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 את להחליף באתי
ראש־הממשלה!

לגו של רובוט

!

 שביט בומה את מרגיז מה
ממסי דידי את1

שבוע ,פסוק ה
 אריק תיק ללא השר •

 שלו: הקריאה הרגלי על שרון,
 אשתי עיתונים. קורא לא -אני
 אני שלי. קצ^ת־העיתוגות היא

 תוקפים? בבוקר: אותה שואל
 שימי אומר: ואני כן. עונה: היא

בצד." אותם

 הביקורת מימדי על הנ״ל, •
 אני -לפעמים נגדו: הציבורית

 הכוח לי יש מנין עצמי: את שואל
זה?" בכל לעמוד

 וצורח הפה את פותח פישר
 האזרח זכויות את שמקפחים

 תחתונים הישבן על לשים שלו,
מטאייוואן."

 לא חיי שנות -בכלהנ״ל: •
 סובל לא אני כרטיס־פיס. קניתי

 תיש־לקק־אותי, חיש־גרד־אותי,
חיש־קפוץ־לי."

 הכהן: מנחם הרב •
הסכי והאופוזיציה -הקואליציה

 על עוד לדבר שלא ביניהן מו
 מילחמת על בוויכוח החללים
 רלוונטי לא זה כי הלבנון,

למילחמה."

 טגדרסון דני הזמר״מלחין־תמלילן את מחבק 1חנץ! זאב
לישכת־ מנהל לשעבר חפץ, (משמאל). ]

 ביניהם שירים, לבמה מילים סנדרסון, חברו עבור חיבר העיתונות,
 לארצות״הברית לצאת מתכוונים הם עתה .פיקששתי*. הלהיט

 טנדרטון. ומנגינות חפץ תמלילי על״פי שלם תקליט שם ולהקליט
 תל־אביב, באוניברסיטה להיסטוריה בחוג מורה בעבר היה חפץ

בתיקשורת. העוסק טפר כתב לישכת״העיתונות את שעזב ומאז

 מר־ יואל העיתונאי •
 סגן־ראש־הממשלה, על קום,

 אושפז שלא -עד ארליף: שימחה
 הגדירו שרופאיו מה עקב השבוע

 מה ידענו לא מוחי׳, כ,אירוע
 סגן של חשיבותו גדולה

 שלומה לרווחתה, ראש־הממשלה
 של שלמותה להמשך ובעיקר

הממשלה."

 יהושע המחזאי •
 ברור -עכשיו בחותם: סרבול

 ל(מנחם) אמר שאריק קרה איך
קור ללא נכבש שהבופור בגין

 לא ארליך — מאוד פשוט בנות.
במידע.״ אריק את שיתף

 נאמן, יובל הפרופסור •
פראיי היום -אנחנו המדע: שר
בלבנון." רים

אברהם התעשיין •
 -תסתכל שביט: (.בומוד)

 אנחנו מה ותראה סביבך
מבולגריה, ריבות מייבאים:

 תחתונים מיוגוסלביה, צמיגים
אמרי ונייר־טואלט מטאייוואן

 יש עדינים ישבנים איזה קאי.
לנו!"

-כל עניין: באותו הנ״ל, •

 על רונן, אלי המיסעדן •
 לי -הבטיחו מתמ״י: אכזבתו
השגריריות.״ באחת נספח להיות

אריאל, ישראל הרב •
 לו שנתנו הדולר אלף 200 על

 בימית.• ביתו על כפיצויים עתה
 טיפלתי לא אני -תראה,

 עם שוחחתי ולא שלי בפיצויים
 שאני למרות במערכת, אחד אף

 את לי נתנו טובה. בדירה יושב
 היית ואם הזה, המלוכלך הכסף
 הייתי אותו צריך שאתה לי אומר
 עשר לי יש אבל לך, נותן

נפשות."

 דידי העיתונאי •
 דולר אלף 20 על מנוסי,
 גילוח עבור נלסון רפי שיקבל

 .מתוך פירסומת: לסירטון זקנו
 / ויצא חילקתי / מרה קינאה
 לא בכלל מחיר / לשערה שדולר

רע.״

 זיוה העיתונאית •
 סיפרי־הבישול ריבוי על יריב,

 תוך הפכנו -איך הספר: בשבוע
הסיר!״ לעם הספר מעם שנה 35

 יצחק העבודה ח״ב •
 -אני למיפלגה: חברו על רבין,

 פרטנר שריד ביוסי רואה לא
לוויכוח."

2390 הזה העולם


