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ה את מפקיעים בית־העלמין,
 את המעבדת והמישפחו. אדמה

עבר. לכל מתפזרת עצי-הזית
 אנק־ סרג׳ כתב התסריט את

מס לפני לישראל שהיגר רי,
בטלווי כיום ועובד שנים פר
 הוא התסריט הישראלית. זיה

 ב- ועוסק אוטוביוגרפי סיפור
 לכל שנפוצו בני־מישפחתו,

 בתוניסיה שכניהם כאשר *.עבר
 בית- שטח את להרחיב רצו

 הסרט מפיקי המוסלמי. הקברות
 נענו אך בתוניסיה, לצלמו רצו

שיקרא הסרט, לכן בשלילה.

 שר-החי- בן*מאיר, והודה
 המר, זבולון נוך־והתרנות

ושר־הבינוי ראש־הממשלה סגן
 עדי העבודה ח״כ לוי, דויד

 המם- סיעת מזכיר אמוראי,
 ח״כ האן, אריה בכנסת ד״ל

 גלם, דויד לשעבר המפד״ל
 אבט־ אליעזר המפד״ל ח״כי
ה ח״כ מלמד, ואברהם בי

 זיידל, הלל לשעבר ליכוד
־ והרווחה העבודה שר סגן ן  ב

 חרות ח״כ רובין, ציון
יש אגודת ח״כ כהן, מאיר

לצד לוריגץ. שלמה ראל

ח1 1 ך | !  לשיערו מחוברת שלראשו שהכיפה לאל מודה י
 העזה ברוח עפה ולא (למעלה), בסיכת-ראש * י י י ^ 1 ■ י י
 מאחז איזרוח לטקס בא פורת שכם. שליד ברכה הר על שנשבה—

 מזג־ למרות ביום־חעצמאות להתקיים אמור שהיה הנח״ל־ברכה,
 גוש״ אנשי בראש התייצב הוא במקום. ששרר הגרוע האוויר

 שבאו שלום־עכשיו, מאנשי אלפים מתרכזים כשמולם אמונים,
 והבינוי השיכון ושר ראש״הממשלה סגן ההתנחלות. נגד למחות

 בטקס. הממשלה בירכת את למסור אמור היה (למטה) לוי דויד
 לא במקום, שנשבו העזות והרוחות הקשה מזג־האוויר למרות

לכינוי במיפלגתו זכה לוי ראשו. משערות אחת שערה אפילו זזה
 טיפול אחרי כמו תמיד נראות ששערותיו איש — מן״ ״פו

לשערותיו. יכולה אינה הרוח שאפילו התברר, ברכה בהר במספרה.

 ערבי בכפר יצולם חמה, אדמה
בישראל.

לע הח״כים של חזרתם ■
 הארוכה הפגרה אחרי בודה

 שנה, בכל כמו תרוקן, שלהם,
בשווייץ. מלון את
יוצא־דופן יהודי מלון זהו

ה רשימת .
 היא שם הישראלים מבקרים
 שר־החוץ בה כלולים מרתקת.
 שר-הפנים שמיר, יצחק
סגן־שר־החוץ בורג, יוסף

 מב- עמיטל יהודה הרבנים
 מ- פרנקל ידידה פר־עציון,
מנתנ לאו ישראל תל־אביב,

וה מרומניה דהן משה יה,
 התגוררו גורן שלמה רב

יש ראשי־הערים, גם במקום
 ופנחס מרמת־גן פלד ראל

 קשורה הסיבה מחולון. אילץ
 בעל של בזהותו ספק ללא

 מאיר ד,וא שמו המקום.
 ה- לשילטונות המקורב וגנר,

 לענייני יועץ הוא שווייציים.
 התעופה חברת של יהדות

בשווייץ. הצופה וכתב סויסאיר,

□ י1 ]11] *111 מלקק בר״לב חיים חעבודח למיפלגת חברו מימין). (למעלה גלידח מלקק ך
111 #1 1  בפיתה נוגס שובל זלמן לשעבר הח״כ הגלידה. גביע את בהנאה הוא אף ■1 י ^ 111

