
אנשים
זוג הס פרץ ויצחק לין אמנון

המערך פרעושים!מזימת
עריק לכל תיק היא

 של דוברו שהיה מי ■1
שר היה עת שרון אריק

 עובד זילבר, אלי ד,חקלאות,
 המלונאי של כעוזרו כיום

 יוצא שהוא מאז שיף. חיים
מכ שיף, של במלונותיו ובא
(אר הרשת עובדי אותו נים

 נעלב אינו זילבר כנגר♦ יה)
 כאשר גם כך, לו כשקוראים

או בחדרו אנשים מארח הוא

 יורם שר-האוצר •
 שחתם ההסכמים על ארידור,

..לפ הח״כים: שני עם המערך
 שלך, התוכנית שנה, 15 ני

ל מכונית היתד, פרם, שימעון
התוכ עכשיו ואילו פועל, כל

 עריק.״ לכל תיק היא שלך נית
 מלמד, אברהם ח״ב !•

 בממשלה יתמוך שלא שהודיע
״נשבר :האי-אמון בהצבעת

 לזמר״פסנהרן בציבור לשירה מצטרפתי ץ לחובי ה1יו
 אשת־חברה לחוביץ׳, בן־ישראל. דני

 אחרי־ השישי ביום תל״אביבית במיסעדה לאכול באה ידועה,
 ישנים. עבריים שירים ששר בן־ישראל, את שם וגילתה הצהריים

 מילות את רק בחומר. היטב ושלטה לצידו להתייצב מיהרה היא
ידעה. לא — בהופעותיו ושר ממציא שבדישראל הגסים, השירים

 כידיע הוא גנגר המלון. בלובי
עקב השר של עוזרו מרי י
למ שרוו רצה ולפני־כן דוד,

המיוחד. לעוזרו אותו נות

השבוע פסוקי
כש לץ, אמנץ ח״כ •1

.,אני למערך: מהליכוד עבר
הביתה.״ שב

כש פרץ, יצחק ח״ב #
 עבר הוא גם מדוע הסביר

הצלח לא ״בליכוד למערך:
 שאני השנים תשע במשך תי,

 עם קפה לשתות בו, נמצא
מישהו.״

קי עמום העיתונאי •
 ״שני :ופרץ לין מעשי על נן,

קול מהצגת יוצאים פרעושים
 לפר־ אחד פרעוש אומר נוע.
 ברגל הביתה ,נלך :רעהו עוש

 אמנון כלב?׳ נתפוס או —
 לא פעם אף פרץ ויצחק לין

 קם השבוע אבל ברגל. הלכו
כלב.״ החליפו

 יאין הממשלה, ממדיניות לי
אליה.״ כוח לי

יו לשר־הפנים הנ״ל, •
 מדרום־ שהתקשר בורג, סף

 שיצביע לשכנעו כדי אפריקה
 לשובו וימתין הקואליציה, עם
 ״אם טענותיו: את לשטוח כדי
 היי שתחזור, עד להמתין עלי
 את להפיל אוכל לא פעם אף

הממשלה.״
משה המערך, ח״כ •

פופו ממשלה ״זוהי :שחל
 פרוניס־ שר־אוצר עם ליסטית

טי.״
הכהן: מנחם הרב •

 אף הופך הבינלאומי ״במצבנו
גדול.״ לעניין זאיר הישג
 ההדלפות ״מרוב :הנ״ל •

לק שמציעים יש מישיבותיה,
הדולפינר — לממשלה רוא

יום.״
 ישראל אגודת־ ח״כ !•

 בכנסת: שפירא, אברהם
ההק על הכל אספר אני ״אם

 יפתח לא איש לאגודה, צבות
זה.״ בעניין הפה את יותר כאן

ם ני נ ל שמי דניאלה מאתב

2334 הזה הטודם


