
שמי דניאלה מאתבלתיםאנשים

 החלו עליה׳ המיכל כל את פוך £
ל לידם שהיו אחרים אברכים

מי קורן הבתים. לפיתחי הימלט
הקרו המישטרה לתחנת הרה
 מה התקיפה. על ומסרה בה,

ה שהחומר היה אותה שהרגיז
 חומצתיים חומרים הכיל שחור•

 קורן מבחילים. ומעלי-ריחות
 פגישותיה כל את לבטל נאלצה

 בבגדים לחיפה ולשוב בעיר
מוכתמים.

המו בעל טפי, בועז ■ י-
הצ פרדסים, בלב השוכן עדון
 אסתר את מחדש לשדך ליח

שהתגרשו שמיר, ואפרים

 שהמיברק פסק וזה זעירא עם
 לקצין גילה לא הוא יופץ. לא

התער לתוצאות ממתין שהוא
 המוסד. ראש ובין בינו בות

 דרגה בעל הוא שהיום הקצין,
 לנקדימון סיפר באמ״ן, בכירה
 דיבר הוא המילחמה שאחרי

 דויד הרמטכ״ל עם כך על
 הנדהם ודדו אלעזר (״דדו״)

ישי נכנס לא מדוע אותו שאל
 המיב־ על לו לדווח אליו רות
 שלמרות לדדו ענה הקצין רק.

 לא הוא בשכנות היו שחדריהם
 הקצין סמכויות. לעקוף רצה

 שנתו נדה שאחר־כך הוסיף
בלילות.

תאלמגוו גילה טל ם, רוח ללא מו ת חיי  בסצינ
ם סיו ט של ה ר ס ה ה ב ה שונה א  רא

אי לכישלון. נדונה מ ף הורג פרס, עוזי הסרט, בי ת העלילה בסו  א
חיו שהוא פרס, גיגי של בנו עוזי, האם. ת יושב־ראש של א  מיפלג

ח פרס, שמעון העבודה, ת פה ביקורת בסרט מו תר חרי  על ביו
א שבה רמת־אביב של הזעיר־בורגנית החברה  רקע על גדל. הו

ה ת ז ת מקבל מונ ם ת סיו ט של ה סר ת ה שמעו ת. שונה מ ק ת מר ו

 שידע טפר, שנים. שלוש לפני
 מלהיפגש, נמנעים השניים כי

ל בנפרד מהם כל־אחד הזמין
הו השניים במועדונו. הופעה

כ והופתעו היעודה בשעה פיעו
 למטרד, הוזמנו ששניהם שגילו
 שלא להם הסביר טפר דומה.
מ מבקש ושהוא טעות נפלה

 אפרים ביחד. להופיע השניים
 שד,יתד, ואסתר, מייד, הסכים

 לבסוף בדעתה. שקלה המומה,
נכנעה.

 נק־ שלמה העיתונאי 8
 לסיפרו, הכניס לא דימץ

ש מה כל את נמוכה, סבירות
 מילחמת פתיחת ערב התרחש

 כך על שהחומר יום־הכיפורים,
 הסיפורים אחד בידיו. נמצא
 בין אז שהיה בעימות קשור
ו זעירא, אלי אמ״ן, ראש
ה שראש סוכם המוסד. ראש
 לפנות 2 השעה עד יודיע מוסד
 בדיקה אם השבת יום של בוקר

ש תגלה יערוך שהוא מיוחדת
לתקי לצאת עומדים המצרים

 בשעה השישי, יום באותו פה.
 קיבל אחר־הצהרים, וחצי 5

 בהול •מיברק באמ״ן תורן קצין
של כך על בביטחון שדיווח
 פי על מילחמה. תפרוץ מחרת

תו להפיץ צריך היה ההוראות
 הנוגעים לכל כזה מיברק כן

התייעץ הקצין מיידית. בדבר

 טוען פעיל מאיר ■
 לעולם בא איך יודע שהוא
 היהודי ״זהו בגיו־שרון. הצמד
 בגולה. הם ששורשיו החדש

 ורשה. גיטו תסביך מלא כולו
 שיפר כמו חזק הוא במציאות

 מנטליות לו ויש הגיבור שון
אושוויץ.״ ממחנה יהודי של

 המיל־ משפועות באחד 8
 שולמית ח״כ יצאה חמה

בשהו לארצות־הברית. אלוגי
 מהכנסת אליה התקשרו שם תה
המת על מידע לה למסור כדי

 מיכל למזכירתה, בבניין. רחש
יוש שאלוני הוסבר רפאלי,

 במנהטן מסרים בבית־קפה בת
בינ אליה. תועבר ושההודעה

 הסיעה מחדר מיכל ירדה תיים
 בבעיה ישראלי. שהוא חייל

ש לה שנאמר אלוני, למליאה.
מיה מהכנסת, אותה מחפשים

 היתד, לא אך להתקשר רה
 נאלצה היא מחדרה. תשובה
ש עד שעות כארבע להמתין

 את מזכירתה. עם קשר יצרה
 מד, בשאלה פתחה היא השיחה

 משרת שבנה אלוני, בנה. שלום
ש חששה בחיל־הים, כרב־סרן
 לו קרה כי אליה התקשרו

 לה שהתבררה אחרי משהו.
 ״אז :שאלה היא הטלפון סיבת

ברו הודעה משאירים לא איך
?״ בחזית בן לה שיש לאמא רה
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