת י
היש התשובה נזלכותא, הו

 כלכותא, הו ׳למחזמר ראלית
 במסע־דיאטה לפתוח החליטה
ב שתיערך הבכורה לקראת
 עם התייעצות אחרי קרוב.

 שהדיאטה החליטה היא מומחים
 היא ביותר לה המתאימה

באה היא מאז דיאטת־חסה.

רו שלום• העיתונאי •
 ״לפחות :הנ״ל על זנפלד,

מ טובים מיליונים כמה לגבי
 יהיה אי־אפשר המדינה תקציב
נו לא שמקום־קבורתם לטעון
דע.״
העכ המצב על הנ״ל, 9
 ״הארכיאולוגים :בארץ שווי

ה ההווה. בבעירת מוטרדים
ו בעבר, מחטטים פוליטיקאים

ה מן מודאגים ההיסטוריונים
עתיד.״

הכהן: מנחם הרם •
ה תתבהר הקרובים ״בימים
 ומי מי, עם יישב מי תמונה,

 ראש־האופוזיציה :מי אציל יילד
 ראש־ או ראשיהממשלה׳ אל

נשיא־המדינה.״ אל הממשלה
ראש־הממשלה, סגן •

״הייתי :ארליך שימחה

 אותו המקדם שעון, בבבלי כבולו״נשט״ו ברור
 אלרון ברון צייר כך מותו. אל

 ושאף הכלליים, הציונים במיפלגת מרכזי פעיל שהיה חברו, את
 אך פעמים, כמה וימשטיין את צייר אלרון כח״כ. בעבר כיהן

 מכבר, לא שצויירה התמונה, ונשטיין. ראה לא זו תמונתו את
חודש. לפני שמת ויינשטיין, ברוך של הקרב סופו על רמזה

 עמום סל כשבידה חזרה לכל
 זה, ירק של אדירות בכמויות

 לכך ללעוס. מפסיקה היא ואין
 היא חיוביות. תוצאות כבר יש

 וחצי שניים ממשקלה הורידה
מ נמנע ההצגה צוות קילו.

 לא שהיא כדי לידה, לאכול
 ששון המפיק, ורק תתפתה,

 עזיקרי שמא דואג שבתאי,
לירוקה. לבסוף תיהפך

שבוע פסוקי ה
אב המפד״ל, ח״כ •

 המתרחש על מלמד, רהם
 ״הללוב :הכבושים בשטחים

דמינו?״ הלאוגנדה היינו,
ה קבורת על הנ״ל, •

 ״מה בנחל־חבר: עצמות
 שמדינת- מתלוננים הבדואים

 אליהם מתייחסת לא ישראל
עשי הלוויה איזו שיראו ? יפה

שלהם!״ לשלדים נו

ש שפירא ל(אברהם) מציע
מהעיירה.״ כגביר לדבר יפסיק
 זיווה העיתונאית •

 להרוג. תאמר- ״אל יריב:
לחרוג." אמור
 מיכאל הסאטיריקן •

ב בריזן, מיכאל״) ב.״<
 שר־ של דמיונית אימרה צטטו

 ״שלושה :שרון אריאל הביטחון
 מיל־ עם מסתובב אני חודשים

 יוצאת לא ׳והיא בבטן, המה
לי.״
ריים־דייווים, מנדי •

 :בארץ שהייתה תקופת על
לאו נכס של מעמד ״קיבלתי

 לכתוב שבא עיתונאי כל מי.
 את לראיין נשלח ישראל על

 מנדי את ואחר־בך דיין׳ משה
גול את אחר־כך רייס־דייווים.

 רייס־ מנדי את ושוב מאיר, דה
דייווים.״

 גפן: יהונתן המשורר •
 לצרפתים פאב, יש ״לאנגלים

כספומט.״ ולנו ביסטרו

תבלתים א ה מ אל שמי דני

פורת אורי תיקשורוז, לענייני ראש־המשלה יועץ

■ ***־ 2ג3נ הזה העולם




