
ם תי ל שמי דניאלה מאתב
 בירושלים דירה דמה
מדירה יותר עולה
בניו־יודק? דומה

 חנן ח״כ בין שנערך בדיון ■
 בנושא צור יעקב וח״ב פורת

 (.של״ג״), הלבנון מילחמת
 מישחקי־המילים בכל השתמשו

 כדור־שלג, המילחמה. שם לגבי
 והגמדים שילגיה מפולת־שלגים,

ועוד.

 הכנסת של בוועדת־החינוך ■
 של למותו שנים 10 ציינו

 שלונסקי. אברהם המשורר
 סיוון ראובן פרופסור הבלשן

 הרבים חידושי־הלשון על דיבר
 שהוא ואמר שלונסקי, של

 על ססקולי, המילה את המציא
 המחשה לשם ססגוני. מישקל

 ססגונית היא ״הכנסת סיוון: אמר
וססקולית.״

 לסמרטוטים. דמו ובגדיו ומיוזע,
 ״זה הוסיף, אותי,״ שהרגיז ״מה

 קימחי, דויד הלך שלידי
 כל ואצלו מישרד־החוץ, מנכ״ל

 נשארו בגדיו במקומו, היה קפל
 ־־*י טיפה שפך לא והוא מצוחצחים

__________■״3זיע של אחת,

השבוע פסוקי
אולמרט: אהוד ח״ב •

 על־ידי מדינה לנהל ״אי־אפשר
 שופטים, ועל־ידי ועדות־חקירה

להם.״ הכבוד כל עם
 שר־החקלאות, סגן •
 לא ״אנחנו דקל: מיבאל ח״ב

 מילימטר מאף אחד אף נשלנו
אדמה.״

וחצי, כשנה מזה חכרה עם !היפהפיהדווינסון: יוון
 שניהם ורפי, ירדן שאולי. רפי המיסעזץ ]

 שאולי ומאושרים. שזופים כתמונה נראים לבנות, חולצות לבושי
 לארץ. שובו לקראת פיילר, אבי הצייר ידידו, לכבוד מסיבה ערך

ובאיי־סיישל. בהודו השאר בין רבות, שנים בעולם נדד פיילר

 שעה הטלוויזיה בתוכנית ■
 כל ניצן שלמה הציג טובה

 שמם. את שהסב ספרים מיני
 הארוכה הספרים רשימת מכל

 אחד: ספר לשידור נפסל שהציג,
 אריק מאת הכזבים ״ילקוט
שרון.״

 השחקנית נאלצה פעמיים ■
 לתקן פרנק עירית הצעירה

 אתגר, אבי המראיין את
 בתוכנית־ שאלות לה שהציג

 בכל טובה. שעה הטלוויזיה
 ביקור על אתגר אותה שאל פעם
השי ופעמיים ״גניקולוג״, אצל
גינקולוג. אצל שביקרה לו בה

 של בנו לומד שבה הכיתה ■
 אחות״) לי (איואמנון העיתונאי

 יומיים בן לטיול יצאה דנקנר
 הצטוו והאבות והסביבה, במצדה

 מספר, דנקנר לבניהם. להילוות
 הקילומטרים 40 שאחרי

מאובק היה הוא הראשונים

 ביחס מהשטחים, ערבי •
 נולדתי לא ״אני הגדה: לאדמות
 לא אחד ואף בן־אדם אני באוויר.

שלי.״ מהבית אותי יוציא
סו־ יהושע המחזאי •

 דירה ״למה עניין: באותו בול,
 מאשר יותר עולה בירושלים

 כי בניו־יורק? דומה דירה
 לכפר■ קרובה יותר ירושלים

— סבא."
רוזנ שלום העיתונאי •

 המילחמה: מהלכי על פלד,
 שנת האחרונה, ״בשנה

 שיטות שיש למדנו המילחמה,
 חברי שולל להוליך שונות

 לספק — מהן אחת ממשלה.
אינפורמציה.״ להם
̂  זה ״יקום יב״י: המשורר •

היסטורי אתר להיות רוצה שאינו
 קץ וישים ארכיאולוגי, מוצג או

 קיומו המייקר הכיבוש לתפריט
תדמיתו.״ והרוצח
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