
שם• דניאלה סאתבלונים

שד 1*10 •עקב ה בד 0  עו
שה המצאה על  חד

 שפירא אברהם ולחייב
שקל םמי חסי ף מיי ד עו

 ש־ לפני ״עוד הנ״ל: •
 הפכו לדשודהזזשמל, חו&ת
הע את קרית־ארבע אנשי
חב עיריית שהציבה מודים

גבוה.״ םתח של לעמודים רון

 מרדכי שינוי ח״כ •
 שיש ״אחרי :דימזוכפקי

ה טריליון׳ של תקציב לנו
בשנות- יחושב הבא תקציב

 גבר בץ זהות דעות גם אין
ואשה.״

 שימ־ העכודה ח״כ •
יופ ■גבון ״יצחק :פרם עון
 ללכת יחליט אם מתגובתי תע

לפוליטיקה.״

 ישראל אגודת ח״כ •
.אנשים שפירא: אברהם

 את ניצל (מימין) ב״אל־על״ קברניטמרגלית נדב
ח• אנשי של מאיגש חחופשה ימי

 ביתם. ליד אחד גלגל אופני על רכיבה לטיול עם.בנו ויצא חנרח
מבוקשת. תצוגות־אופגת כמארגנת מופרת אילנוז, נדב, של אשתו

 הולך שהחושך למרות אור׳
וגובר.״

 הוא ״המצב : הנ״ל •
 פס־ להיות שכדי רע, כל־כד
 אום־ להיות צריך אתה מיסט

טיפיסט.״
 יעקב ״השר הנ״ל: •

המ על בוודאי עובד מרידור
 לבנק נספומט חדשה. צאה

הזרע.״
אכא העכורה ח״כ •
 שרון, אריק ״על-פי :אכן

 אלא אוייב לישראל אץ
ארצות־הברית.״

ב- המצב ועל הנ״ל, •
״אצלנו :העבודה פיפלגת
 בראש־מם- ישב מי מדברים

 יהיה מי קיימת׳ שאינה שלה
 כשהתפקיד ראש־הסמשלה

כש אותנו ינהיג ומי ומום
באופק.״ בחירות בלל אין

 שד־החוץ סגן •
 ״אין כן־מאיר: יהודה

 זבולץ ובין בעי קצר שום
בדיעות, אחות ובאשר חמר.

 השפעה יותר לי מייחםים
 שיש מפני אולי לי. משיש

 חושבים מישקל. עודף לי
 בכל עודף מישקל לי שיש

תחום.״
 שאלות ״על :הנ״ל •

 לאשתי, עוגה אני אישיות
אותי.* תשאל היא אם

 יכ׳׳י: המשורר •
 אין- ומאליפות ״סמילחמות

 הורים עת, בטרם סופיות
ה ותוחלת בנים, קוברים
בספק.״ תקופה

ו .כשהאנוש :הנ״ל •
 במחבואים משחקים האנושי

 והכדורסל הכדורגל והבורסה,
 לעזאזל, המזינה, התזונה הם

מצפה?״ ההברה למה
 תל־ עיריית הוכר •

 .ח״כ רימון: רוני אכיב
 ניצול עושה שפייזר אליהו

י ופביש, כמסיר פוליטי  מו
 של במצבם בחילה. ומעורר
כפר-שלם.״ תושבי
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