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 בראש׳ יתוש צוות חברי ■
 גלי־צה״ל, של הסאטירה תוכנית
 חיל־האוויר בבסיס התארחו

 הארוכה הנסיעה בדרום־הארץ.
 אחד כאשר נעימה, לחוויה הפכה

 פולני״) יאיר(״יוד המשתתפים,
 הוא חבריו. את הפתיע גרבה
 בחיקוייו מעולה. כחקיין התגלה

 של קולותיהם את השמיע הוא
 ישראלים ואמנים שחקנים
בטכסט מלווים ביותר, מוכרים

היתולי. י

 של האחרונה בישיבה ■
 רשות־השידור של הוועד־המנהל

 המדיני הכתב של הדחתו נדונה
 חבריו, על־ידי רונן, יורם

 עורך־הדיו אסתטיים. משיקולים
 לכר, התנגד מאסו אהרון
 במקומו יבוא מי לדעת וביקש

 רשות־השידור מנכ״ל רונן. של
 הודיע, לסיד (״טומי״) יום!?

 יהיה אחימאיר שיעקב
 גם ״אהה! פאפו: תגובת המחליף.

צדיק־הדור.״ וגם יפה

 מטעם הוועד־המנהל חבר ■
 מנהל אלמוג, ניסים המערך

 הצטרף בית־ברל, מיכללת
״אני רונן. להדחת להתנגדות

 פאפו ארוך?" נאום בליווי מוחצת
 בפיתקה: הוא אף להשיב, מיהר

 זה שטותית. שאלה ״שאלת
באנציק מדוע שאלת כאילו

 או הערכים, כל כלולים לופדיה
 כל מופיעות במילון מדוע

המילים."

ק סו ע ,פ ו ב ש ה
טל: בני המאבטח •
 את ומוכר שכיר־חרב ״אני

 חוץ שמעוניין, מי לכל שירותי
התחתון.״ מהעולם

ויעקב סובול יהושע •
 בלבנון: הפיגוע על לזרבחותם,

אותה.״ אכלנו משלו ״צור
צבן, יאיר מס״ס ח״ב •

 לגר־ ארצות־הברית פלישת על
 של גרנאדיוזי ״מעשה נארה:
רגן.״ רונלד
שקד, עמי הסקסולוג •

 בשבוע שהעלטה האפשרות על
 מקיימי מעגל את הגבירה שעבר

הישר את ״מהכרותי יחסי־המין:
 שהפסקת־ חושש, אני אלים

 או לכאן תשנה לא החשמל
קרתה שהתקלה גם, מה לכאן.
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#111 # 1 חובשות השתיים, אמה. בירכי על יושבת □ 1
 בביתה האם שערכה צנועה במסיבה צולמו בוקרים, כובעי

 הובאו הכובעים חדש. אגף־מכירות פתיחת לכבוד שבהרצליה
החדר. לקירות תפאורה שימשו לראשיהן מעל החגורות מחו״ל.

 נדיר." דבר וזה פאפו, עם מסכים
 של צחוקם לקול פאפו קרא

 לך שיש מראה ״זה הנוכחים:
נדירים." פיכחון ריגעי

 התרעם הדיון בהמשך ■
 יושב■ ירון ראובן הפרופסור

 שבתוכנית כך על הוועד, ראש
 הוקרנו עברון רם של הזמן זה

עירו נשים של צילומי־סטילס
 קזינו במופע שהתפשטו מות,

 לפיד רמז. מאיר של בידור
 בסרט ״אפילו עברון. להגנת יצא

 נכנסים שהקרנו, קליגולה,
 מבין, ״אני פאפו: הגיב למיטה."

 עם שלך ההזדהות את טומי,
 של לסוסו ברומזו קליגולה,״

 לפאפו שלח לפיד הקיסר.
 אין ״מדוע נאמר: שבה פיתקה

דיעה לך אין שלגביו נושא

 כשבית־ישראל בוקר, לפנות 4ב־
 אני ומניסיוני עמוקה, שינה ישן

או אינם הישראלים שרוב יודע,
 בשעות־ יחסי־מין לקיים הבים

הבוקר."
רו שלום העיתונאי •

 בכל ״אספקת־החשמל זנפלד:
המאו ליקוי חודשה. הארץ רחבי
נמשך." רות

על הכהן, מנחם הרב •
 המניות: בשוק הקיר על הכתובת

ופרסין.״ תקל מניה ״מניה
 יעקב (מיל׳) האלו!? •

 הכללי הקונסול אבן, (״גיקי")
 בשיחת בלוס־אנג׳לס, החדש

המ ראש־העירייה עם היכרות
 רוצה אני דיפלומט. ״אינני קומי:

פרו־ישראלי." תהיה שאתה
1 שוטרים

שסי דניאלה סאתבלתים


