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 שעבר. השישי יום 8
 קפה בערב. וחצי ■תשע שעד.

בפ תלקאביב. בצפון אקסודוס
 ׳ורוח. קר בחוץ ונעים. חם גים

ישראל השר נפתחת. הדלת
 יריב אהרון וח״ג גלילי

ל מגלה מסביב מבט נכנסים.
 מיספר עדיין נותרו כי שניים

מספיק לא אך פנויים. מקומות

 שהספיקו צעירים ה״כים מיספר
 במחנה כתב בגדנ״ע. להיות
 אצלם הלך רמות, יגאל גדנ״ע

 בזמנם. היה זה איך לשמוע כדי
המפד״ל ח״כ כי לו התברר אז

ש ),35( אכוחצירה אהרון
הת רמלה, עיריית ראש גם הוא
 שלו המנהיגות קאריירת את חיל
שם עבר הוא בגדג״ע. ,1953ב־

 אז. שהוקמה הגדנ״ע להקת
 האזרח, לזכויות התנועה ח״כ

 גילגולים עבר מואב, בועז
 הצטרף תחילה בגדנ״ע. רבים

 ל־ אחר טכנאי־אוויר, לקורס
 לגדנ״ע- ולבסוף קורם־קשר

 אהוד הליכוד לח״ב סיירים.
 בעיקר זכורים ),28( אולמרט

ה ח״כ ואילו הקפא״פ, שיעורי

הז בגלל כנראה הסבר: יש
 ה- מנהיג של דרכו עם דהותו
 חיים משה המנוח מפד״ל

ש היא משופם, שהיה שפירא
לכך. אותו הביאה

 מליון של סגירתו עם 8'
ה מנהל העלה הירושלמי, עדן

 זיכרונות. נדאי, פאול מלון
בימים־ החשובים האורחים אחד

ל שחדרו פורצים רבים. נים
נכ ביתו, מירפסת דרך דירתו

 בתיק נתקלו עבודתו, לחדר נסו
 פתחו השולחן, על מונח שהיה
 שלהם, הקליינט מי גילו אותו,

 !שאספו, מה כל את החזירו
 לקחת בלי הדירה -את עזבו
ו שפנה לדירה פרצו דבר,

אותה. הריקו

ו ל ^ י 7* ל 1 1 1 1 1 1 1 1 מסטיק, מנטה, שוקולד, שלישיית חברות י 1
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לקראת ילדיס. בפני להופיע מרבות לשמאל), מימין הימנית בתמונה הסדר (לפי הולצמן

 כשהן תמונות בסירות הצטלמו לפורים, מתכוננות הן עתה עצמן. מתאימות הן חג כל
 זקנות (מימין), החס הטובים הימים של פרוצות :שונות בתקופות כנשים מחופשות

בארץ־ישראל. המאה מתחילת חלוצות ושומרות (במרכז) במושב־זקניס חביבות

 יוצאים הם להסתודדות. כנראה
 שולחן לייד מתיישבים החוצה,

ענייניהם. את שם ומנהלים

 שדרות !׳מועצת ראש 8!
מת יפרח, יהונתן לשעבר,

 היחידי האיש שהוא בכך גאה
 ״מיל.״: שלושה לו שיש במדינה

 (מיל.) מועצה ראש (מיל.), ח״כ
 במה נישאל כאשר (מיל.). וסרן
״ב השיב: עכשיו, עוסק הוא

 הר־ אוסף אני ובשירה. ציונות
וביאליקים!״ צלים

 ח״ב ואילו מפקדייכיתות. קורס
 שם פיתח חריש מיכח המערך

 הוא שלו: המוסיקלי החוש את
 בתיזמורת ויבוויולה בכינור ניגן

 עקיבא הליכוד לח״כ הגדנ״ע.
אי בעיקר זכורים ),38( נוף
 ב־ מתכנסים ״היינו הנשק: מוני

 ירינו שלא מובן, שייך־מוניס.
 בחרדת־קר אוחזים היינו ממש.

 לפרק ולומדים הצ׳כי, את דש
ה אחיזת מעצם הסיפוק אותו.
 כיש* היה והשיא עצום. היה נשק

 קודש שהיה הבריח, את החזקנו
במלא שעסק אחרי הקודשים.״

ל נוף הצטרף הקודש, כת

 זוכר ),33( שריד יופי מערך,
כ הצבאי שירותו התחלת את

 נחשב עת גדנ״ע, במחנה כתיב
העיתון.״ של ל״מותחן

 רצחת ! רוצה !״פושע 8
ל הילדים את שלחת אותם!

 שר־הביטחון אפילו !״ מוות
 שלו שהכריזמה דיין, משה
 יום־הבי־ מילחמת מאז נותצח
קרי לשמוע רגיל אינו פורים,

 אך אליו. המופנות כאלח אות
שמ לנופלים האזכרה בטקס

 שנערך נודע, לא קבורתם קום
 בהר- האחרון החמישי ביום

ה אחד היד, יכול לא הרצל,
הת להתאפק, השכולים אבות
 דבריו באמצע בצעקות פרץ
 להמשיך שהתאמץ השר, של

הכו הקריאות למרות בדברים
אבות.
ר הליכוד ח״כ 8 עז  אלי

 משותף מכנה מצא שוסטלן
 ולרפ״י למפד״ל שיש לבעיות
ה לממשלה ההצטרפות בעניין
 בגלל זד, אלה ״אצל חדשה.

