
ה אינה שיהדות לכך ההוכחה הוא שדון אריק ה ,לנשיות ז
 בו.דה קרקעות מנוסי די די קנה האם

ס פר ן ! ע נו ש ל ש ה י ע הב י מה ו

 להפגנה בא טימרמן, יעקב העיתונאי של נכדו השלוש, בן ן ¥1 ך ¥1 י 1*1 ךן ן ך| 1
1111 1  הצבאי. מהכלא טימרמן, דניאל אביו, לשיחרור שקראה |#1 י#1 11 1
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 לרגלי התיישב הוא התעייף, שנחום אחרי משמאל). (למעלה רונית דניאל, של ואשתו
 סבו עם השתתף הוא יולי בתחילת בחייו. השניה ההפגנה זוהי לנחום (במרכז). אמו

 (״העולם בלבנון המילחמה את להפסיק שקראה עכשיו״, ״שלום של הגדולה בהפגנה
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! ! ! ! המחזיק יהלום, משה האמרגן, ולידו ״מיאו״ חתולו את כתפו על מחזיק י
 שהחל כדבריו, הראשון, היה עיתונות, צלם גינוסר, ״קווינסי״. חתולו את 111 י1 יי |111
דיזנגוף. ברחוב זה לצד זה צעדו השניים אותו. לחקות החליט ויהלום זרועו, על חתולו עם ברחוב להלך

■  שעורכים ראיובות בערב י
 נקדימון שלמה העיתונאי

 שי, שמואל הרדיו, ואיש
 הקהל פרס. שימעון השתתף

 אינו המערך מדוע אותו, שאל
 יו־ ענה צללים. ממשלת מקים

 :העבודה מיפלגת שב־ראש
 שאל אחד צופה כבר!״ ״יש

 היה הליכוד כאשר מדוע אותו,
 טוב התנהג הוא באופוזיציה

 ״אני :פרס ענה מהמערך. יותר
 טוב אכן הליכוד לדעתך. מסכים

- מציע ואני באופוזיציה, יותר

לשם.״ שיחזור

 הד״ר רואיין פרס אחרי 31!
 מומחה כן־אליעזר, יריב

 ניתח הוא לתיקשורת־המונים.
ב המערך מנהיג הופעת את

 פרס של ״הבעייה : טלוויזיה
 כמו בבלומפילד מדבר שהוא

ול בר:ינל־התרבות שמדברים
ה על-ידי מתקבל לא הוא כן

קהל.״

 לענייני- הטלוויזיה כתב 111
ש גילה עזרן, חגן תעופה,

 חברת בהנהלת בכירה אישיות
שחי על דו״ח הכינה על אל

 כך החברה. עובדי של תויות
ש כאלה שהיו מוזכר, למשל
ח וציוד מקררים לביתם לקחו
החברה. של שמלי

 לארץ־ישראל המומחה 9!
אג לחבר נוהג וילנאי זא=
שו מקומות על דימיוניות דות
 הוא" המיקרים באחד בארץ. נים

מ על מטיילים לקבוצת סיפר
צורעה מול בהרטוב, אבן קורות

מעבי היו לדבריו. ואשתאול.
 ל- אבנים משם יהודה אנשי רים

 שיפוצים. לצורך בית־המיקדש
ח שבית־המיקדש נודע כאשר

 את העובדים אחד השליך רב,
ש במקום נעצרה והיא האבן,

 חזר כאשר כיום. נמצאת היא בו
 תקופת- אחרי למקום וילנאי

 במיש- שמישהו לו התברר מה,
ב הסיפור את לקח רד־הדתות

ו אליו ניגש שומר רצינות.
 במקום נמצא שהוא לו, הודיע
 הסלע. את לנשק ושיש1 קדוש
מ אתה ״מה וילנאי: לו אמר
 אני אותי. נשק הסלע. את נשק

זאת.״ עשיתי
 שהוא מספר וילנאי 311
 זרועי־כו- במלונות לישון אוהב
 מסביר, הוא למשתוממים כבים.

 נהג הוא בטיולים דרך שבמורה
לכיפת־השמיים. מתחת לישון
 מוכנים האמנים בחוגי 9!

 קשר. נגדם שמתקדם להישבע
 לבית־ הגיעו שלושה הסיבה:

 אורי שבוע. באותו חולים
שן  הזמר, של בנו ).10( כ
 בבית- אושפז כשן, יגאל

 בנגיף שלקה אחרי החולים
 את פקד דומה גורל מיסתורי.

 שגס סכן, אריה האמרגן
 מיסתורי נגיף מסתובב בגופו
 לעומת אושפז. והוא ארור,

 יהודה הזמר נפגע שניהם
ב ודבש חלב מלהקת תמיר

 ממישרד־אמרג־ יצא הוא ידו.
 על עלה דיזנגוף. ברחוב נות

קצ נסיעה ואחרי שלו, הווספה
 הוא ידו. את ושבר התהפך רה

ב שבועות שישה לנוח יאלץ
 מגובסת. הימנית כשידו ביתו,

 בין בחרדה הנשאלת השאלה
בתור? הבא מי היא, האמנים

9  בתיאטרון שנערך בדיון 1
 של הבכורה הצגת אחרי חיפה

ש הוזכר יתודי, נפש המחזה
ויינינגר, אוטו המחזה גיבור

הפרו נשית. היא שהיהדות טען
־ הנס לפסיכולוגיה פסור  ק

 מטפל היה איך נשאל, רייטלר
 :קרייטלר ענה בויינינגר.

שרון.״ את לו מראה ״הייתי

 גם השתתף דיון באותו 9:
 כאשר שמיר. משה הסופר
שהופ שאלה על להשיב ביקש

 שהמיקרופון הבחין אליו, נתה
 ״אתם העיר: הוא סגור. שלו

 סכידור. מ(מנחם) לומדים
מיקרופונים.״ סוגרים בכנסת גם
 מנופי דירי העיתונאי 9!
 נזק איזה דעתו על העלה לא

 יום בן היכרות מביקור לו ייגרם
ה בשטחים בהתנחלויות אחד

 רפי עם יצא הוא כבושים.
מ בגדה. מודרך לסיור איתן

ההת תושבי מפיצים יום אותו
 שמנוסי שמועות־שווא, נחלויות

 אפשרות לבדוק כדי למקום בא
ט אף אחרים קרקעות. רכישת

ב שטח רכש כבר שהוא ענו
סיור. יום אותו מהלך

האסט של שובה ערב 9!
גרו תמיר, מרים רולוגית

 מחוז מישטרת מפקד של שתו
 תורגמן, אכרהם תל-אביב,

 סיפרה היא לארצות־הברית,
 בקרוב יהיה הכוכבים שעל־פי

 ושהמערך בארץ, פוליטי מהפך
 לדעתה, השילטון. את יתפוס

מחב לאחד אישי אסון יתרחש
ב כבר הנוכחית, הממשלה רי

 גם לדעתה, הקרובים. חודשים
לב עם שלום הסכם יחתם לא

יח המצריים עם השלום נון:
 בארץ נפט יתגלה מעמד: זיק

בסוריה. הפיכה ותהיה

ל לחזור עומדת תמיר 91
 בתחילת ארוכה לתקופה ארץ

 בניה שני עם האזרחית, השנה
א בלוס־אנג׳לס. איתר. השוהים

 הוא תורגמן, אייל מהם, חד
בארצות התאקלם אייל חירש.
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