
ה מ ך ל רי ף צ לי ח ה ב של 11שנ את ל ס זיאן רחז ר ב דו בי א ל־ ת  ב
מי ם ו איי ל מ ו ז ג ף ל סו ־ ף ז סו ו נ י נ פ ם מ ו ל ב ז נ ו ר את ר א ו ת ה

 תמ״י, תנועת מזכיר 8
 כן־אלי־ (״פואד״) בנימין

 על־ידי רואיין אשר עזר,
 ה• לערב איחר דנציג איתן

 שכאשר סיפר הוא ראיונות.
 מחוץ מכוניתו את החנה הוא

 אישה עליו התנפלה לאולם
 אותו מכירה שהיא לו ואמרה

ב לה ענה פואד מהטלוויזיה.
 אותו: קטעה היא אך חיוב,
 אגיד.-״ אני מאיפה, תאמר ״אל

 בטח ״אתה לו: אמרה והיא
ל בראשו כשהינהן 7 מטלפלא

 ״אז אמרה: היא שלילה אות
 כשראתה ?״ מקישקשתא בטח

 אמרה שוב קלעה לא שהיא
 אותו ראתה שהיא בטוחה שהיא

 לה ענה בערבית. בתוכניות
 שיחקתי אני ״בוודאי, פואד:
הס הוא אחר־כך וסוסו.״ בסמי

 אותו זוכרת שהיא לה ביר
 בטלוויזיה התכופות מהופעותיו

 הגדה־ כמושל כיהן הוא כאשר
תת-אלוף. בדרגת המערבית

 אלוני מירי הזמרת 8
ל הסכימה היא כיצד נשאלה
ב אילנות אהבה בסרט הופיע

 ״החלטתי מלא. עירום סצינות
התו את לקחת מוריחה שאני

מ המדינה׳ של ,השדים אר
רוזנפלוס.״ פגינה

ה נשיאות של בישיבה 8
 הבית יושב־ראש ביקש כנסת

מ להמנע סבידור, מנחם
ה מטעם לסדר הצעות להגיש
ח״כ בעם. פילוג שיפגינו מערך

* ך \ ך ן1ן | ! ת לוחץ |1| דו א שטרה, מפב״ל של י ה המי תו לפני איבצן, ארי ת עלו מ  הנו- לבי
י י ם 1 י י*§ * מי שלה. בהפגנת א ם שבא שרון, הממ קו מ ת ל שתו, בלוויי קח לילי, א ל נ

שלה, מישרד מנכ״ל על־ידי ש־הממ תי רא ם של ועוזרו שמואלביץ מ ח ל בגין, מנ א חי אי, י ש  לפינת קדי
שם הרחבה שקיפו ומ ם על השלושה ה ת שמילאו המפגיני הכיכר. וכל אבו״גבירול ברחוב הכביש א

ם י י ד ש ה

 בביודהחרושת, שליחים נערים
התראו. לא הם ומאז

בתו שליטא, שרון ■
 עם באה הליברלים, ח״כ של

 פיקוד- למיפקדת כני, אביה,
 המפות לאחת ניגשה היא צפון.

 בציורי עין והעיפה הסודיות
 האחרים והרישומים הצירים

 בדרגת קצין מיהר למקום בה.
 המפה. את וכיסה אלוף־מישנד,

 וניסה למקום התקרב שליטא
 אך ממעשהו הקצין את להניע
 לילדה שאפילו הסביר הקצין

 במפות להביט אסור 12 בת
כאלה.

 החיפאית, הגרפולוגית 8
ה ר!, חנ  בדרך- הלבושה קו

 עברה חשוף, לא בלבוש כלל
 בירושלים, מאדדשערים ברחוב

 חיפשה, שאותו ספר לקנות כדי
 לפתע בסביבה. ספרים בחנות

 עליה ושפך אברך עליה קפץ
 קורן בעוד שחור. בצבע חומר
יש- שלא בעדו לעצור מנסה

באי להפגנה באשרון פואטו שגואל
ת רב, חור  בלוויי

שחקן־זמר טין אדי הצרפתי ה טנ ס טו (משמאל). קונ א  עם נכנס פל
רחו ס או שטח מפארי מה ל בי ת, ה ם המרכזי קו  הורשו לא שם מ
ם אפילו אי תונ ס. העי כנ א להי ת לחץ הו דה א  ועמד שרון לילי של י

קה, ליד ע מ ם, כדי ה ת שבאו שהמפגיני הו ד הז שלה, עם ל הו. הממ ראו י

 היו- סגן שחל משה המערך
 להגיש שלא הסכים שב־ראש,

 כירסום על לסדר דחופה הצעה
 כך על עמד אך הדמוקרטיה,

 בעניין לסדר הצעה שתאושר
מיכ חרות ח״כ התבטאויות

הפג איסור על קליינר, אל
א שחל מילחמה. בשעת נות

 אי- קליינר פרשת ״לגבי מר:
 פא- הרי הוא להחריש. אפשר
 :סבידור ענה קטן.״ שיסט

ק למה אך מילא. ״פאשיסט
 הוא בגרמנית, קליינר, טן?״
מקטן. קטן יותר

 האגודה שערכה בדיון 8.
 על בישראל, האזרח לזכויות

 מילחמה, בזמן הביקורת זכות
ר אריה הפסיכולוג דיבר עי

 כאשר חברתיים, מחירים על
א היא וכאשר מותרת ביקורת

הו שמחקרים טען הוא סורה.
 נלחם אינו בחזית שהחייל כיחו
גו למען אלא המדינה, למען

ה שביחידה. חבריו ולמען פו
 משתתף כדון, נתן עיתונאי

מ שבע־נחת שלא בדיון, אחר
ט את תקף הפסיכולוג, דברי
 שלי ״חבר בבדיחה: נגלר ענות
 אותו שאל והנהג במונית נסע

 שהוא ענה חברי למיקצועו.
 פניו את עיוות הנהג פסיכיאטר.

