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רשפים הוצאת

 לספרות הישראלי המכון
ופדיל,ור קוסמטיקה נשים

קורסים ★
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה ־ נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת
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 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
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 ארס מלא מאמר פירסם רבץ יצחק
 נשאר שלא פרס, שימעון יריבו נגד

המטבע. באותה לו והשיב חייב
 מיפלגת וחברי המדיניים הפרשנים

 את להשוות מיהרו המודאגים העבודה
 בעצם מה על להבין המאמרים, שני

 עמדד על מתוכם ללמוד המחלוקת,
השניים. של המדינית תיהם

 מהם איש מיותר. הוא הזה המאמץ
 חברו, נגד לו יש באמת מה הסביר לא

ההת סיבת את להסתיר ניסו שניהם
החדשה. פרצות

 אם הוא.פשוט, התעלומה פיתרון
 שר־ של ביומן־הפגישות מעיינים
 הזמין החדש השר ארנס. משה הביטחון,

 אליו להצטרף הקואליציה יו׳ר את
 כנראה — אוזן והיטה בלבנון, לסיורו
 כמובן, הדבר, לעצותיו. — קשבת

רבין. של חמתו את עורר
 פרס עלבו שבה הקודמת, הפעם

רבץ כאשר היתה בפומבי, בזה זה ורבץ

דנסזנית בעיה
 נוסף שר הצטרפות אחדי
אינפלציו לממשלה ללא״תיק

 על להצביע שוב ניתן זו, נית
 יש, זו בממשלה מעניינת: תופעה

 שרינדללא־ של מיספר־מה אכן,
 בה יש הרב, לצערי אולם תיק,

 תיקים של רב מיספר למעשה
ללא־שרים.

ארגון סמי
נתניה רמת־פולג.

 סביב בסיור שרון אריק את ליווה
 כיצד לו וייעץ הנצורה, ביירות

 השאלה את יותר מהר ״לפתור"
הפלסטינית.

 התאומים העבודה, מנהיגי שני
 רבין, ושימעון פרס יצחק הסיאמיים
אלא הליכוד, מנהיגי לפני מתרפסים

הזסזסקסןאל?
 על מגיב הקורא
 מונח למבוע ההבעה

ליהומוסקסו• עברי
 (התיסמונת אל"

אי יומן העצמינית',
הזה' .העולם שי
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 הכיפורים יום מלחמת לאחר
 הומור ספרי סדרת הוצאתי
 את משהו לרומם כדי ושנינות

 בארץ. הירוד הרוח מצב
 הגדרות כללתי העליז בהמילון

 וקצת העולם אומות פיקחי של
 כגון: משלי, הקצת מן

 והטרוסקסואל: הומוסקסואל
 במינו, מין — הומוסקסואל
 בשאינו מין — הטרוסקסואל

מינו.
ירושלים סיוון, ראובן

 אחרת סיעה עם מתחבר מהם אחד שכל
בחרות.

 אמור הפיתגם: את לתקן יש מעתה
 ואומר חברך, הוא שר(מחרות) איזה לי
 אתה (במפא״י) מחנה לאיזה לך

משתייך.
חיפה גרום, משה

אידם דא אבד חרש
 טענות חרש, בעיר לקורא,

התיקשורת. אמבעי נגד
 אסטוריה במלון נערך ביולי 12ב־

 שיקום על סימפוזיון בתל־אביב
 שודרה ערב באותו בישראל. חרשים
 בחדשות הסימפוזיון על כתבה

 בו מצאו לא מבט עורכי אך בערבית,
 כלל. אותו הזכירו ולא עניין כל כנראה
מדוע?
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