 בגלל זה אלה ואצל ב, ר
ן.״ י י ד

 יהודח ל״ע ח״ב ואילו 8
 בין ההבדל מד, שאל שערי
 יוסף והרב קיסיננ׳ר חנרי

שע קובע סולוכייצ׳יק. כר
 בענייני מתערבים ״שניהם רי:

 בא קיסינג׳ר אבל — המדינה
קרובות.״ יותר לעיתים

ה הכנסת פעולת ואת 8!
ה ה״כ סיכם כד, עד שמינית

 קורן: דויד (רפ״י) מערך
באוויר.״ שמיניות עושה ״היא

ל בלתי־רגילד, תופעה 8
 מציאות: זאת בכל אך גילו,

 מחל חזגי מיכאל שר־הסעד
 שפם. האחרונים בשבועיים מגדל

זד״ מצעדו שנדהמו למקורביו,

ישנם השמינית ׳בכנסת 8

| ן חן עם יחד המציאה המפורסמת, האנגליה הדוגמנית )24( |1|
 )35( דה־וילנף יוסטין שלה והמנהל לשעבר הארוס ח 1111
כמבע. אותו ללבוש שאפשר מילון של פודינג :תדש מתכון

 שר־האוצר היד. המלוז עדת
שול נשמר לו ספיר, פינחס

 בתאוות הידוע ספיר, קבוע. חן
 הדיאטה למרות שלו, האכילה

 נוהג היד, לשמור, חייב שהוא
 הרבה עם בגריל עוף להזמין

לב שדאג נדאי, אך ושום. בצל
ל נוהג היה השר, של ריאותו

 דג העוף, במקום לו, הגיש
קלוריות. פחות המכיל מבושל,

 המקוריים הדברים אחד 8:
 כן״ דן של החדש בסיפרו
 טמון מילחמה, של יופי אמוץ,

 בארץ לראשוינד, הספר. בדפי
מחו כשדפיו. ספר לאור הוצא
השבועו שנוהגים כפי ברים,

 שקונים כדי זאת בישראל. נים
 לקרוא יוכלו לא פוטנציאליים

 להחזירו כך ואחר הספר את
בצרפת. נהוג הדבר לחנות.
 סו״ האיטלקית לכוכבת 8
 לגלות מד, היד, לוין, פיה

 ב־ קשור הגילוי הפעם השבוע.
אמ היא,״ ״האמת :סקס־ואפיל

 50 רק בניו ״שיש ליורן, רה
 האחוזים 50ש* בעוד מזה, אחוז

מד שהקהל מיד, זד, הנותרים
לנו.״ שיש מה

 זד, — פלילי פרקליט 8
 כל על בזאת, משתלם. עיסוק
 !עיורך־הדיו השבוע נוכח פנים,
עבריי־ המייצג אדוני, משה

 מישטרת למפקד גס 81
 בצלאל רבקפקד באר־שבע,

עבריי עם בעיות יש רד, לינה
ש החמישי ביום זה היה נים.

 את שעבר סילון מטוס עבר.
 בום והשמיע הקול מהירות

ה בניין את הרעיד על־קולי,
 מעל חלון לשבירת גרם תחנה,

ה התחנה. מפקד של לשולחנו
 ליג־ של בשולחנו פגעה זכוכית

 מהחדר דגיע אותו שיצא הרד,
 :הדב־פקד התלוצץ וניצל.

ל מנסים באר־שבע ״פושעי
בחיי.״ התנקש

השבוע פסוקי
יעקב מפ״ם ״כ ח •
 מיש־ כמו הוא ״המערך :חזן
מהעכ בה שיש היונקים, פחת

הפיל.״ ועד בר
גול הממשלה ראש •
 של רשימתה על מאיר, דה

 שזוכר, ״רשימה אלוני: שולמית
תנועה.״ איננה עדיין בפייס,

 שר־התחבורה סנן ס
 כמו הוא ״דיין :יעקבי גד

 יעלה, לא שהוא איפה צוללת:
 כולם.״ עליו ייתיליו תמיד
 ח״ב הליכוד מנהיג 9

 הרכבת דרך על כנין, מנהם
ממ מרקיבים ״כך הקואליציה:

שלה.״

אבל... צחוק, >צחוק,31פ3
קיסינג׳ר. אחרי י נ ש הולך ליגנו •
, מישרדים :פצים סעד, דתות, • ם י ר ו ג תיקים ס

. ם י ח ו ת פ
י. ד ו ה י ־ ט ו ע י מ ממשלת :לרנגות התשובה •
י. ז י י ר ק ו מ י ד :בישראל המישטר •
ה. ר ״ב ס ה לאינפורמציה: ישראל גישת •
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