
ם י ש נ א
עתי מפות על שמסתכל ״מי

 שחסרות לראות יכול קות,
 קונטודות שלמות, יבשות בהן
בעו בהן מופיעים ימים של
ב זורמים ונהרות מעוותת רר,

שקו מה נכונים. לא עיקולים
 נסיין הוא עכשיו, לנו רה

ה המפה את למלא קדחתני
 המדינית, — שלנו פנימית

המוס הפילוסופית, הצבאית,
 הזהות למפת ולהוסיף — רית

 היבשות את עצמנו ולתחושת
 את מחדש בה לצייר החסרות,

 מיתיארי ואת הימים קונטורות
שלנו״. הפנימיים הנהרות ׳

מנ הממשלה ראש־ •
המדיני הדיון בעת כנין, חם

וארשה.״ ברית כוחות

 שר־הביט־ על הנ״ל, •
ה אסטרטגי• גאון ״הוא חון:
 הוא הסורים את לעקוף רעיון
 לע דומה אין הזה בשטח שלו.
עולמי.״ אסטרטג הוא

 הליברלים ח״ב •1
 נאומו אחרי זייגרמן, דרור

יש אגודת ח״כ של המילחמתי
 באיתו הלפרט, שמואל ראל,
 יקראו הם מעט ״עוד דיון:

המ החיילים אגודת לעצמם
שוחררים.״

אמנון העתונאי •
יעקב ״השר :אברמוביץ׳

האזר שמיספר טען מרידוד
 שנהרג^ וילד, אשה איש חים,

 בלבד. 400כ־ הוא במילחמה
נב־ זה שבמיספר אומרים יש

^ 1 1 1 ר 1 | ך  הסרט בצילומי חרל״פ, לרותי מנשק ע
| *ייי |14 11\ /  רותי בדבש. אורי שמביים קיין״, ״אות י

 צדוק. של חברו שהוא וולוניץ, דליק השחקן של חברתו היא
בחיים. גם אלא בסרט רק לא טובים חברים הם מסתבר, השלושה,

של הבדרן, בחברו משתומם מביטמנחם!■לברמן
 העומד גולדברג, (״ג׳ינג׳י״) מה

 אינם ביניהם הידידות ויחסי במסיבה, נפגשו השניים אותו. לנשק
בידור. תוכנית ג׳ינג׳י עבור זילברמן מנחם הכין בעבר מקריים.

 יאסד אש״ף, מנהיג על בכנסת
 השערות עם ״ההוא ערפאת:

הפנים.״ .על
ש ההמצאה על הנ״ל, •1

הטי סוללות נפגעו בעזרתה
 הלבנין: בביקעת הסוריים לים

 מיוחד. דבר זה היהודי ״המוח
 והוא דורות, במשך עבד המוח
 הנכדים לכל היום. עד עובד
 לא שלי. העיניים את. יש שלי

 המוח אבל גזעני להיות' צריך
ההמ מיוחד. דבר זה היהודי

מהפ היא הזה המוח של צאה
 בהעד־ לשינוי יביא זה כנית.

ובין נאט״ו כוחות שבין כות

 המתים, מבין אלה רק ללים
שלו.״ להמצאה המאמינים

 יוסף שר״הפנים, •
 בעיות שתי ״לישראל ג בורג

וה הלאומי החוב האחת חוב.
ו חוץ — חז״ב ועדת שניה

ביטחון.״

 די־ שאול הקולנוען •
הכ מישחק שידור על שי,

 שידור אחרי מספרד דורגל
 אירועים יומן — בוזשבוע כתבה

 :האחרנוה המילחמה נכי על
לבוע דרך פנו ״קטועי־הרגל,

כדור־הרגל!״ ,ט

ם עול 2340 הזה ה

ם תי ה סאתבל אל שמי דני

התרבות היכל של בכניסה פרח מקבל בגין מנחם
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