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אלה טא״ םשמי דני י ש נ א
 פרס שינועו! נסע ע1מד

ד ר פ ס ה ומה ל ש  ע
שה גפן ריהזנתן דיין מ

 יצירה דרכי בין שילוב ■
 סוזי את המדריך הוא שונות

העו ציירת רוסק-אושרוב,
ח במישרה כפסיכולוגית בדת
 שירה. סיפרי והכותבת לקית
 המלחינה את שהכירה אחרי
 מוסיקה שהלחינה גרמן יעל

 בהקראת תופיע היא לשיריה,
 ואנסמבל גרמן בליווי שירים,

 גג על יערכו ההופעות ג׳אז.
ל מעל ,13; היפואית הגלריה

 רוסק- של ציוריה תערוכת
אושרוב.

השבועו פסוקי
חיים העבודה ח״ב •

, ב ל ־ ר ש האפשרות על ב

פו- יהושע המחזאי •
ל,  ״קח :המילחמה אות על בו

!״למה יודע אתה אות, עוד
ל, • ״ שה הידיעה על הנ
 מתנועת אלבום מרדכי רב

מל את מכין הבית הר נאמני
ב לתפילה הגדול הכהן בושי

 להתחיל הזמן ״זה הבית: הר
ה המילחמה אלבום את להכין

באה.״
 יקא־ לה ג׳ון הסופד •

 את איבדו ״הישראלים רה:
 תדמיתם של האחרונה האונקיה

המוסרית.״
 הפורש הדמטכ״ל •

 על איתן, (״רפול״) רפאל
 הפנוי זמנו את שיקדיש ההצעה
ש אדם ״אני :בישיבה ללימוד

בעמידה.״ לעבוד רגיל

בעבודת־ מביט המערך ח״כברזוהד מיכאל
 נארגה בו טטיח־קיר טל יד

 האוהלים באחד הטטיח את ראה בר־זוהר דיין. מטה טל דמותו
 המרכזית, המימונה חגיגת נערכה טם בירוטלים, בגן־טאקר טנפרטו

 ידיך ברפ״י, חבר היה בר־זוהר — הטיבה בקרוב. אותו ובחן
בטיאו. דיין היה כאטר הנאמנים כליו מנוטאי ואחד דיין טל

ביש חד־צדדית יכיר אש״ף
 שום רואה לא ״אני : ראל

 לדבר מה על אין לי בעיה.
מדי להקים שרוצה אש״ף עם
פלסטינית.״ נה

 יוסף שר״הפנים •
בש הספק־הרעלות על בורג,

 .זה אם ברור לא ״עדיין : טחים
 באווירה באוויר, שקשור דבר

בווירוס.״ או
ל גיבה העיתונאית •
 פרם ״שימעון : פלבסקי גיד
המימו את לעשות השנה נסע
בס הספרדים אחינו עם נה

פרד.״
 יגאל הליכוד ״כ ח •

לש שר־האוצר הורכיץ,
 לשנת יתגעגעו ״עוד עבר:

הורביץ.״ יגאל שנת ,1980
 הכהן: מנחם הרב •

 השקל נחשב הכספים ״בעולם
 העומד כעני יותר הישראלי

 העומד כמטבע מאשר בפתח
בשער.״

 חיפה עיריית ראש־ •
 גו־ אריה המערך, מטעם

 בבחינת היא ״חיפה :ראל
הליכוד.״ בשביל סטלינגראד

לפילוסו הפרופסור •
ח עדי פיה מ נמ ״אנחנו : צ
 שאנשי- לזה דומה במצב צאים
 בעת בו עמדו בצרפת הרוח

 יתכן לא אלג׳יריה. מילחמת
 בתקופה יעסקו שאנשי-הרוח

בל מיקצועיים בעניינים כזאת
בד.״
 יהונתן העיתונאי •

: ן פ  אבל המון, עובד ״אני ג
 גונב, לא אני כי עשיר, לא אני
 קישון (אפרים) לא מהמר, לא
קני לא בשומרון. מתיישב ולא
שלי.״ בחיים מניה אף תי

 ״הדבר :דודו על הנ״ל, •
 זה לי עשה דיין שמשה היחיד
 ב־ שלנו לדירה טלפון לסדר

 מושחת דבר היה זה רמת־גן.
 כזאת בקלות זאת עשה והוא

אותי.״ הפחיד שזה עד
 יצחק העבודה ״כ ח •

 והמפריד המשותף על רכין,
״כשהיי :בגין מנחם ובין בינו

באמ נפלתי ראש־ממשלה תי
 הבריח. עצם את ושברתי בטיה

הח הנוכחי ראש־הממשלה וגם
 שבר הוא אבל באמבטיה ליק
ירכו.״ את

ם ל עו ה ה 2380 הז


