
 שר1ב על לשמזר פיקוד־הדרזם אלזף צריך ע1םד
החולים לקוראיה רפואה לענייני הכתבת סציעה ומה

 חבר התעניין דיון באותו 8
הליבר מטעם הטרי הוועדה

 מה גולדשטיין, פינחס לים,
 שעדיין לבנון אזרחי עם קורה

 רישיון. ללא בנשק מחזיקים
 שליטא, כני למיפלגה, חברו

 המכבד לבנוני גבר שכל ציין
 וגם אשד, גם מחזיק עצמו את

 יצחק העבודה ח״כ רובה.
הו אך זו קביעה קיבל רכין

להם שיש כאלה ״יש : סיף
 יותר גם ואז אחת. מאשה יותר

אחד.״ מרובה

 לפילוסופיה הפרופסור 11
מיל- את מגדיר כשר אשא

״מילחמה :כך הלבנון חמת
ושלו אוויר כיווני ארבעה עם
 המלמד כשר. דם.״ כיווני שה

 ובבר־ תל־אביב באוניברסיטת
 בכנס הנואמים אחד היה אילן,

 הוא גבול, יש החיילים קבוצת
 הקואליציוני המצב את תיאר

 ״הוא בגין. ממשלת של החדש
 המיעוט ממשלת את תיגבר

 של עשנים אודים בשני שלו
ה) ש מ  קיבל ואחר־כך דיין (

ה של הפלאנגות עם רוב
 ראש־הממ־ דברי על תחייה.״

 :כשר העיר צרפת על שלה
 יש לצרפתים כי מסביר ״בגין

אף־אל־אן בגלל נחיתות ריגשי

 סיעת ישיבת התקיימה שנו לאולם סמיך מחדר כיסאות שני סוחבבחתן רפאל
 מקומות מספיק שאין ראה התנועה, של החזק האיש בו־נתן, המפד״ל.

הכיסאות. את בעצמו והביא התעצל לא הוא בשבתות. ״אל־על״ חברת סגירת על לדון לבאים ישיבה

 יושב־ראש רגילה. מיפלגתית
ה של ועדת־החוץ־והביטחון

 כן־אלישר, אליהו כנסת,
הח תנועת תנועתו, לסניף בא

 על לדבר כדי בהרצליה, רות
ה האחרונה. המילחמד, הישגי
 יהיה מי ביניהם התחרו נוכחים

בשאלו מקודמו קיצוני יותר
 אלי בשם צעיר שקם עד תיו,
 ״איך :השאר בין ואמר אבו

 על ההיסטוריה אותנו תשפוט
בביי ילדים הורגים שאנו זה

 בתדהמה היכו דבריו י״ רות
הנו ושאר בן־אלישר ד״ר את

 שעד אבו סיפר אחר־כך כחים.
 בחרות, תמך הוא המילחמה

 בביירות, ההפצצות אחרי אך
 אינו הוא ילדים, נהרגו שבהן
 לתמוך מצפונית, מבחינה יכול,

במיפלגה.

בי ■1י י תן אי  שוחר־ הוא נ
אלי יש שבו מקום בכל שלום
 רואה־ בחברת ישב הוא מות.

 השחקן מעה, דני החשבון
 ב־ ועיתונאים, צדוק ארנון

 ב־ בטיילת מיסעדת־אבטיחים
 עבר הלקוחות אחד תל-אביב.

 אם ושאל לשולחן משולחן
 שלו, המצית את ראה מישהו
בע לשלם. מבלי עזב ולבסוף

 תפסו אחריו, רדפו המקום לי
מח החלו הצדדים ושני אותו

ל רץ אייבי מהלומות. ליפים
 כדי אחריו רץ מעוז הפריד.

לבעל דבר יקרה שלא להשגיח

לשול שחזרו עד השלום, קול
 מישהו שאם צדוק העיר חן,

 זה לשלם, מבלי לברוח רוצה
הזמן.

8  דופן, יוצא יחדש, ספר 1
 יושב־ראש של לספרייתו נוסף

 שימעון העבודה, מיפלגת
 מיסע־ תפריט ספר זהו פרם.

 שבו בכפר־שמריהו, פינית דה
 מהן שונות, מנות 145 מוצעים

ה המיסעדן מצולמות. 26 ש  מ
מ שחלק למסקנה הגיע צדד

 אוכל מהו יודע אינו אורחיו
ל להזמינו סדר ובאיזה סיני

 רבים כך, על נוסף שולחן.
רו היו והמתלהבים הטועמים

 אותו. מכינים איך לדעת צים
 ספר בצורת תפריט הכין צור

מת הודפסו שבסופו מהודר,
 לכל ניתן הספר נבחרים. כונים
 הוא לפרס מלבד בחינם. סועד
ביש מצריים לשגריר גם ניתן
 אורח- מדרתדא, סעד ראל,
 עם ספר במקום. קבוע כבוד

 קיבל צור, של מיוחדת הקדשה
 כיל האמריקאי, הקונסול סגן

 את לאחרונה שעזב .בדאון,
ישראל.

 לא למילחמה יצא צה״ל 8!
 אש״ף, נגד אלא לבנון נגד

ביי הפצצת לבנון. את .שחטף
ש משום מוצדקת, היתה רות

 עוזב היה לא אש״ף אחרת
 הח״כ הציע כך העיר. את

להסביר שוכל זלמן לשעבר
מיפאן, חדש עולה נם, נם. פרופסור של הקטן בנו צ׳אן, עם מתאמנתדוייפוס איילין

 הקוריאני לספורט ומומחה שבע, דן שחורה, חגורה בעל הוא
רמת־גן. בהפועל המשחק נמרוד, הכדורגלן בעלה ושל איילין של במכון אימונים יעביר הוא ״טקנדו״.

 באותה שרון של דובר היה עצמו זילבר שר־החקלאות. היה כשזה
 עם לאירוע באה רוחלה מאז. מכירים והם עימה, ועבד תקופה
במיקצועו. מוסיקאי חדש, עולה שהוא שניידר, ג׳יי חברה

ה — טובים ימים האלז׳ירי.
 לפסיכיאטר.״ הופך פסיכופט
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