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 בגין מנחם גילה איך
בעלת גיבעה עוד

עליון אסטראטגי ערך
 לא האוטובוס נוסעי 81
 ,100 קו הקו, שלמיספור ידעו
 הציע אגד מייגע. דיון קדם

 קו זה שיהיה שלו משיקוליו
 לו. התנגדו המיצרים אך ,101

עגו זיכרונות יש 101 למיספר
 ,101 היחידה במיצרים. מים

 שרון, אריק של בפיקודו
 נגד גם 50דד בשנות פעלה

 הגיע 101 הק״מ ואל מיצריים,
 התעלה את חצה כאשר צד,״ל

קאהיר. לכיוון בדרכו
 מישרד־התוד על בדיון 8
 בוועדת־הכם־ שהתקיים בורה,

בע- על דובר הכנסת, של פים

 את זוכר ״אני בגין: •
אסט חשיבות לו יש המקום.
ראשונה.״ ממעלה רטגית
 שום כאן ״אין :ציפורי ן•
 מחכה ממש המקום ערבי. ישוב

יהודים.״ למתיישבים
 יוסי המערך, ח׳׳ב •

 ועדת־הכנ- החלטת על שריד
 בבתי- שני טלפון להתקין סת

ב היחידי ״הטלפון הת״כים:
ב הזמן כל כמעט עסוק ביתי

 בני־המישפחה של שיחותיהם
 להשיג מצליחים לא האחרים.

 לקיים רוצה כח״ב ואני אותי,
הציבור.״ עם קשר

שרוו בלאסו אנס
 המפוארת בווילה עורך לשעבר, הח׳׳ב בעלה, בביתה. שנערכה מסיבה

מצרפת. אנט של משפחתה בני גם בהו ומשתתפים רבות, מסיבות

 על העיר ישראל. רכבת יות
 נחמ־ אריק המערך ח״כ כך

 הבנוי נהלל המושב בן קין,
מ חלק להציע שיש בעיגול,

 ליזמים למכירה הרכבת קווי
 לסיעה, חברו לו אמר פרטיים.
 הקו ״את :כלומנטל נפתלי
פרטי.״ כקו תבנה לנהלל

השבוע פסוקי
ציפורי, מרדכי השר •

 מ- הראשונה בשיחת־הטלפון
 ב־ החדישה הטלפונים מרכזת

 אפשר ? ״הלו :מעלה־שומרון
ראש־הממשלה?״ עם לשוחח

 ״שלום כנין: מנחם •
 כאילו אותך שומע אני ידידי.

השני.״ מהחדר דיברת
 נמצאים ״אנו ציפורי: •

צחיח.״ נישא, הר על

 כני הליברלים ח״כ •
 שני כבר לי ״יש :שליטא
 מהם אחד אבל בבית, טלפונים
ה שזה מפני תמיד, מקולקל

מתגורר.״ אני שבו באיזור נוהג
 ירוחם ח״כיהמערך •

 שני טלפון ״התקנת :משל
גדו שטות היא ח״ב של בבית

 צריך לא האשד, בשביל לה.
 שיש מי אולי מיוחד. טלפון

 לטלפון זקוק נשים שתי לו
כזה.״
 רענן ח״כ-המערך •

מת שאני אומר ״אינני : נעים
 אך ראש־ממשלה, להיות אים

 רוצה שאינני לומר יכול אינני
 שלא העובדה לאור להיות.

 ביותר המתאימים נבחרו תמיד
סיכוי.״ לי יש לתפקיד,

 יורם שר־האוצר •
 יכול ״שר-האוצר ארידור

 זמן זמן. לא אך כסף, להדפיס
פעם.״ אף לי אין

יאלה מאת י דנ שמ

 בערב, שישי ביום
 מועדון לאיזה

!שוב סטריפטיז

השתגעת!
 נגד הפגנה יש

ת דתי כפיה
לשם! בוא
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