
אנשינו
 הם הטבחים צרפתי, הוא הל

גרמ הם השוטרים בריטיים,
וה שווייציות, הן הזונות נים,

איטלקית. היא תחבורה

 שהסיק המסקנות אחת 8|
 רשות־השי־ של הוועד־המנהל

 שב־ היא מודעי מפרשת דור
 חיים בכנסת, תב־הטלווייזה

 קטן במכשיר יצוייד יכין,
 צמוד שיהיה הודעות, המזמזם

 במים־ מסתובב כשהוא אליו
 ביום הסיבה: הכנסת. דרונות
 סמי דן של הידיעה שידור

 במהדר־ת בטלוויזיה, מה
לה עורכי־החדשות ניסו מבט,
באמ־ מודעי תגובת את שיג

יגל גדילי, אדון ירוקה,
 כאמת ״אנחנו הסיירת: אנשי
השלמות!״ כליל
 :הבדואים על הנ״ל •

לפרנסתם!״ שודדים ״פרזיטים
 :הח״כים על הנ״ל ס

 בכלל!״ חשובה לא ״דעתם
 העיתונות: על הנ״ל •1

 שתי שהרגנו אותנו ״האשימו
 שפישפשנו בדואיות. ילדות
 ששדדנו בדואית. אישה בשדי
 אתם ילד. שחטפנו זהב• קילו

 וקומץ אתם הכל. המצאתם
 את שמלעיטים אינטרסנטים

בשקרים.״ העיתונות
יצחק הד״ר על הנ״ל •
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 שברה חן שולה בעטיו. להיפגע הספיקו כבר בו אחרות משתתפות
 חנה ואילו בתאונה, נפצעה חיים ורחלי טלוויזיה, צילומי בעת יד

היפות. רגליה את מפגינה היא ולראייה עצמה על שומרת עדיין

 הצליחו לא אך יבין, צעות
למ הכתב, את טלפונית לאתר

הכנסת, בבניין ששהה רות

השבוע פסוקי
 מנ־ ראש־הממשלה •
 השר את כשמינה בגין, חם
 ״זהו :לממלא־מקומו לוי דויד
ישר של בתולדותיה יפה יום
 כממלא־ נתמנה שבו יום אל,

 שהיה מי ראש־הממשלה מקום
תושב־מעברה.״ בעבר
הכהן, מנחם הרב •

 :הממשלה של תיפקודה על
 על המהלכת קירקס, ״ממשלת

ימית.״ חבל
ה־ הסיירת מפקד •

 על שלו ״המחקרים :ביילי
 כל כלום. שווים לא הבדואים

 שזה מבין לקרוא שיודע מי
זבל.״
 נקי שטח על הנ״ל •

 ״אני :צרעה ליד מבדואים,
 את עשיתי אני מאוד. גאה
 אני הלב. על לי טוב זה.

 שיח־ אני מכאן. אותם פיניתי
אדמת־לאום!״ ררתי
פינ הדיכרדים ״כ ח •
ו ״החוק גולדשטיין: חס

של למיפלגה גם חזרו הסדר
נו.״
אהרון הדין עורך־ •

 דברי שידור בעניין פאפו
 שר־הביטחון על בר־לב חיים

מוסמל הוא ״ממתי :ברדיו
פסיכיאט הערכות גם לתת
?״ ריות

ם 2316 הזה העול

שמי דניאלה סאתבלננים

 צריך אני עכשיו גס
 את לסבול
!שלו הנאומים




