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 אדום דויד מגן עם שיתקשרו

 בהתקף- לקה שמישהו וימסרו
אי את פתחה אחר־כו לב.

 מורחבים. שהם וגילתה שוניו
ש זכרה היא טובה כתלמידה

חסי שנגרמה לכך סימן זהו
 למוח. זרם־הדם והופסק מה

 לו ועשתה עליו שכבה היא
 החובשים, כשהגיעו עיסוי־לב.

 פתח כבר דקות, חמש כעבור
 הובהל הוא עיניו. את האיש

שה התברר ושם לבית־חולים
 המספרה ריצפת על עיסוי
 מוחית. מפגיעה אותו הציל

 מבית־החולים האיש כשיצא
למ וביקש למספרה שב הוא
 ביעילות בו שטיפלה לזו סור

חייו. את הצילה שהיא במקום,

הוז שהוא וסיפר נון־הכנסת
 בתוכנית־הטלווי- להשתתף מן

 מי נשאל הוא להון. מהון זיה
 משנה? זה ״מה אותו. יראיין

 אותי יקרעו הם וכה כה בין
והתפוזים.״ הפרדסים בעניין

השבוע פסוק•
 מנחם שד רופאיו <•
הוא ״השבר לבגין: כנין
טוב.״

ן •1 י נ ה אותי ״הפכו :כ
 וגם והרופאים האחים, אחיות,

הפרופסורים.״
ד,ישי- זמן ״כל נ הנ״ל •1
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 הנאשמים בניו שלושת של מישפטם המשך את לשמוע כשבא שלים׳
 במקום יבקר לא האב מועדי אבו־רביע. חמיד הבדואי ח״כ ברצח

הקרובים, בימים להסתיים עומד שהמישפט משום רבות, פעמים עוד
להעיד. מתכוונים אינם הנאשמים ששלושת שהתברר אחרי

 מיכה המערך ח״כ 8!
 החופשי בזמנו עוסק חריש
מוב לחנויות סחורה בחלוקת

 בירושלים. לחפצי־נוי חרות
 גם המשמש שחריש, זאת אין

ל זקוק פרטי, כלכלי כיועץ
 מפיץ הוא נוספת. משכורת

אש של מוצרי־הקרמיקה את
ת, תו, די  הפך שתחביבה עי

מיקצוע.

אחרו ידיעות עיתונאי 0
 סיפר גילת, מרדכי נות,

 פאר מני עם בערב־ראיונות
 חקר כאשר מסויים, שבשלב

 כאילו שוטר של טענותיו את
ל מציתים שני כשוחד נתן

 תל- מחוז מישסרת מפקד
סו תורגמן, אכרהם אביב,

בממש מסויים ששר לו פר
פרו להוריד שכדאי רמז לה

 תהיה ״שלא כדי בעניין, פיל
ה של שניה פרשה פה א )

 מני אכו־חצירא.״ רון)
 אך השר, מיהו גילת את שאל
״מו המשיך: מני שתק. גילת

 אשכנזי?״ שהוא לנחש לי תר
:מני תגובה.״ ״אין :גילת

ל מיוחד שר שאין ״מכיוון
לנ לי מותר מישטרה, ענייני

 גילת שר־הפנים?״ שזה חש
ושתק. חייך

 פסח החקלאות, שר סגן }■:
במיז־ ישב גרופר, (״טייסי״)

 לי היתד, ממשלה) (ישיבת בה
________ נוראה״ בחילה

ל •  היום ״בבוא נ הנ״
 למלא מסוגל אני אם אודיע

תפקידי.״ את
כ רואה ״אני ו הנ״ל ו•

 גם עיניים, בשתי אדם, כל
באלכסונים.״

מיכה חירות ח״כ #
 רחבעם מינוי על רייסר,
 מוסיאון כמנהל זאבי (״גנדי״)

שילטון־ רק ״מה, :הארץ
 נורמות. עוד יש חשוב? החוק

למשל.״ חברות,
 דותן, דודו הבדרן *

ה ״כל הכינמת: מגיפת על
 מחיש- לא וזה מגרדת, מדינה

גד.״
 הרם המערך, ח״כ •

ארי דברי על הכהן, מנחם
 ישראל שבתולדות שרון, אל
 שהוא כפי הסכם, נחתם לא

 ״אוי, ארצות־הברית: עם חתם
נכון!״ שזה כמה
 הרב המפד״ל, ח״כ #

מת ״איני דרור,מן: חיים
 הדמויות רק לטלוויזיה. נגד

 לי מפריעות בה שמופיעות
לפעמים.״

על רכין, יצחק ״כ ח •
 הוא אם הקלאסית השאלה
 הייתי ״אילו :שוב יתמודד

לי?״ מאמינים היו לא, אומר

שמי דניאלה מאתבלינים
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