
ה סאתבלתים אל שמי דני

במליאת־חכנסת קולות ספירת

אל א פאר דני ק הו ל  ח
 שומר מי1 בסל!{. מהריהנס

ת על ה שלמו צי אלי הקו
 האסטרולוג כשנשאל ■

 יהידי מה ליפשיץ, ;הרצל
 ראש־המפד של בריאותו מצב
ימ והאם בגין, מנחם שלה
 בי אמר נוספת, בקדנציה שיך
 וכי טוב יהיה בריאותו מצב
 לו, כשהעירו שוב. ייבחר הוא

 יגאל על בשעתו אמר כי
 ראש־ממש- יהיה שהוא אלץ

 יש ״תמיד ליפשיץ: ענה לה,
טעויות.״ של אחוז 20

השבוע פסוקי
א- הרמטכ״ל, •  רב־
ה הדבר :איתן רפאל לוף

 לעשות יודע שאני טוב כי
טייס. זה רמטכ״ל, אחרי

׳ העיתונאי • מיכ ג
 קידוחי- לבצע הכוונה על אל,
מע זה ככה כי :בביקעה נפט
קו היהודים — הירוק לקו בר

 והערבים קדחת, ומעלים דחים
 של עניין כנראה נפט. מוצאים

מנטאליות.
©ו יהושע המחזאי •

 ל- פסיכיאטר צירוף על גול,
 עם הרופאים של משא־ומתן

 — בדיאגנוזה טעות :הממשלה
 היו הממשלה את להביו כדי

 מומחה לצוות לצרף צריכים
מרפא. חשוכות למחלות

ת • אי תונ  זיווה העי
 מבינה לא עדייו ואני ירי©:

 מהלבנונים רוצים אנחנו מה
 רשות מהם ביקשנו לא האלה.
אנחנו מה אז ללבנון, להכנם

סרס. סל לבכורח חסבוע= רוב״נא אילנה
 של ללובי לבדה נכנסה היא

 ששינתה מכיוון אותה, הכירו לא שס שהיו רבים ואנשים האולם,
 האשה של לזהותה בקשר גבה מאחורי התלחשו הם תיסרוקתה.

ידה. את ללחוץ כולם ניגשו אז זהותה. שהתבררה עד הלא־מוכרת,

עצ על פאר, דניאל •
בס מהריהוט חלק אני מו:
 — חושבים אנשים ואז לון,

 להוריד שמותר — אולי בצדק,
 אפילו ואולי האבק, את ממני

כך. לשם לירוק
שפי אברהם ח״כ •
 צריך אינו ראש־הממשלה 5 רא

 שלמותה על לשמור כדי ביטוח
 האופוזיציה הקואליציה. של
שהממ כדי הכל שעושה היא

תתמוטט. לא שלה
 סילבי העיתונאית •

שת: נ על דיבורים מרוב ק
 המועמדים שני ספרדי, שיא

 והשני אירי אחד הם הסופיים
ייקה.

מל לצאת רשות מהם מבקשים
בנון?

הן: ׳'מנחם הרב • הכ
ממצ ישראל בני את להוציא

 להד למשה. העם נזקק — ריים
 — מלבנון ישראל את ציא
יחצי. למשה נזקקים אנו

 על מיכאלי, רבקה •
מק אני תשדיר־האשכוליות:

 ומציעה האלה בבחורות נאה
 כשיעשו אליי, לפנות לבימאי
ננסיים. לימונים על תשדיר

ל ב״מכט אלמונית •
הרופ שביתת על חדשות,״

 של מדינה כאן, זה מה אים:
? שביתות

סב ל טו ה ה 2377 הז




