
ם לוני ב

מהחנות חוזר אזרח
- 1 8 —-............................................—————1̂

שסי דניאלה סאת

 תרצה ם1רחנבל פנינה
ת באוניברסיטה הדתי

בר־אילן
! הזמר ■ ?ו בי ק צ *י
 בתים־ מזורז קורס עתה עובר

 הסקרנות מלבד עול־מחשב.
ר מסיבה זאת עושה הוא  נ

 להעלות עומד צביקה ספת.
 בעולם כוכב שיקרא ערב

 כלי- טהרת על כולו אחר,
ש למרות ממוחשבים. נגינה

 הוא אותם, יפעיל לא פיק
פו הם כיצד לדעת מעוניין

עלים.

 של לחקלאות הפקולטה ■
ברחו העברית האוניברסיטה

ה את הזמינה בות נ י נ ״ פ  רו
ם לו ב נש פנינה להרצאה. זנ

 :הסטודנטים אחד על-ידי אלה
 והיא ז״ מצליחה את ״במה
 באת שאתה ״בזה מייד: ענתה
 היא לי.״ מאזין ואתה לכאן

שמצ יפים אנשים על דיברה
 :קרא מהקהל ואחד ליחים

 פנינה המכוערים?״ יעשו ״מה
דווקא אתה מכוער. לא ״אתה

 ההסתדרות מזכ״ל •
בן־אהרון, יצחק לשעבר,

 חולני מוח ״רק עניין: באותו
 מן יוצא באופן דוקטרנרי או

אב מין להמצא יכול הכלל
 לבנות ללכת לא של כזה סורד

בשטחים.״

 אמנון העיתונאי •
אריק ״אם :אברמוביץ

 — המכבי יהודה הוא שרון
תוקידידס.״ הוא ח אורי

ח • ל א  איאד״) (״אבו ס
 שימעון בין ״ההבדל האלף:

בין כמו הוא בגין ומנחם פרס
קולת.״ ופפסי קולה קוקה

 איתן חרות ״כ ח •
״יו שר־האוצר: על ליבני,

 מועמד. איננו שהוא אומר רם
ואם אמביציה. לו יש אבל

פאר. מני של בעידודו אפרסמון אוכלטימוו משח
תוכניות־ אורח היה הרדיו שדרן

 לאכול למשתתפים הופע שבח הזה, השבוע פאר, של הראיונות
 מפרי שף שהכין ממטעמים לטעום ואחר־כך הבעייתי, מהפרי

טימור. משה של העיכול בדרכי פגעה לא האכילה האפרסמון.

 ״אני הוסיפה: אחר־כך חמוד.״
שהצלי מכוערים כמה מכירה

 קריאות: נשמעו מהקהל חו.״
 פנינה כשחזרה בגין!״ ״בגין!
 הודעה לה המתינה לביתה

 האלקטרונית המזכירה על
 של שאגודת־הסטודנטים שלה,

 מזמינה בר-אילן אוניברסיטת
להרצאה. אותה

 ממשיכים התקפי־הלב ■
 בכנסת. המערך בסיעת להכות
 יצחק הוא שאושפז הח״כ
בדי גר שהוא למרות פרץ.
 בבית־החולים שוכב הוא מונה,

בילינסון.

השבוע פסוקי
לשע העבודה ״כ ח •
הבנ על הכהן, דויד בר,
ית ״סולל־בונה :בשטחים ייה
 וליחסים השטחים לעתיד רום

תושביהם.״ ובין בינינו

 אביבה לאשתו קצת, לו חסר
יש.״

סד יהושע המחזאי •
 צה״ל עמדת על ״הירי :בהל

 לשיחות הזיק לא בחאלדה
 שום גם ולבנון. ישראל בין
 להזיק יוכל לא בעתיד זרי

 האלה לשיחות האלה. לשיחות
 איך להזיק. אי־אפשר בכלל

לבר־מינן?״__ להזיק אפשר

 שלום העיתונאי •
 המהמרים ״כל 5 רוזנפלד

טי כשתי לרעהו איש דומים
 טענו בבורסה גם רעל. פות

 שכלי-התיק- השבוע בראשית
במפולת.״ אשמים שורת

 ׳׳כ ח הכהן, מנחם •
 לוח־העבודה ״על :העכורה

 נרשם: הישראלי המשק של
בבורסה.״ אובדים השבוע

 אהרון העיתונאי •
 עכשיו שלום ״אנשי דולב:
 עיר באפרת אחריהם השאירו
ופועה.״ כואבת בתולה

2370 הזה העולם


