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הב1א האדמנני הח״כ
 פיק, צביקה את דשנחע

עם מרם ניהל בגין שד 1בנ1
בוטינסקי ז של נכדתו

 של בתו בר־אה, טל ■
 מרדכי (מיל׳) • אלוף־מישנה

 מראשי בר־און, (.מורל׳ה)
 לדאהר שנשאה שלום־עכשיו,

 מצאה ישראלי, ערבי זיידאני,
 היא עבודה מקום באחרונה

 העיתונים • באחד עובדת
 במיזרודירושלים. הפלסטיניים

 כי פעם לא שהתבטא למרות
 לעם אסון הם ,נישואי־תערובת

חתנו. את מחבב בר־און היהודי,״

 רד שלום העיתונאי •
 רכשו מגונה .מידה זנפלד:
 מה כל בצפון. שכנינו לעצמם

 טוב שואלים; הם עושים, שאנו
לנוצרים.' רע או לנוצרים

 שדה, פינחס הסופר •
 המערבית: בגדה ביקור אחרי

 שלא לי, אמרה כאילו האדמה
 עובד מי לחלוטין לה משנה
אם היינרהן־ זה מבחינתה, אותה.
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 חביבי', עובר .הכל להקת כוכבת שלומית, (מימין). במלאכה לה
 סמוך הגיעה שההזמנה מכיוון בסירטון״פירסומת. להופיע הוזמנה
 לה שתשאיל ממנה וביקשה לליאת שלומית פנתה הצילומים, למועד

להתלבש. לה עזרה ואף ברצון, זאת עשתה ליאת לצילומים. בגד

השבוע פסוח׳
כש יב״י: המשורר •
 נשק רכש המשק מאוויי בראש

החיים?' בחשק הטעם מה —
 .לא הכהן: מנחם הרב •

 הרופאים ששביתת ספק לנו היה
 ט׳ז השני, יום עד תסתיים
 חס־ היו כך, לא שאם בתמוז.
 בצום נכשלים רופאינו וחלילה

בתמוז.' י׳ז של
 הכל טוב, .סוף הנ״ל: •

 הסכימה הממשלה — טוב
 של בנו בין מוסכמת לבוררות

 של(זאב) נכדתו ובין בגין (מנחם)
ז׳בוטינסקי.'

 סד יהושע המחזאי •
 אמר .מי עניין: באותו בול!

 להיכנס רצה אבי — השבוע
 לא הוא אבל הקורה, בעובי

 אבי את החלפתי אני כי הספיק,
הקורה?'

 (יאמר) או בגין עליה יושב
ערפאת.'

 מיכה חרות ח־כ •
 לא פעם .אף עצמו: על רייסר,
 או רוח כאיש עצמי את הצגתי
 כצרכן עצמי את הצגתי כאמן.

ממוצע.' תרבות
למשל, .במוסיקה, הנ״ל: •

 פותח אני כאשר הכל. אוהב אני
 מנגנים ובמיקרה הרדיו, את

 מחליף לא אני קלאסית, מוסיקה
אחרת.' לתחנה
 שירים כמה .יש הנ״ל: •

 לא אוהב. שאני פיק צביקה של
חרותניק.' שהוא מפני
 הציור .באמנות הנ״ל: •

 תמונות, על להסתכל אוהב אני
 על זמן הרבה להתעכב יכול ואני

 מעניץ לא שממש למרות תמונה,
 .<להביע רצה שהצייר מה אותי
 אף של דוגמה לתת רוצה לא אני

 רלוונטית לא השאלה צייר.
לגביי.'
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