
ם תי ל ,שם דניאלה סאתב

 _ עיריית לראש מפריע מה

אצל נצרת־עילית

הערבי כן־השכנים
 פוסף בחותם בטורו 9

 המחזאי שירטס על־המישמר,
 אד קווי את סובול יהושע

 המתנחלים אוניברסיטת של פיה
 .שם המערבית. בגדה שתקום

 את יורזדדעת. האוניברסיטה:
 ילמדו והעסקים הכלכלה תורת
האוניבר יפית. פיכללת בוגרי
 לפני גם פתוחה תהיד. סיטה

 יוכלו והם ערביים, סטודנטים
סטי מלאים שהחיים בה ללמוד

 ביותר, החמורה הבעיה רות.
 אלה המרצים. עם היא שעה, לפי

 שלא הצהרה, על לחתום נדרשו
 ,13 לגיל מתחת בילדים יירו
בטע־ לחתום מסרבים הם אבל

 הילד ערבי. קצידמישטרה של
 זה בתחתונים. החוצה יוצא שלו

 יהד ולבנות שלי לבת מפריע
דיות.״

^ :,הכהן מנחם הרב #
 עוד אצלנו. הקיימת ,באווירה

 וע־ חברי את להאשים עלולים
 מעטפות- שלחו כי דת־החקירה

המדינה.' לראשי נפץ

 5000ם־ יותר :הנ״ל #1
 האחרונה בשנה ירדו ישראלים

 ליהפן שיוכלו כדי לאמריקה,
 יהודינדאזרחי-ארצות־הב- שם

רית-שאיכסת-להם.'

 הפועל הוועד לבית באח ״אל״על" דיילת
 החברה עובדי שהפגנת אחרי בתל״אביב,

 כמו מיכל, בכוח. פוזרה ברמת״גן פרל נחמן של מישרדיו מול
הפירוק. נגד למחות כדי למקום באה אחרים, רבים עובדים

האק בחופש פוגע שהדבר נה,
ובחופש-הביטוי.״ דמי

 ייהודה המערך לח״כ 91
 פרלמנטרי עוזר יש חשאי

! זז׳י חדש.  של בנו ציר, י
 לתואר הלומד צור, ׳מיכאל

 למדעי־החברה . בפקולטה שני
העברית. באוניברסיטה  דליה עורכת־הדין 91

הלי ח״כ של אשתו זייגר,
 זייגר, (.זיגי״) יצחק ברלים
 סיימה היא ממיקצועה. פרשה
 ביהוד ועובדת למורים, סמינר

 לימוד — תוזיל׳־ח בפרוייקט
חסרי־השכלה. מבוגרים

שבוע בסוסי ה
 יצחק שר-החח, +

 בזאיר: ביקורו על שמיר,
ראש-ממשלה.״ כמו ״התקבלתי

 נצרת עיריית ראש !•
על אריאכ, מנחם עילית,

 משותפים למגורים התנגדותו
ע להטיל מדי ,מוקדם בעיר:

מ עיר של כזאת מעמסה לינו
 במרכז גר אני :דוגמה עורבת.

מישפחה גרה שלי בבית העיר.

אכר־ המפד״ל ח״כ #
מד, הם  החדש השטר על מל
הצלי שלא ,מה :השקל 500 בן
 לרוט- לעשות שנה מאתים חו

 ונשארו עשירים שהיו שילדים,
̂  תוך — אנחנו נצליח עשירים,

י מט־ את נוריד חודשים כמה
י מנכסיו.״ שילד
עדי דוגר # 1 ״אל- ו

״ בי עז, : ג ן מ י , עוב- .את ז
וה ברחובות, מכים אל־על די

ה את מכים — שמח ציבור
מיליונרים.'

״ל, י•  יושב-ראש על הנ
 החברה, של מועצת־המנהלים

- חרות: מרכז חבר פדל, נחמן
 עור מעיל הלובש איש ,זהו
זאב.״ מסתתר ומתחתיו כבש

 סו־ יהושע המחזאי #
 המיש־ התערבות ,אחרי : בול
 המוביל של שמו ישונה טרה

לאל על מאל החדש הלאומי
אלה.'
ל: # ״  נותר עוד מה הנ

 לגלות ז לעשות לוועדת־החקירה
די מהתישעה אחד לפחות אם
אמת.' בר
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