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 השמאל מבזבז מה על
1מה1 זמנו את

הישראלי? האינטרנציונל
 ההונאה חוק על בדיון ■

 שמשגיחי אלוני טענה בכשרות
 בעודה מיותרים. הם הכשרות

 יוסח והדתות לשר־הפנים פונה
 יהודה לאולם נכנס בורג,

 חברו עם הסתודד נן־מאיר
 הכנסת יושב־ראש למיפלגה.

 בשניים: נזף סבידור מנחם
 עכשיו שאתם יודע ״אני

 לעצמי מרשה אני אך במצוקה,
 הנזיפה כאן.״ המשגיח להיות

אותם. והשתיקה הועילה

 שאולי אומר ״אני הנייל: •
 ההיסטוריון אחד, יום יבוא, עוד

 521 למות צריכים שהיו שיאמר
 את להוציא כדי צה״ל, חיילי
ממישרד־הביטחון.״ שרון

 השמאל מחנה על הנ״ל, •
 פחות יושבים היינו ״אם בארץ:

 והיינו ובאבטיחים, בטיילת
 היו התוצאות לשכונות, הולכים
לעין.״ נראות
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 שנערך התנועה, לחיזוק לכינוס נאה סגנית־שר״החינוך בכיסא.
 במישכן־הכנסת. הנשיא השבעת סכס סיום אחרי זאב', ב״מצודת

ל שבניגוד עליה, ונאמר בואה, אחרי קצר זמן לנאום הוזמנה היא
י► בפוליטיקה. ולא חינוך, בענייני בטיפול עוסקת היא שלה, שר

השבוע פסוקי
 חיים החדש הנשיא •

לתפ השבעתו אחרי הרצוג,
 כמו הרגשתי הטקס ״לפני קיד:
 לחופה, אותו שמובילים חתן

 ככלות אבל ומתוח. נרגש והייתי
 אחרי כמו מרגיש אני אלה, כל

לידה.״
 מסיבת־ההכתרה על הנ״ל, •

 אחרי במישכן־הכנסת שנערכה
התנ לא ״מעולם ההשבעה:

 הרבה כל־כך עם אחד ביום שקתי
נשים.״

אב אמנון העיתונאי •
 לשר־ יחסו על רמוביץ,

 ״לא שרון: אריק המודח הביטחון
 לשרון. בסיסית טינה לי היתה

 חיבה לי היתה — להיפך
 מהגיבורים הוא שרון בסיסית.

ילדותי.״ של המיתולוגיים

קי עמום העיתונאי •
 מילחמה בשום נצחון ״שום נן:
 רק ההרג. את להפסיק יכול אינו

יכול.״ שלום

הכהן: מנחם הרב •
 להרוס מבקש הליכוד ״שילטון

 — המערך שבנה מה כל את
המפד״ל.״ את אפילו

סובול יהושע המחזאי •
 נא אל את שרו למה בחותם:
 האחד בהפגנת נטוע תעקור

 זהו ההסתדרות? של במאי
שלנו.״ האינטרנציונל

 מיכאל חרות ח״ב •
 ארצות־ ״סגן־נשיא קליינר:

 שמח בוש, ג׳ורג׳ הברית,
 דרכון אין ארנס שלמשה

 מתחרה לו היה אז כי אמריקאי.
 ארצות־ נשיא תפקיד על נוסף

הברית.״
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