
ר

1

המוניצי הבחירות ערב ■
 קיבל בראשון־לציון פליות
 מאיר המערך מועמד לידיו
 לו נובאה בו סודי, סקר ניצן
 יותר של מוחלט ברוב זכייה

 ניצן של מטהו אנשי אחוז. 50מ״
 אובייקטיבי אינו שהסקר חששו

 להחמיא היא מכיניו ושכוונת
 אותו. גנזו הם ולכן למזמינים,

 התברר יום־הבחירות במוצאי
 את במדוייק חזה שהסקר

 וראש ניצן שבין הפרשי־הקולות
 חנניה המובס העירייה

■גיבשטיין.

 אך כיפה, חובש אינו ניצן ■
 נוהג הוא דתי: תחביב לו יש

 ולדון תנ״ך בחוגי להשתתף
פרשת־השבוע. על בפרשנויות

השבוע פסוקי
עמוס העיתונאי •

 הרי בינינו, נרגעו. הן עכשיו אבל
 הם הערבים. את מכירים אנחנו
 מה אז באיזור. פה להסתדר רוצים
ירו את יפו? את להם? תתני

שלים?"
ארי תיק ללא השר •

 לבמחנה: בראיון שרון, אל
 פעם שניגן היחיד השר ״אני

* בכינור."
 אם השאלה על הנ״ל, •

 אותו: מרגיעה קלאסית מוסיקה
 רגוע אני להרגע. צריך לא ״אני

 אוהב פשוט אני ממילא. תמיד,
במוסיקה." ומתעניין

 בי שיש חושב ״אני הנ״ל: •
 ממה יותר הרבה רכות. הרבה

שנראה."
נא יובל שר־המדע •

 מבחינת וייצמן, ״(עזר) מן:
 לכהן יותר מתאים עמדותיו,
המערך.״ בראשות בממשלה

 שר־האוצר, דוברת •
מסויים ״בשלב גנני: דבורה

בתל־ הקולוסיאום מבימת יורד הנלוז נגןמן דוקטור
 במקל נעזר כשהוא הופיע, שם אביב

 -מאק־ ון ג מאלקולם הוא המלא ששמו המידות גדול הד״ר ארוך.
 ארבעה שעבר בשבוע הופיע הוא בשירה. נגינתו את מלווה רננאק,

הדרנים. בשני הסתיימה הופעה ובל במועדון רצופים לילות

 תפתור לא האנושות ״אם קינן:
 ביירות ביירות, בעיית את

האנושות." בעיית את תפתור
 עזה עיריית ראש •

א-שאווה, ראשד לשעבר,
 הכוח בחיילי הפיגוע מבצעי על

 לי ״אין בביירות: הרב־לאומי
 יד היתה לישראל כי ספק

 משום הזה, הניבזי במעשה
 השר ובמיוחד — שישראל
 מעוניינים — שרון (אריאל)
 אשמים אינם כי לעולם להראות

 צברא במחנות הפלסטינים בטבח
ושאתילה."

 ירקוני: יסה הזמרת •
 אנשים בעולם אחר מקום ״בכל

 שלי, במעמד לאמן מתייחסים
 של שנים הרבה כל־כך אחרי

 אבל נכס־לאומי. כאל הצלחה,
 אותי מקבל הישראלי הקהל
 כאילו כזו, צינית הסתייגות במין
 או בכוח, לבימה נדחפתי שאני
כזה." משהו
 ״זה בנותיה: על הנ״ל, •
עכשיו. בשלום היו שהן נכון

2409 הזה העולם

 בין הפרדה לעשות חייב בן־אדם
 המציאות. ובין האידיאולוגיה

 חשוב מה חשבון לעצמי עשיתי
 או ילדיי של הפרנסה יותר: לי

האידיאולוגיה?"
הייתי ״אילו הנ״ל: •

 שרון את לקדם משימה מקבלת
 ייתכן — בזה מאמינה והייתי

 משהו עשה הוא עושה... שהייתי
המדינה.״ למען
הכהן: מנחם הרב •
 את שומרים משישראל ״יותר
השבתון." את שומרים הם השבת
 סד■ יהושע המחזאי •
 על בחותם, לזר ויעקב בול

מניו את שמוכרים הבנקאים
 בערב שברח ״מי בזמן: תיהם
בשבת.״ יאכל — שבת
 יפול פעמים ״שבע הנ״ל: •
ותק״ם." צדיק
מי רוני חרות ח״ב •
 יצחק ראש־הממשלה, על לוא,

משי לו שיש ״אני'חושב שמיר:
לאוונגארד.״ פנימית כה

ם י ת ל שמי דניאלה מאתב

הבחירות בליל גרופר פסח
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