
2479 הזה העולם

|1 1ך11\1  סימון, ברי רקדנית״הבסן של לצידה לרקוד כדי חברים, על״ידי מובל ח
\1 ^ 1 של לטיסמו 19ה* השגה ביום השבוע, החמישי ביום שנערבה במסיבה |11

 אמנון השר משמאל), (למעלה בצה בלוויית דיין, יעל גם באו למסיבה למצריים. אייבי
קצב(למסה משה לממשלה לחברו טל, והבימאית המחזאית בתו, את שהציג רובינשטיין,

 שני של הצבאי שלישם שהיה מי פורן, (.פרוייקה"), אפרים של ולבני״מישפחתו מימין),
 שהשבוע ובתו, אשתו עם בא פרוייקה באפריקה. סוחר־צשק הוא ועתה ראשי״ממשלה

 מהמזון שבעו האורחים שכל אחרי המסיבה, באמצע הראשון. נכדם את פורן לזוג ילדה
באתיופיה. מסעו בעת באחרונה שצילם שיקופיות אייבי הקרין להם, שהוגש העשיר

. * ן
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 מפורסמים ח״כיס של חיקויים
 עליהם. שסופרו בדיחות ושל

 להיכנס איפשרו לא לח״כים
 ניצלו הם כך ואולי פנימה,

 גורמים שהיו דברים משמיעת
נש באי־המסיבה להסמיק. להם
 תוכנה את להדליף שלא בעו

החוצה.
 מפכ״ל שסיר, הרצל ■

 בשבת אמר לשעבר, המישטרה
ה ביום כי בירכת־הגומל, את

 בנס, ניצל הוא בבוקר שישי
 בתאונת מעורב שהיה אחרי

 מסוג מכונית קטלנית. דרכים
 בכביש מאחוריו שנסעה וולוו
 ה־ מכונית גב על טיפסה גהה,

 אותה ומחצה שלו בה־אם־וה
 שריטה ללא יצא הוא כליל.
פגע. וללא

השבוע פסוח׳
תור אברהם ניצב •
 הדרומי: המחוז מפקד גמן,

 רכרוכית מישטרה רוצים ״איננו
 וכשצריך משי, בכפפות הנוהגת
 וכשצריך לירות. יש — לירות

לעקוץ." יש — לעקוץ
 יצחק שר־הביטחון •
 בוועדת-החוץ־וה־ רבין,

״הצר הכנבת: של ביטחון
 הכי הנבלות הם ביוניפי״ל פתים

גדולות!"
 מקריית- פרץ ליבה •

ערבי זה טוב ״ערבי שמונה:
מת!"
 ״באמת הנ״ל: על הנ״ל •
בבק כולם את לשים צריך

בוקים!"

 של היוצא היועץ •
 לענייני ראש־הממשלה

 עונש ״יש איתן: רפי טרור,
 פעולות למבצעי בלבד אחד

 וגם לגדה גם נכון והוא טרור,
 הוא העונש ישראל: לערביי
גירוש!"

 יושב־ראש־ועדת־ה־ •
 אברהם הכנבת, של כספים

 מאמין כיהודי, ״אני שפירא:
 ולא הממשלה לא בנצח־ישראל.

 רק מהצרה. אותנו יוציאו הכנסת
צרי שאתם כמה אוי, תפילות.

הד המיפלגות את עכשיו כים
תיות."
הכהן: מנחם הרב •
 ישראל בממשלת חירום ״מצב

 שלום איומי נשמעים שוב —
לגבול." מעבר
אח ״ידיעות עורן* •

רוזנבלום: הרצל רונות״
כסף?" עבור יהודי עושה לא ״מה

ל נולדתי ״אני הנ״ל: •
ולכדורגל." כינור
 ירון הטלוויזיה איש •

 הטלוויזיה מנכ״ל על לונדון,
 קיבל ״הנהג סער: טוביה היוצא,

הגדוד." על הפיקוד את
אב שר-התיירות •
 על שריר, (״אברשה״) רהם

 יריבו גולדשטיין, פינחס(״פיני״)
 ״הייתי הליברלית: במיפלגה

 הוא חדשות. נעליים לו שולח
 שיי- הזמן והגיע גדול ילד כבר
 בנעליים ולא הוא, בנעליו לך
מודעי." של

 ״שלום יב״י: המשורר •
בר־קיימא." אינו ריקה קיבה על


