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שינו  נמחק! גלי־צה״ל. מפקד שפירא. ,צב דיבריאנ
ח־־כ מחזיק אוצר ואיזה מיסתורית. בצורה

ש מה אמר הוא האם 8!
 הוועד־המנהל בישיבת ז אמר
 צכי ביקש רשות־השידור של

 את גלי־צה״ל, מפקד שפירא,
ה מיושב־ראש רשות־הדיבור

 ״בהעודיז ירון. ראוכן וועד.
 התנגדתי שאני כתוב היה הזה

 מערבית גדה המונח את לבטל
 לתקן. רוצה אני בשידורים.

 רק אלא כללית, התנגדתי לא
תת כזאת שהחלטה התנגדתי

 שהגיש לבג״צ בהקשר קבל
העצני.״

 יצי- בביתו מחזיק שיטרית,
 ויקרת־ערך. נדירה רת־אומנות

ל־ אירחו רותי, ואשתו הוא
? שיטרית מאיד תו בבי

 כשמצא הזמו• כל אותו חיפש חברו, לפני למקום שבא פרי, (באמצע).
 את מעט המזכירה איילת, : בתמונה בצד. השלושה התיישבו אותי,

ומתרכזת. עיניים עוצמת בן־עמי, תמי פרי, אולטי של לשעבר חברתו

 במטיבת״הפתעה יעקב, אביו, את מנשקטופור חיים
 היא גליה. אשתו, לכבודו שאירגנה

 לחגוג כדי למיטעדה בני־הזוג של הקרובים חבריה את הזמינה
בעורמה. לשם הביאה היא אותו חיים, של 47ה־ יוס״הולדתו את

 יצחר שר־החוץ, אנשי 8!
 שימעון חוגגים. *טמיר,
 של הפרלמנטרי עוזרו דרעי,

ש מילוא, רוני כהח״ של
 התחתן. שמיר. מאנשי הוא

 אחרת פעילה עם התחתן דרעי
 עץ־ סמדר התנועה, של

 העיר השימחה בלהט חיים.
 עוד לחתן לנו ״נותר :מילוא
מלר ירדנה את :שניים

 תמי הדוגמנית של הצעירה אחותה היאברעמי רוזי
 צועדת אינה היא לאחותה, בניגוד בן״עמי.

בבוטיק. עובדת היא : באופנה קשורה עבודתה אן המסלול, על

 על ענה מלכה.״ קלוד ואת
 מיכאל שר־החקלאות סגן כך

״ת :עוזרו הוא שמלכה דקל,

משי שתי לי שיש אמרתי מיד
 יהודים אלף מאה להביא מות.

״ קלוד. את ולחתן לגדה,

ב מפ״ם, שח״כ אחרי 81  ד
 שהציבור במרומז איים זכין,

ה מיפעלי את יחרים החילוני
 יטילו אלה אם החרדי. ציבור

 ה״כ פגש אד־עד, על חרם
 במנהיג צבן, יאיר מפ״ם,

 את צבן שאל אגודת־ישראל.
״תייד :שפירא אכרהם

 לחברת־השטי- קוראים איך לי,
 ל מריס שלכם. המתחרה חים

 :הוסיף וצבן השתומם שפירא
 אות■ שואלים פשוט ״רבים

 שטיחים לקנות עליהם איפה
 הכלכלי החרם שיתחיל אחרי

האגודה.״ נגד

־ יצחק בת ששודרו נר,בן
 הפרופסור המילחמה. קופת

הפרשה: את לסגור החליט ירון

 לסיפור התכוון שפירא 8'
 (העולש אנשים במדור שהופיע

 שהוא סופר שבו )2345 הזה
 .,גדה המינוח את לשנות התנגד

 ושומרון״, ל״יהודה מערבית״
 אלייק־ם של המפורסם בבג״צ
 בוועד־ דיון התקיים אז העצני.
להיע אם הרשות, של המנהל

