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אנטי־שמיות על
 לשעבד, המוסד ראש ^1

ר אי ת, מ מי מר רעיון הגה ע
 דור שבני הבחין הוא תק.

 הם שבו לגיל הגיעו הפלמ״ח
 לבית־אבות. להכגס אמורים

 להקים האפשרות את בדק הוא
 יוצאי ישבו שבו בית־אבות

 והנוער־העובד, מחנות־העולים
 וד של מיוחד אבות ״בית

 עמית. זאת שכינה נפי חבר׳ה״,
לבסוף. נגנז הרעיון

 חסר ׳שהוא מודה, עמית ■11
 הוא אך פוליטיים, כישורים

 הוא אירגוניים, כישורים בעל
תפ לו נתן לא שהליכוד רוגז
 נפרד מאז כלשהו אירנוני קיד

 חברה בעל עמית, מהכנסת.
סיפר לתיקשורת, קטנה פרטית

 יצח?! המערך ח״כ יוזמן
 בעלות בארצות שביקר רבץ,
 בדרום־אכד פאשיסטי מישטר
ריקה.
 רשות־השידור מנכ׳׳ל 11

 נשמע ליבני, יצחק לשעבר,
 ללא הבא, הפסוק את אומר
 האחרת: הזמן לאירועי קשר

 איש על מקוצק לרבי ״סיפרו
 הסוד את שיודע עושדדנפלאות

 חשיבות ,אין גולם. לעשות
 ,אבל והמשיך, הרבי אמר לכך,׳
לע הסוד את הוא יודע כלום
ד״ חסיד שות

 נתן השיניים רופא 8
רץ  ותצוגת פסל, גם הוא חו
 של בפואייה מוצגת אף פסליו

סיפר, הוא הבימה. תיאטרת
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•1 מתפרסמות שלו שהקריקטורותלוויא וענן
 עיתונים עשרות ובעוד הלונדוני ״טיימס״

 פוליטיים, קריקטוריסטים של לפגישת־פיסגה הזמנה קיבל בעולם,
 בלונדון, הישראלית השגרירות נספח בטוקיו. הבא בחודש שתיערך

 משום שם, להתפלל יובלו שהמשתתפים ואמר צחק קיינן, ג׳קי
 נראה העליונה בקריקטורה יהודים. של מניין לפחות ב:נס שיהיו

 התוקפים היהודיים האירגונים את באנטי־שמיות מאשים בגין
 לא הוא (למטה), שנייה בקריקטורה הממשלה. מעש על אותו
בביירות. במחנות הטבח על לדבר מוכן ואינו ראה לא שמע,
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 את הכשילו אף שאנשי־הליכוד
המוע כיושב־ראש מועמדותו

תאונות־דרכים. למניעת צה
 ל־ מועמד •שהיד, עמית, 8!

ה במישרה זכה ולא רמטכ״ל
ב היה שכאשר גילה מיוחלת,

 וללבוש לשוב לו הוצע מוסד,
 הרמטכ״ל סגן להיות מדיו, את

 לתפקיד להתמנות ואחר-כך
סירב. הוא אז הבכיר.

 העלייה בוועדת בדיון 31
 דיוחו הכנסת של והקליטה

 היקף על מישרד־החוץ פקידי
ידידו בארצות האנטי־שמיות

 ח״כ היקשה באירופה. תיות
 ״ומה :הכהן מנחם המערך

 מקיימת שישראל הקשרים עם
 ?״ אנטי־שמיים מישטרים עם

הבאה שלישיבה הוצע מייד

מרי כסף לעשות הוא שחלומו
 אותו להוציא כדי שיניים פוי
 קשר יש לדעתו, פיסול. על
מט כשהוא :עיסוקיו שני בין
 חורים סותם הוא בשיניים, פל

 הוא מפסל, וכשהוא קטנים,
גדולים. חורים בשיש פוער
■  של המחודשת ההצגה י
 הסנדלר ושלמי המלך שלמה
 בתערוכה. מוצגת להיות זכתה
 נבח/ אריה התפאורות צייר

 תפאורות 40מ־ יותר שעשה
 הי־ מאז הקאמרי בתיאטרון

רי תערוכת עתה פתח .ווסדו,
 ותפאורה תילבושות שומים,

 מד השאר בין התיאטרון. של
 מההצגות התיפאורות שם צגות

 — הסנדלר ושלמי המלך שלמה
והמחודשת. המקורית
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