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 לכם להציע יכולה ״אני 9
 המלצרית אמרה שינקו,״ כריך

צחק לעיתונאי ל י תי ול ש
 טלמור, גירעון אגד דובר
 בה הביטו מדוע הבינה ולא

 חובשי־כיפות, שאינם השניים,
 יש שלשניים מתברר בתימהון.

 בשתיל, הקשור משותף סיפור
למ כשר, מזון לאכול המקפיד

 הם 1974ב־ דתי. שאינו רות
 מטעם בגרמניה, לסיור יצאו

 ישראל־גרמניה. הידידית אגודת
 חדר שבכל במלון, שוכנו הם
פסלון־עץ הקיר על היה בו

 ב־ החדרנית. ברגשות לפגוע
 לחדר, שתיל נכנס הימים אהד
 הקיר. על ישו את ראה ולא
ש שטלמור, בטוח היה הוא

 את הכניס כבר אותו, הקדים
 על ישב הוא לארון. הפסל

 והתכוון להתפשט החל מיטתו,
 כנשוך קפץ הוא ואז להתכסות,

 מתחת במיטתו, היה ישו נחש.
 טל- את אילץ שתיל לשמיכה.

 ולהניחו מהמיטה להוציאו מור
בארון.
 תלמי- שהישוב למרות 9
נמנע אביו, שם על נקרא יוסף
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אה כאשר נלסון. רפי של בכפר ר ^את שטרן ר פ ס מי  של הרב ה
שים ת הנופ א ת ו ר מין בכפר, העליצות אווי הז ^ל ה ם הור קו מ ד ל  מיי

ת ה א טלוויזי ה תב־ ם, כ שמאל), טלר עופר בדרו ל (מ טי ה ה עליו ו ל
ה כין ב ת מן כ . במרכז העומד הנופש, כפר על השבוע ליו ן סו כ סי ה

הגלעדי אלכם טלוויזי ק״ח שוהה הבכיר, מפי ב ה
ט כראש לונדון ר פו ס ה ת־ ק ל ח אי מ ה

ת פי ה רשת של רו טלוויזי ת ה אי ק רי מ א סי, ה בי- שת- הגיע אן-  לחופ
ח ס שראל, פ מייד לי ת ירד ו ל אי ת ל שה לבלו חד חופ תו עם בי  ב

ת ה גליה גליה. ,9ה״ ב ת תגל ת. כילדה ה א עצמאי ה הי ת ל  עם בי
ה ה אבי עד ס מי ת ב בר ח שה התעייפה, כאשר ידידים, ב ה ביק בי א  מ

מין הז ת, עבורה ל ה צירפה מוני ת אלי ה, א ת ר ת חב פי תו כרמל, י  ב
ם של קי עס ה ש־ מל, אייב אי ם כר שתיי ת חזרו וה מוני מלון. ב ה ת- לבי

 הפריע לשתיל הצלוב. ישו של
ביני הסכימו והם מאוד, הפסל

 הם בחדר, יהיו הם שכאשר הם
 ורק בארון, ישו את יניחו

 יחזירו הם צאתם, לפני בבוקר,
לא כדי בקיר, למקומו אותו

 של מחלקת־ההתיישבות מנהל
 רעגן היהודית, הסוכנות

ץ,  אחרי למקום, מלהיכנס ויי
הש מסיני שמתנגדי־הנסיגה

 המושב. על תלטו
המישפחתית השושלת 8!
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ם, ה סירב חולי א ר הו ף ל ת שיכנע ולבסו תו, ישיאירו כי הרופא א אי בבי תנ ר שלא ב בק שך בכפר. י  במ
ם שלושה מי אבן רפי שהה י ה ת־ ל הצופה שלו, בבי ת, חוף א ל א אי שהו ה כ ם רק לא מבל ת ר ב ח  של ב

ם ם הפוחלצי א שלו, הרבי ת גם אל חבר ם ב ם, שבאו מידידיו, רבי לי חו ר־ קו בי פציעתו. על כששמעו ל

 על מעידה וייץ מישפחת של
 בעוד דווקא. שמאלה צעידה
ה מראשי היה יוסןז, שהסב,

 שעסקה לישראל, הקיימת קרן
ו מערבים, קרקעות ברכישת

במ ממשיך רענן הבן, אילו
 בסוכנות, בתפקידו זו, סורת

 מרצה יחיעם, שהנכד, הרי
מת באוניברסיטה, להיסטוריה

 להתנחלויות מוחלט באופן נגד
הירוק. לקו מעבר

כר הטלוויזיה קריינית 9'
 החיצונית שהופעתה גיא, מית
 למחלוקת עניין בזמנו היתה
 מחלקת־החד־ מנהל ובין בינה
 לימור, מיכה לשעבר, שות

 אותה הביא שכאשר סיפרה
 אמר הוא למבט יכין חיים

 שתהיי רוצה לא ״אני לה:
 כאילו תיראי אל מדי. יפה

 ממספרה או מסלון־יופי באת
מתצוגת-אופנה.״ או
 בן שערך ביקור־חולים, 9;

ה זמרת של בביתה קיבוץ
ערב- הוליד ברגלה, פצועה

ח, צדקה.  עין- קיבוץ בן ג
 ידידתו, את לבקר בא כרמל,

 זמרת אדם, (״זמי״) זמירה
ב שנפגעה להתעמלות ומורה
 סקי במסלול כשהחליקה רגלה,

 ידידו הופיע עימו יחד בשווייץ.
 (״כושי״) שמעון הוותיק,
 עוד מכיר הוא שאותו רימון,
 ב־ המשותף שירותם מתקופת

שהת בשיחה יחידת־צנחנים.
 מנסה שנוח התברר פתחה
 לצורך כסף כושי עבור לגייס
 בערבה. פונדק-דרכים הקמת

 ואז ברעיון, התעניינה זמי
 סכום חסר שלמעשה לה התברר

 לשם בלבד דולר 2500 של
 חשמל להספקת גנרטור קניית

 מוטי ישב בחדר במקום.
 השותפים אחד סטרוקובסקי,

 את העלה הוא סליק. במועדון
 שהכנסותיו ערב לערוך הרעיון

 הגנרטור. לקניית קודש יהיו
 את לשמוע וביקש התלבט כושי

ש מפני זמי, של חוות־דעתה
 הסבירה היא נדבות. שונא הוא

מסוג ערב יערך לא שאם לו

הקרו חבריו יוזמנו שבו זה,
 לפתוח לעולם יוכל לא בים,
 נתן וכושי שלו, הפונדק את

 אז אך מסכים. שהוא להבין
למוע חדשה. בעיה התעוררה

 איש, 150 בצפיפות נכנסים דון
 לערב, יביא שהוא הודיע ונח
 ברור שלא כך הקיבוץ, כל את
הכר לרוכשי מקום יהיה אם

טיסים.
מנ ראש-הממשלה, 9'

ה שידורי על הגיב כגיל, חם
 בכל צריו ״מדוע טלוויזיה:

 להראות מחיר ובכל מיקרה
 דברים אין ז שלילי משהו

 בנייה אין אצלנו? חיוביים
 בירושלים, למשל, ? אדירה

 הקים חדשות שכונות חמש
לוי.״ דויד
 הרגלי על גם סיפר בגין 9!

 :שלו עיתוני־הבוקר קריאת
העיתו את קורא אני יום ״כל
 ואף ארוחת-הבוקר. לפני נים
 אחר-כך לי יש כן, סי על

לאכול.״ תיאבון




