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בנס ניצל המדינה טנקציב
ת אף על מו מערך מזי דל ה רד בחצי יזג א לי  בין מאבק • מי

שרדי שלה מ מ ת על מ כו ם הז בם לתרו רד • מתקצי ש  מ
ך: ה ״נבטל החינו ח מ ש בה׳ חינוך ב ד: • החו ע  ״נצמצם ס

ת׳ צבאו ת: • הקי או ה ״בריכת ברי בל שחי ה׳ ל ד חי ח״כ • י

נעים
חונן לילד מדריך מ ה

 תפילה. קימה, — 5.00

בוקר. ריצת — 5.45

(קטנים). אישיים צרכים — 6.00

כוס ביצה, פרי, :קלה ארוחה — 6.05
וחמוצים. חלב

וחשבון. תורה — חופש חוברות — 6.25

קלה. מנוחה — 10.05

תמה. כתיבה — חופש חוברות — 10.15

ר: בן ל טנק ־ ״בחזוני מאי כ על! ל פו

צוהלים בטוחים אזרחים

 בחצי הביטחון טנקציב הגדלת כדבר הכספים ועדת של ההחלטה
 כאזורי מה באכזבת מלווה רוח בקורת התקבלה לירות מיליארד
המצוקה.
 שד נוער של נזעמות ולהתקהלויות הצעת דחיית השימחה על העיבה

ליים. בשני הטנקציב את להגדיל הליכוד
״כל התקווה: משכונת חלכא אמר למרירות שגרם דבר — מיליארד

בן־אבגחו / שונצינו
 לעיני ראשון, יום בכל כשונצינו/כן־אביגדור מתבצע הפשע

היום. ולאור כל
העי מלאכת על שקודים להלן המובא המדור עורבי בעוד

א/72 לתקנה בניגוד חמורות עכירות מכוניתם מבצעת מוד, /—/3/ 
 שונצינו/בן■ הרחובות בצומת ,1970תש״ל־ התעבורה לתקנות
ת״א־יפו. אביגדור

האסו הרחובות כקרן המערבת מכונית חונה כן, אם למה,
? והאיסורים הסייגים מכל ומפורשת גסה התעלמות תון• רים,

 של ומטה־לחמם פרנסתם מקור היא שונצינו/בן־אכיגדור בי
 החדש" ״הדפום מייסדי להם בחרו זו בצומת דווקא המדור. עורבי

 מכוניתנו כין עמוקה זיקה שיצר דבר — דפוסם את להקים
והצומת.

 מקום אין בת״א־יפו אחר מקום כבכל כשונצינו/בן-אכיגדור,
 וצמרות הבתים גגות המדרגות, חדרי גם תפוס. הבל לחנות.
 חיננית שוטרת כיומו יום מדי יוצאת בן, פי על ואף העצים.

 החוטאים מגכי־השמשות את ומעטרת שונצינו/כן־אכיגדורה
 כנו מעורר אשר דבר — וסדר חוק למדינת כיאה ככרירות־קנם,

ני כמידה מקזז קנס כל שכן אי*שכיעות-רצון, כפעם פעם מדי
הזעומה. הכנסתנו את כרת

 הוא — 1 וייצמן לרחוב הזמנות לאסוף החילונו שכף, ביוון
 עלינו שנגזר מצאנו קצר זמן ותוף — ת״א השלום משפט בית

 היכלי במסדרונות 1976/77 התקציב שנות מרבית את לכלות
העיתונות. חופש כנגד ברורה מזימה הצדק.

 האוטו לשימשת מודבקת אלה מלים בתיבת בדי תוך־
א/72 .1.10.1996ל- לוייצמן הזמנה + נוספת /3/—/

 לדורות זאת נשאיר — עצמנו את נשפוט שאנחנו למה
הבאים.

 כאן עלינו שחושבים לליכוד חכבוד
 שחשוב שמה יודעים הם בשכונות.

 חלב טיפת הביטחון. זה באמת לנו
משנה?״ זה מה — יותר או פחות

 ירושלמית: משכונה נדכא הוסיף
 הטנקציב את שמגדילים שומע ״אתה
 צריך מי — בפה מתוק לך נעשה
?״ סוכר

 ביבנה העריריים הקשישים איגוד
 הכספים לוועדת ברכה מברק שלח

 105.45 מתוך ל״י 26.25 לתרום והציע
״העי שלהם. הזיקנה קיצבות של ל״י
האיגוד. דובר אמר הביטחון,״ קר

 קיומו ט׳ כיתות ילדי של הורים
 ״הם ההחלטה: עם הזדהות הפגנות

לפ אז ללמוד, יוכלו לא הכי בלאו
 וישתחררו מוקדם שיתגייסו חות

מוקדם.״
 הביע ההצעה אבי בן־מאיר, ח״כ

 יהפוך השנים במרוצת כי תקוותו את
 — ״בחזוני לטנקציב: התקציב כל

 אשה לכל מרגמה פועל, לכל טנק
 זאת עם יחד לעצמאי.״ ותול״ר עובדת

 הקמת שולל אינו כי בן־מאיר, אמר
ב נמצאים אינם עוד כל מוזיאונים

רם. גבעת דוגמת אסטרטגיות, נקודות

לים. הליבה — 13.00

 מנחה פת + צהריים מנוחת — 13.30
קינמון, עם איטריות (פילה,

קומפוט).

בהשגחת  ומשחקים חידודים — 17.00
אחראי. מבוגר

לבניה,  (ביצה, ערב ארוחת — 18.00
ירוק). מלפפון

אורות. כיבוי — 18.30

ושונות. פיפי — 23.50

היגיינה
״נחוץ לך — רחוץ ״פרי  חפרי שטוף !

 טגול ובמים. בסבון ושוב ובסבון במים
 חטא וכלור, אקונומיקה הוסף בליזול,

 פלדה במברשת חזק ושפשף ובברום בקלי
לגלעין. שתגיע עד

לזרוק. יש הגלעין את

ה: הר אז
 מקבל פירות, אחרי מים ששותח מי
שערו איומים, שילשולים ומייד תיכף

 צפוי והוא מתארך אפו נושרות, תיו
 אחרי מים שתיית נוראיות. למחלות
!מאוננות אפילו גרועה — אבטיח

חביב: אחרון ואחרון

השוט. את תשכח אל חים, אל בלכתך

אדץ: מילון אבן־זו

חצאיותנעליי


