
ג איגשט״ו אמיר
 באמיר, לידו, אוחז בבובה. לגעת

 אינשטיין, אריק הזמר של בנו
 עם הגיע אמיר ישראלי. אלי השדר

 החוויה למרכז ישראלי מישפחת
 באפלו להצגה ביפו, הישראלית

 ומקריא שכתב הגדול, מינסמוס
 משמאל בנאי. יוסי והזמר השחקן
 מישואיו בניו עם בנאי למעלה:
 למטה ואריאל. דניאל השניים,

 בן ןבנו סנדרסון דני הזמר מימין:
ו להצטלם שהתנגד אדם, ,4ה-

 קריין משמאל: למטה בכה. אפילו
 אביר, ובנו ארבל עמוס הטלוויזיה

 ההצגה ארבל. של אשתו משמאל
שיקופיות. גבי על רק מוקרנת
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הנ מבין היופי. לשיפוץ ביותר
 כהן גאולה את ציינה היא שים

גרו פסח את הגברים ומבין
פה.

 העיריה עובדי כששביתת ■
 ליומה נכנסה בקריית״שמונה

 שחל, משה הצליח השמיני,
 שימי את לשכנע שר־האנרגיה,

להי ראש־הממשלה, פרם, עון
 נציי־ ועם ראש־העיריה עם פגש

 שחל של עוזרו גי-העובדים.
 ראש־ עזרן, לפרוספר טילפן

 את להפסיק לו והציע העיריה,
 ראש־ עם ולהיפגש השביתה

באמ שהיו העובדים, הממשלה.
 ההזמנה את קיבלו דיון, צע

 שלפרס העובדה לאור בהפתעה,
לא־נעימות תקריות בעבר היו

להפ אם הוויכוח במהלך בעיר.
 קם לא או השביתה את סיק

 ראש- סגן אוחנה, שמואל
 המערך, איש שהוא העיריה,
 את מכיר שהוא לפורום והסביר

 חמה פינה לו שיש כאדם פרס
 אוחנה לעיירות־הפיתוח. בלב

ולנ השביתה את לצמצם הציע
 ראש־הממשלה. עם לפגישה סוע
 מן העיר פרנסי כשחזרו היה. וכך

לה אוחנה להם הציע הפגישה,
 של אזרחות־כבוד לפרס עניק

קריית־שמונה.

 בתיאטרון שנערך בדיון ■
 מידה ההצגה בסיום הקאמרי

 שבח ח״כ דיברו מידה, כנגד
 ירר סבידור, מנחם וייס,

קריסטל, וחנן לשעבר הכנסת

 הפוליטית. במערכת הגינות על
קריס אישית לשחיתות כדוגמה

 ואת דיין משה את הביא טל
אבו־חצירא. אהרון ח״כ

השבוע פסוקי
ב כהן, גאולה ח״כ •

 השבות ״חוק הכנסת: מליאת
מפלה!" חוק גיזעני, חוק הוא

עבד־אל־והאב ח״כ •
 לס־ ההצעות ״כל דראוושה:

 בעת למליאה המובאות דר־היום
 ערבים נגד מכוונות האחרונה

גיזעני." אופי להן ויש
ל־ כהנא, מאיר ח״כ •

 צ׳רלי! ״צ׳רלי! ביטון: צ׳רלי ח״כ
בבקשה." קיצוני תהיה אל

שיק מוכן ״אני הנ״ל: •
מאירק׳ה." לי ראו

 כהן־אבי־ מאיר ח״כ •
 _ שר־ את מברך ״אני דוב:

 המיבנים הריסת על הביטחון
בהתנח דבריו ועל בג׳יפטליק

ל ומקווה בביקעת־הירדן, לות
 בביקעת־ כאלה נאומים עוד

ובשומרון." ביהודה הירדן,
 רענן לשעבר הח״ב •

 תיק־החק־ את לי ״חטפו נעים:
לאף." מתחת לאות
הכהן: מנחם הרב •
 — חזקה הסתדרות לך ״כדאי

 המזכ״ל את מאשימים העובדים
 עיסקת על בירכתו כי קיסר,

לאבטלה." ברכה היא החבילה
זאב אליעזר מנחם •

 רו־ מקרעטשניף״) (״הרבה
 המושך האדמו״ר זנבוים,

ה המיפלגה של בחוטים
 הוא מודעי ״יצחק ליברלית:

 גירעון משכיל. אינטלקטואל,
ו פת עיתונות. מחפש רק פת

 מענ־ קליינע הם שריר אברהם
קטנים).״ טשלך(אנשים

הק משרידי אחד •
לעי בתימן, היהודית הילה
 שלא ״מי קפליוק: אמנון תונאי

 כלב, כמו הוא אצלנו מתפלל
אותו!״ מגרשים

 מדוע השאלה על הנ״ל, •
 ללמוד בקהילה הנשים על נאסר
 תורה בתו ״המלמד וכתוב: קרוא

 היא והכלות הבלות, מלמד —
זנות."
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