
ה מאתבלתים אל אנשיםשמי דני

 יכול משל
להיעלב.

18
נבון יצחק היוצא, המדינה נשיא עם גלילי ישראל

ערך ע1מד ת טקס נ חלו  ההתנ
ד א שבם לי ב ח הי ב
שב ומה  רזבין בן־ציון חו
רה על ועדת־החקי

 דהן חנוך הפנטומיםאי ■
 יום־העצמאות במוצאי הופיע

 דיזנגוף ברחוב בבימת־בידור
רטו היתה הבימה בתל־אביב.

 במשך שירד הגשם אחרי בה
 הוא וכאשר היום, שעות כל

 ונפגע החליק בהופעתו החל
 המשיך הוא עינו. ליד בפניו

 כשדם הפנטומימה במיבצעי
 כשהקהל הפתוח, מהפצע ניגר

 רק מההופעה. חלק שזהו בטוח
 פנה הוא ההופעה, את כשסיים

 חבשו ושם ראשונה לעזרה
אותו.

השבוע פסוקי
 בו־ (״אברוס״) אברהם •
״יה- :שר־ד״פנים של בנו הג,

 בתיש- וזכה מהם שניים חיסל
 אותו מעמידים היו היום בוחות.

ועדוודחקירה.״ עשר לפני
 לשעבר הרמטכ׳׳ל •

״כש :איתן (״רפול״) רפאל
 רבים — לי שיש מה אומר
בפר ישר הדברים את יקבלו
צוף.׳׳

 ״הם :מתנגדיו על הנ״ל •
 גרם אפילו מצידי שווים לא

כעס.״ של אחד
 ראש־הממשלה סנן •

ד והבינוי השיכון־ ושר־
 יכול ״אני :הנ״ל על לוי ויד

שלפ כידיד, רפול, לך לומר
מרגיז.״ אתה עמים
 סגנית־שר־החינוך־ •

תעסה־ מרים והתרבות
ר, לז  הנ״ל: התבטאויות על ג

אני פסיכותרפיה... שזו ״כנראה

 לה שניתנה מקורית, שרשרת מודדתנבון אופירה
 מאשת נעמת, מזכ״ל על־ידי במתנה

 ההסתדרות, אורחי היו ובעלה הפורש הנשיא רעיית לובלסקי.
 אשת את שאירחה לובלסקי, נעמת. במעון התארחה ואופירה

השי. את לה והעניקה איתח התנשקה ההזדמנות, את ניצלה הנשיא

 היא יהדות שטחים, איןה דות
 אם קרקע. מפיסת יותר הרבה

ביט הם לי/שד,שטחים אומרים
ה החזקת כי משיב אני חון,

וה ריקבון משמעותה שטחים
שחתה.״

 סנן־שר־העבוהה־ •
 תמ״י, מטעם והרווחה
הח ״מתוך :רובין בן־ציון

ח נורמה יצרנו שלנו טטנות
 צה״ל לוחמי חיילינו, מורה.

 כקריקטורות נראים האמיצים,
 בנשקם להשתמש חששם בגלל
המתפר מפני עצמם על ולהגן

ש מכיוץ זאת הערבים, עים
 ל- רובץ ועדת־ז!חקירה איום

פיתחם.״

 70ה־ ״בשנות :הנ״ל •
מי ביחידת כצנחן אחי שירת

 עזה של בבית־הקברות לואים.
הוא במחבלים. כיתתו נתקלה

 מסויי- התפרקות שזה חושבת
יעבור.״ וזז! מת
 סו־ יהושע המחזאי •
 והליכוד תחיה ״ה :בחותם בול

ראו שניהם — רפול על רבים
לו.״ יים

לה אפשר איך : הנ״ל •
בר נח״ל איזרוח שטקס סביר

מ פשוט בגניבה? נעשה כה
הש ישראל ארץ איש — אוד

 בין היה בן־ציון, יהושע למה,
הטקס.״ מארגני

 יעקב מס״ם מנהיג •
 :84ה־ יום־הולדתו ערב חזן,
 לעתיד נמשך עדיין כולי ״אני
 להתייחד להתחיל רצון לי ואין
העבר.״ עם

 יעקב העבודה ״ב ח •
: ר ו שלתח־ מתברר ״עתה צ

 ׳ הג־ ׳המתנחל התואר על רות
לוי.״ דויד השר גם נכנס דול׳

2382 הזה העולם