 מתחיל הארץ, מוסיאון מנכ״ל זאבי, (״גנדי״) רחבעם (מיל׳) האלוף ואילו פלאפל, בכדורי עמוסה
 חפירסומאי אורחי היו אחרים ורבים הארבעה הגלידה. כדורי נתונים היו שבה הוופלח את לאכול

 ברוח היא המסיבה יום־עצמאות. מדי עורכים שהם המסורתית במסיבה זמירה, ואשתו פלד חיים
 המסיבה ופל. בגביע וגלידה פלאפל גם המוזמנים שמביאים מאכלים מלבד מוגשים ולאורחים ,194$

 פלד של תוכניתו את הגשם שיבש השנה בהרצליה. בני״הזוג של המפואר ביתם בחצר תמיד נערכת
 כדי לחצר האורחים יצאו המטר נפסק כאשר והגלידה. הפלאפל דוכן ליד בחצר, אורחיו את לקבל

 רחב״המידות בחדר־חאורחים הצטופפו הם הגשם ובזמן שם, שהוגשו והגלידה הפלאפל את לחטוף
 פלד, ישראל הד״ר רמת-גן, עיריית ראש הוא המארח של אחיו האוכל. משפע וטעמו חפירסומאי, של

 אנשי שם נראו ועיתונאים פירסומאים פוליטיקאים, ראשי-עיריות, מלבד הבאים. ראשוני בין שחיה
 טוכלר״, את ״מוריץ חברת מנהלת יעל, אשתו עם שבא מוריץ, יצחק עורך־הדין ביניהם פיננסים.

כחן־אורגד. יגאל חרות ח״כ עם שוחח מוריץ נרצח. מעובדיה שאחד אחרי לחדשות, לאחרונה שעלתה

 סיפר גלוי-לב בראיון ■
ל הסטיריקן א כ מיכ (״ב. מי

רוזנ לרוביק כריזון אל״)
 הוא מדוע חותם, עורך טל,
 ״הבחילה. מתנועת־הנוער. ברח
וכשהגיעה בקורקבן גדלה היא

1| ¥ | | ת (מימין), שי ניר. עמירם עם בדיחה מחליף 11|
1 1 1 1| תיקשורת, לענייני שר־הביטחון של יועצו ^1 /

 ארנס (״מישה״) משה שערך לקבלת״חפנים שבא בניר, פגש
 בטלוויזיה בעבר עבדו וניר שי הנכנס. ולרמטכ״ל היוצא לרמטכ״ל

 ועבר פרש שי צבאיים• כתבים — זהים בתפקידים הישראלית
העבודה. למיפלגת הצטרף ניר ואילו בשירות־חחוץ, לעבוד

 שלא כדי החוצה יצאתי לגרון
 אני היפה... הבניין את לזהם

 מהסוג מיסגרות עם מסתדר לא
 הסתדרתי. לא אז כבר הזה.

 לא אירגונים. עם בעיה לי יש
 החבר׳ה,׳ ׳אווירת את אהבתי

 בציבור, שירה סובל לא אני
 מדריכים עם מסתדר לא אני

 לא אהבת־הארץ. על שמצווים
זה.״ את אוהב

 כיפה חובש הוא בריזון ■
 לומר. מה לו היה כך על וגם

 כאות־מחאה. אותה חובש ״אני
 נגד בהפגנות אותי כשרואים
 לפני מופיע שאני או מילחמה,

 את עליי מביא אני תלמידים,
 רוצה שאני שאלות אותן כל

 זאת, לעומת איתן. להתמודד
 גבולות את עובר אני כאשר

ה את מסיר אני הירוק הקו
ה לתושבי להסביר כי כיפה,

 — ההם כמו לא שאני שטחים
 קצת זד, — גוש-אמונים כמו

ה את שם מוריד אני קשה...
ומ בגילוי־ראש, הולך כיפה
 הוא ברוך שהקדוש מאוד קווה
 הוא שגם בטוח אני לי. סולח
בגילוי־־ראש.״ שם הולך
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