 ביקש חברי טוב.' ׳לא ואמר:
 ׳גם :השיב והנהג מדוע לדעת

ע לא זה מדאלאס אלן לסו
זר.׳״
ש בדיון הנוכחים אחד 8

 הפסיכולוג בצוותא, נערך
 שבלב סיפר טמרין, נ׳ודג׳

 שמו על רחוב יש תל-אביב
 הסוציאליסט דורס, ז'אן של

 שלא לממשלתו שקרא הצרפתי,
הרא העולם למילחמת לצאת
ל המאבק לסמל והפך שונה,
 על- הן הואשם, הוא שלום.

 חבריו, על־ידי והן הימין ידי
 הכרזת־המילח- וערב בבגידה,

מו מתנקש על־ידי נרצח מה
 לא ״שמא טמריו: שאל סת.

ה זה, רחוב של שמו נחליף
 של בשמו בוגד, על-שם נקרא

בו?״ שירה הפטריוט
 היה יכול לא פאר מני 8
 כאשר רם, בקול לצחוק שלא
 האיראנים פלישת שמטרת קרא

 לצורך מוגבלת, היא לעיראק
 40 של ביטחון רצועת יצירת

 ״כשמקשרים בלבד. קילומטר
 ההצהרה עם הזו העובדה את
 עוזרים שאנו שרון אריק של

 את שגם להניח יש לאיראנים,
למ הם הקילומטרים 40 טריק

 תושב הייתי אילו מאיתנו. דו
 ל- בורח הייתי מייד בגדאד,
ב היחידי המקום זה ג׳וניה.

 ה־ לתחום מחוץ שנמצא עולם
כיוון.׳: בכל קילומטר 40

 ועדת־החי- יושבת־ראש 8
 נמיר, אזרה הכנסת, של נוך

 ב- עבריין לנוער במוסד ביקרה
 לנהל ביקשה היא מיצפה־ים.

 ב־ לא שיחות הצעירים עם
 באגפים אלא חדרי־ההנהלה,

 ויק■ העבריינים, אחד עצמם.
 על־ידי נשאל ,12דד בן טור
ה כל עם עשה הוא מה נמיר
 את מכר כאשר שהרוויח, כסף

ש הצעיר, הגנובים. החפצים
מקור אחת היא שהדוברת חשב

ה בחפעיה המתעניינת בנותיו
 גרה את ״איפה שאל: גנובים
?״ גרה את איפה גברת,

ל1 ^ ל כך | ם בדעתו חו הכין א ת ל חזי ת
ת 1 ^ ״ י י י לוגי ש אסטרו ם לאי קי ס ע מי- ה

״) כאל קי מי ע אלבין, (״ ם. נפגשו שבו חברתי באירו שניי  ליפשיץ ה
ען תיו טו ת שהערכו לו תג ד מ מי ת ת א כנכונו הו  שארבעה מספר ו

ם שי ד ת לפני חו רו חי ת הב רונו ח א א ה ק ניבא הו ה שרון, לארי  שהי
ת, אז א שר־החקלאו ה שהו הי טחון י ישראל. של הבא שר־הבי

 הירושלמי, הדין עורך 8
 כרדוגו (״אבי״) אברהט

ה קליינמן, זלמן את פגש
 בית־החרושת של הכללי חשב
ב שירתו שהשניים בעת שמן,

פגי זו היתד, בלבנון. מילואים
 20 אחרי ביניהם ראשונה שה

כ־ השניים עבדו בעבר, שנה.

שלה, סגן של עוזרוייף1 אויה ש־הממ ה רא ח מ  שי
ם ארליך, י קי ת מ עצו תיי  סרו- אבנר עם ה

שלה סגן של עוזרו סי, ש״הממ ד השני, רא ם לוי. דוי שניי ם ה  מספרי
עץ מרבים שהם ד להתיי ח א סי השני. עם ה רו א טען ס ץ שהו  מאי
ת שישלח בזייף ל שלו השר א ״ חו שר ל שלה כא ש־הממ  איננו, רא

ת למלא יוכל שלוי כדי מו א קו ם של מ ח תו בגין. מנ ש ף, של א  זיי
ה מין), דלי מי שה ( ם מבעלה ביק סיי ת שי חה, א שי תארכה ה  שה

פה סו שום נראה, לא ו ה לשוב שעליהם מ ת בי ת ולשחרר ה שמרטף. א ה

ם14 ל 2342 הזה העו


