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לג הוא אלוהים. יש אם די
וצידון צור על בוודאי

 טל" גדעץ אגד, דובר 91
 חזר המילחמה שבימי מור,
 אינו השורה, מן נהג להיות
 ב־ המבלה במישפחתו היחיד

 ערן, בנו, ההגה. ליד מילחמה
 מהצבא, שנה לפני שהשתחרר

 נוסע באגד, חבר הוא והיום
ללב מבאר־שבע בוקר־בוקר

 יהו״ טלמור, של אשתו נון.
 שנים שש לפני שעברה דית,
ה עובדת נהגי-אוטובוס, קורם

 באר־שבע בקו כנהגת יום
הבאר־שבעי העיתונאי 91סדום.

 לעבור סיכוי להם שיש הבטיחו
הקשה.״ המחלה את

ארי שר־הכיטחון, •
 לעיתונאי בראיון שרון, אל

כניס ״מיום בן־פורת: שייקה
 בתיכנון עוסק אני לתפקיד תי

הזה.״ המיבצע
 אב־ אמנון העיתונאי •

 ״ילד :הנ״ל על רמוכיץ,
קילומטר.״ 40 טוב
 המיל־ מטרות על !הנ״ל, •

 מגש־הכסף, לא ״אנחנו חמה:
 לאליאם השילטון ניתן שעליו

ה־ ג׳מייל. לבשיר או סארקיס

 מערבי באחד נילי, חברתו עם רוקדאבידן דויד
 בין שהיה המשורר, אבידן המילחמה.

 המיל־ שלמרות הסביר, בתל־אביב במועדון לרקוד שבאו הבודדים
בעבר. שנהג כפי לבלות יוצא והוא כרגיל, נמשכים בעורף החיים חמה

 מדי מקיים שתיל יצחק
 האחד, ימי־הולדת. שני שנד,

 בינואר, נולד, שבו בתאריך
 שבו ביום ביוני, 12נד והשני

 מגופו כשהוצא מחדש נולד
 שנה. 16 לפני סרטני, גידול

 בעיק־ השנה, נקטעה המסורת
 שתיל אך בצפון, האירועים בות

 קרוב תאריך ימצא שהוא מניח
המסיבה. את לערוך אחר

ק םו ע גפ בו ש ה
מנ ראש־הממשלה, •
לט מיוחד בראיון !מין, חם

 שלום־הגליל ״מיבצע לוויזיה:
רי הוא — הישגים שני הקנה

 של מהטראומה העם את פא
 והוכיח יום־הכיפורים, מילחמת

 מצריים עם השלום חוזה ני
ועומד.״ תקף
 אש״ף, מנהיג על !חנ״ד, !•
שווי אדם ״זהו :עראפת יאסר

מת בעולם, מסתובב גדול, צר
 איש זהו במלונות־פאר. אכסן
 הוא מיקצועי. ומרצח זוועה
 שבוזבז גבול ללא כסף קיבל

מועדוני־לילה.״ על
מביקור כשיצא הנ״ל, •
 בבית־חולים קשה פצועים אצל

״הרופאים בירושלים: הדסה

 אותך, מברכים לא למות הולכים
הנוצריות.״ המליציות מפקד
 של הצבאי חכתב •

איתן אחרונות״, ״ידיעות
 ממשלת־יש־ הודעת על הכר,

 בפרברי נמצא שצה״ל ראל
 באמת היא ״ביירות ביירות:

 הפרברים במינה. מיוחדת עיר
למר עד כמעט נמתחים שלה
כז.״
גלאי: יגאל העיתונאי <•
 הוא בעולם, אלוהים יש ״אם
וצידון.״ צור מעל בוודאי דילג
 הכהן: מנחם הרב •
ש הראשונה, המילחמה ״זוהי

 מעטים מול רבים עמדנו בה
ניצחנו.״ זאת ובכל
קי עמוס העיתונאי !•
 הוא שלנו המדיני ״היעד נן:

הבאה.״ המילחמה
 ״כש- יבי: המשורר •

מת המוזות רועמים התותחים
ממלא הנהנות כפרוצות, גלות
מבוקשים.״ סרסורים של כתם
ב ״מפציצים :הנ״ל <•

 מעלים המחירים. מעלים לבנון,
ו בלבנון מפציצים המחירים,

חלילה.״ חוזר
ה ״נקמת־דם, :הנ״ל #1

ו וטף גברים בנשים, פוגעת
 אלפים במאות תושבים הופכת

 בכבודו השטן אפילו לפליטים,
ברא.״ לא ובעצמו

ם י ג נ ל שגוי דניאלה סאתב

!טלוויזיה צופה טפיגלמן אלישע
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