
אלה מאתבלונים שמי דני

רוזננלום פנמה

בפני עמיד חומר איזה
 ומהי בגי? מנחם

ועדת־צחוק־ומישפט
 דבורין חיים השופט ■

 לו, הסתבר כאשר מאוד התרעם
 הגיעה שלא על נעצרה עדה כי

 לא שמעולם למרות למישפט,
 העיר הוא כדין. הזמנה קיבלה

 שאנשים לי ״חורה לתובעת:
 תרעומת גם והביע כך,״ נעצרים

את שהוציא השופט על

ח סו ע ,פ בו ש ה
 אריאל תיק בלי השר •

 שר־הביטחון .אני בקנדה: שרון
 . שהתפטר בעולם הראשון

 רצחו שנוצרים משום מתפקידו
מוסלמים.״

| |1| א|  בנושא בסימפוזיון להשתתף הוזמנה ץ|
 נערך הסימפוזיון בישראל. העדות

 הוזמנה, עצמון ענת יוס״הססודנט. לכבוד חיפה, באוניברסיטת
 קטן מחקר ערכה היא בסרט. זונה של תפקיד ששיחקה מכיוון
 הזונות רוב כי וסיפרה בסרט, התפקיד לקראת הזונות, על משלה

^ חולה. שהיתה למרות למקום הגיעה ענת מאדוקאיות. הן שפגשה

ענת

 לבדוק בלי לעדה, צו־ההבאה
התיק. את כראוי

 השבוע שנערכה במסיבה ■
 טיח לייצור מיפעל הקמת לרגל
 בקיבוץ בתים) (לבידוד טרמי

 המומחה נוכח היה החורשים,
 העיתונאי החומר. לייצור הגרמני

 לגרמני ניגש מנוסי דידי
 במיקרה לו יש אם אותו, ושאל
 בגין. ממשלת מפני בידוד חומר

 לא עדיין כי השיב המומחה
 שלא מכיוון כזה, חומר המציאו

 לו יש אבל עכשיו, עד דרוש היה
אחר. צורך לכל חומרי־בידוד

 בלוך, בצלאל ד״ר ■
 את כי סיפר הנודע, הפאתולוג

 רכש ברפואה הראשון נסיונו
 השנייה. העולם מילחמת בעת
 הרוסי, בצבא כחייל אז שירת הוא

 כל לילה. בעיוורון ולקה
 מתת־תזונה אז סבלו החיילים
 מחבריו אחד במזון. חמור ומחסור

 להירפא כדי כי לו, אמר
 לאכול עליו מעיוורון־הלילה

 החיילים שחטו אחד יום כבד.
 מחוסר־מזון, לגווע שעמד סוס

 בלוך ד״ר בשרו. את וחילקו
 באותו ועוד הכבד, את קיבל
 אחרי מהעיוורון. נרפא לילה

 ללמוד התחיל כאשר המילחמה,
 הראשונה השאלה היתה רפואה,
 עיוורון בדבר המרצה את ששאל
לילה.

 הרמטכ״ל איתן, רפאל •
 לעשות שיכולתי .מה לשעבר:

עשיתי.״ — בחיי
בן־אלישר: אליהו דדב •

 הכל לעשות חייבת .ישראל
 ביהודה לקטוף מנת על ומייד,

 הישגה פרי את עזה וחבל שומרון
של״ג.״ במיבצע העיקרי

 ייי■ .שתי הכהן: מנחם הרב •
 במיבצע לממשלה מטרות
 ואסטר־ טאקטית — בלבנון
 את להוציא — טאקטית טיגית.
 של קני־התותחים מטווח הגליל

 — אסטרטגית המחבלים.
 מטווה הפלסטינים את להוציא

ההידברות."
ד • וייסברוד, יהושע ד

 .זה הרופאים: שביתת ממנהיגי
 _ יחנו לא החולים אל־על. לא

המסלולים.״ על זמן הרבה כל־כך
 זיווה העיתונאית •

 נשארים אנחנו .עכשיו יריב:
 יציאתנו את להצדיק כדי בלבנון

מלבנון.״
 סו■ יהושע המחזאי •

של נסיונה .בעיקבות בול:
___של מסירתו למנוע הממשלה

 הוועדה של לעיונה קארפ דו״ח
ישר הכנסת, של ומישפט לחוק

 לוועדת הוועדה של שמה נה
ומישפט.״ צחוק
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