לעתירה. נות

 עורך־הדין על־כך העיר 81
 הוועדה: חבר פאפי, אהרון

 התנגדת אתה י ההבדל ״מה
אפי בזמנו זאת. זוכרים וכולם

מהנו שניים עם שוחחתי לו
 התנהגותך. על בישיבה כחים
ה של הקלטה יש מקום, מכל

 בעצמך.״ לשמוע ותוכל ישיבה
ביקשתי ״כן. :שפירא ענה

אומ אך ההקלטה, את לשמוע
נמ הזאת שהקאסטה לי רים

חקה.״

קרי נשמעו עבר מכל 8:
״ווטרגייט ״ווטרגייט, : אות !

ווטרנייט. ״אכן :פאפו הגיב
 לתמלילי־הקאסטות דומה זה

 גלי שלך. מהתחנה שנעלמו
 לתמלילי היתר, הכוונה צה״ל.״

של דעכשיו נכון התוכניות

 חברו טל לצידו וריקוד, ריקוד בין נחפרי אולסי
 ויליאמס ארל תל־אביב, מכבי בקבוצת

איילת בשם נערה בחברת בתל״אביב למועדון־דיטקו שבא (משמאל),

 הקאסטה עניין. מזה תעשו ״אל
נמחקה.״ סתם

ש מי מימון, מיכה 8
ה בפנתרים נמרץ פעיל היה

שהשי למסקנה הגיע שחורים,
 מבפנים. להיעשות חייב נוי

 במילואים, קצין שהוא מימון.
 פרוייקט כדובר לעבוד התחיל

 ל־ המשותף שיקום־השכונות,
ה ולסוכנות מישרד־השיכון

 שעד סיפר, לחבריו יהודית.
 בשטח הפעולות את ראה שלא

דע על העלה לא הוא מקרוב,
 שיב־ של האמיתי מצבן מהו תו

הנחשלות. האוכלוסיה בות
מאיר חרות, ח״כ 8׳

 יעקב האמן את ארוחת־ערב
 בתו ,4ה־ בת מירי, אגם.

 גם שהוא הח״כ, של הקטנה
ל הראתה יבנה, ראש־עיריית

ב מציירת שהיא ציורים אגם
 תתן שהיא לה הציע אגם גן.
 ישאיר והוא משלה, ציור לו
 קפץ שיטרית שלו. רישום לה
 להביא מיהר המציאה, על

 רישום שירבט ואגם בלוק־נייר
 שומר עתה הניירות. אחד על

 הבלעדי הרישום על שיטרית
עיניים. בשבע

8  שבו מהפירסום לבד 1
 כן* דם העבודה, ח״כ זכה

 בהקמת צידד כאשר מאיר,
 זכה הוא לאומי, ליכוד ממשלת

 שוב קרא כאשר נוסף לפירסום
 של מיקצועי איגוד להקמת

 על מפ״ם, ביטאון שוטרים.
 דיברי עליו כתב הטישמו,

 הוכיח בן־מאיר ״ח״כ :שבח
 והתמדה זיכרון בעל הוא כי

 שנים שלוש זה. בנושא לפחות
 למען ממאבקו מרפה אינו הוא

 הקפיץ זה מישפט השוטרים.״
 מטעם המרכזת הוועדה חבר את
ש כן־משח, ;פחדי ,םמם״
 על עורך גפן, למארק פנה

 כך על לפניו וקבל המישנזר.
ה למען המאבק שאת שבעוד

ב מפ״ם סיעת ניהלה שוטרים
 בביטאון הפירסום הסתדרות,

 סיכם לבן־מאיר. ניתן מפ״ם
לע ״מה דבריו: את בן־משה

 ממשלת בעד לא שאנחנו שות
 חסידים לא וגם לאומי, ליכוד

י״ המילחמה־בלבנון של

ה העולם16 2351 הז


