
ה  בע־לותח ער הקטנה, בתל־אביב ׳מי־ירדותה ער מסבות דורון שר
הן, אחרון האווינר בערה, את הביוה איו בתגועת־הצונים,  ער וו

ומכריזה: הליברלית, במינרגה הבדיה ועם חברות־הכזסת עם יחסיה

 לתיקון בהצבעה
 ותשות* ההפלות תוק

 י,1ל!מט בניגוד
 אילמים בגולל

קואליציזו׳ תסכם שד
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י ו  לאזור אות׳ ותור בו
■ הדרו. בל  כשת״ת

בטוחה וחייתי גיגאשת
 הוא לכנסת, אבחר שלא
תפסיק־!* ,אל לי: אמר

 אדנלי-אלמהלינו !תשגה
גז נלחמה  החזק נ
 אלול, שטת. לחזומנויוח

 לא ונמיר ואשל גרוסמן,
ההצבונה היו!באולם/מנת

 סנדלר, שלמת שלי, אבא
 ליטא. קבלני גדול היה
 קביסל 011 לבאן הגיע הנא

 הרבה הפסיד גזול,
קטן לקפימליסס וחפו

 נתב. נשוא יחיה הוטג
 ל׳ ש״ש היחיד* הרוב!

במערו. שהוא זה נגדו
 נפ־1ק נגר היה הוא
בעז הונבעת׳ אז• ד״ווז,

 והנבלות שפנינה ׳ועת*
 ונעות־ חגזמית היא
הו,  הציגה היא אבד זו

 נעזבות עצמה
אחזזנזת׳ נ,יריעות
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■  ותחיה הליכוד חברת היא דורון י
 הרי בגין, מנחם של בממשלתו חברה

 כה לתפקיד אשה של בחירתה עצם
 ישראל שבממשלת העובדה ועצם נכבד,
 בבחינת היא שר, אשה סוף־סוף תהיה

הנשים. לכל יום־חג
 כחברת- בלשה לא מעולם דורון שרה
 את סביבה ריכזה לא מעולם פנסת,

 היא אמצעי״התיקשורת. של תשומת״ליבם
 הצניעות בה. היא שהאשמה אומרת

אמצעי- אל בדרך לה הפריעה שלה

 לח הפריעה לא בהחלט אן התיקשורת,
 תפקיד מילאה היא הפיסגה. אל בדרך
 היא — בכנסת הליברלים בסיעת חשוב

הסיעה. יושב־ראש משמשת
שהצ אחרי תיק, בלי שרה היא כעת

 גרופר, כפסח בולדוזר על לגבור ליחה
 לחברי״ פסיכולוג על בזמנו שהמליץ
 לפסיכולוג, כעת יצטרך הוא הכנסת.
 דורון שרת הצליחה מדוע לו שיסביר

 בשרמנשיות בכאריזמה, נחנה שלא —
עליו. לגבור — מי־יודע״מה במרפקים או

מאוד דומה היא החיצונית בהופעתה

מזכי גס היא לי המנוחה. בגין לעליזה
 עושות השפתיים — ג׳אגר מיק את רה
העבודה. את

 דורון ושרה רוזנבלום פנינה פרשת
ש אודותיה היחידי הפירסום אולי היא

 היום במדורי-הרכילות. אי-פעם הופיע
 מיחשיה מתנערת חטא, על מכה היא
 ומבקשת המפורסמת נערת-הזוהר עם

אותה תורידו ״די, ביאוש: כמעט
 חייבת, נשארה לא רוזנבלום ממני!״

 מיבתב העיתונים למערכות שיגרה והיא
השרה של התנהגותה את הוקיעה שבו

 ביחסי- ורגל יד לה שיש טענה החדשה,
 את שהביאו דורון, שרה של הציבור
תאמי רוזנבלום, הציבור. לתודעת השרה

 את פירסמה שהיא משוכנעת לא, או נו
דורון. שרה

 המלך דוד שברחוב שלה הגג בדירת
 בזמנו שחיו נווה״, ב״בנייגי בתל-אביב,

 את פגשתי תל־אביב, של היוקרה בנייני
 היא פרחים. של ים בתון דורון שרה

ש נחמיאס, יעל הטייסת את מקבלת
 אותה קיבלו שלא לפניה להתלונן באה

מסויי- תעופה בחברת כטייסת לעבודה
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