
שים אנ
השבוע פסוקי

ארי הביטחון שר־ •
 איומי־השבי- על טרון,י אל
״אק :מישרדו עובדי של תד.
או אכניס לוועד־העובדים, רא
 אעשה הישיבות, לחדר תם

יבהלו!״ והם ,בר, להם
לפו ״ישראל :הנ״ל י•

 סוחרי- על־ידי בצווארה תה
 במערכת- השפעה בעלי נשק

הביטחון.״
יועצו גנונר, אריה •

״מעולם :שרון של המיועד

 קריפלד.״ סתם הוא והשני
 פוחד. לא ״אני נ הג״ל $

פוחדים.״ ערבים דק
 שומר ״אני נ הנ״ל 9
 אתם וחצי. שנה כבר שבת

 זה תענוג איזה יודעים לא
 חלות. נרות, שבת. לשמור

 בכיס.״ כיפה לי יש הנה,
 הכנסת, ראש יושב־ 6

 מיבצע בעת סכידור, מנחם
״נר במישכן: התרמת־דם של
 ישיבת־כנסת תהיה שהיום אה

חיוורת.
מיכ המערד ח״כ ©
מע באותו כר״זוהר, אל
 דם פה מקבלים ״האם : מד

״1 כחול

שג של נספחת־התרבות (מימין),ממרר בורדה
 להצגת- באה אושטריה, רירות

 וינה״ מיער ״אגדות באר־שבע תיאטרון של ההצגה של הבכורה
 להינשא העומדת נערה על המספר פון־הורבאס, האוסטרי מאת
 האוסטרי השגריר עם לבאר״שבע באה היא אביה. שבחר לגבר

המנהלת עומדת :(משמאל פליינארט. אוטו ד״ר בישראל,
פינס.) ציפי באר״שבע, תיאטרון של האומנותית

| | |, | | ל | | | || |,' |" בגר- המועדונים רשת בעל הישראלי |
111 1111 עם בסנט־טרופה מחופשה חזר מניה, | 1/

 חוץ — נהדרת חופשת חיתח זו ולדבריו בלונדית, חתיכה
מארדן. אלף 12 בית־המלון של מהכספת לו שגנבו מהעובדה

שקי דבר בשום נכשלתי לא
עצמי.״ על בלתי
 הרב המעיד, ח״כ *>

 גנגר: בעניין הכהן, מנחם
 הביקורת שמול רוצה ״שרון

 יגנגר מישהו וגלי־הקיטרוג,
עליו.״
ה ״מוסיאון מנב״ל •

 (״גנדי״) רחכעם ארץ״,
 נגדו שניהלו המסע על זאכי,

מהם ״אחד :ח״כים שני
 מצה״ל, עריק שקרן, רמאי,
יום־כיפור, ממילחמת שברח

 המאבקים על הנ״ל, • ;
הש השורה ״אנשי : במערך

 שלא החליטו במיפלגה ניה
 ל־ בשר־תותחים עוד לשמש

בצמרת.״ הפנימיות מילחמות

יהו המפר״ד ה״כ •
־ דה לד כשהציע מאיר,כן
 הכנסת של מסדר־יומה חות
 יום־זכויות־ של הנושא את

 חוק הוא זה ״חוק :האדם
 בעם ופוגע שינאת־ישראל,

ישראל.״
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