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 המופיעה הנון, תחיה ■
הבי על להיות אמורה בהמשיח,

 רופא- במיוחד. מכוערת מה
 אריה ד״ר החיפאי השיניים

 לשיקום־פה, מומחה שמפנייר,
מע לה והכין לעזרתה התגייס

 שתי בעלת תותבות, שיניים רכת
ומפחי בולטות קידמיות שיניים

 דעתה על העלתה לא דנון דות.
 התותבות השיניים שינו כמה עד
 זאת למדה היא הופעתה. את

בהופע מהתיאטרון כאשר.יצאה
 עוברים ועיני המפחידה, תה

בתדהמה. בה ננעצו ושבים
 בראש, יתוש צוות חברי ■

 גלי של הסאטירית התוכנית
 חיילים לפני שהופיעו צה״ל,
 נאלצו בדרום־הארץ, במלון

לטיסה ארוכה שעה להמתין

 היום (עד בלילה שנתי מנוחת
 שהאינטרס מיקרה בכל הזה),

 על להעדפה אצלי זוכה האישי
הכללי." העניין פני

השבוע פסוקי
האש הראשי הרב •
 גורן, שלמה לשעבר, כנזי

 הר־הבית: מעל ־ טיסות על
 מקפיד הייתי בצבא ״כשהייתי

 לעשות מיבצעיות . בטיסות
 כדי הר־הבית, סביב סיבובים
 לאוויר מלהיכנס להימנע

שמעליו.״
מר העבודה ח׳׳ב •

 ״בפית־ גור: (,.מוטה״) דכי
יותר קרוב אני פרגמטיים רונות

1 | י11| י  להפקת ״אירגונית" חברת בעל הלפרץ, זאב הוא הלא |
|1111יי  אדם, (״זמי״) זמירה הזמרת עם מתחבק אירועים, /

 שמן(ששמו בתל-אביב. שרה־ ״זמי הפאב את לאחרונה שפתחה
 של הראשי הכוכב הוא זמי, של ידידה שהוא שמן־זית) כמו מבוטא

 במקומות ימי״השבוע במרבית שנערכים בציבור השירה ערבי
בעברית. שירה ערב שום על מוותר לא הוא בתל־אביב. שונים

שהטיסה משום לתל־אביב,
המש אחד התאחרה. הצבאית
 פולני״) (״יוד יאיר תתפים,
 בידו והחזיק לפינה פרש גרבוז,

 מה זמן אחרי מעריב. הצהרון את
 ״בעמוד ואמר: לחבריו פנה הוא

 מישהו מילים. 9321 יש ראשון
טעיתי?" אם לבדוק רוצה

 לתנועת שנה 70 במלאות ■
 המשמר על הכין הצעיר, השומר

 סיפרו בפתיחתו מיוחד. מוסף
 על התנועה, בוגרי שונים, אישים
 ח"כ הצעיר. להשומר יחסם

 שהספיק לין, אמנו* המערך
 אמר: בליכוד, להיות כבר

 אינני נושאים מאוד ״בהרבה
 כיום השקפתי בין הבדלים מוצא

 יש אם גם מפ״ם. של ודיעותיה
 שבהם שטחים הרבה יש הבדלים,

 זה.״ את זה מבינים אנו
 של מועצת־המנהלים יושב־ראש

 ריינר, אפרים בנק־הפועליס,
 הצעיר? השומר לי נתן ״מה אמר:

 ומשמעותם. החיים טעם את
 אב דמות ולא השומרי, המדריך

את שמפריע הוא רב, דמות או

בשיחות ואילו נחמקין. לאריק
אני הבסיסית העולם השקפת על

שריד.״ ליוסי יותר קרוב
 (מיל׳) הרמטכ״ל •

״האינ איתן: רפאל(״רפול״)
 הוא ישראל מדינת של טרס

 יתפנו לא שהמחבלים לדעתי
 שהם מעוניינים אנו מטריפולי.

 מהיר בקצב ייעלמו והם ייעלמו,
בטרי ישארו אם דווקא יותר

פולי.״
 שולח ״הייתי הנ״ל: •

.״4500ה־ עם יחד אדיב אודי את
 הכהן: מנחם הרב •
באבר בהם, משנתקיימה ״יותר
 נתקיימה בירכת־אברהם, כים,
 ,והוא בירכת־ישמעאל: בהם
 כל ויד בכל ידו פרא־אדם, יהיה
בו׳.״

 ״ארץ יב״י: המשורר •
לתשו הקשישים בוניה שהופכת

לשליטיה." קלון — שים
 גיסא ״מחד הנ״ל: •

 ישראל ממשלות גיסא, ומאידך
 מכייסים שניהם וגיסא, גיס

ערכים.״ ומגייסים

אלה מאתבלונים שמי דני


