
והמפווסם ונאום, ווו!1 שאינו אום בארם ׳שואל מישלחת נואש מינתה הממשלה
בני־מישפחתו עם ואו זוים עםתקינים יחסי־אנוש לקיים אי־׳מלתו בשל

 ,,לפני אמר. באדם,״ ישראל מי׳שלחת ראש
 ׳לעיתונאים ביוזמתי פנייתי בערך, שסה,

 עניין בזה שיש חשבתי הפודל. בעניין
מתנע ישלו והבעלים ׳נושך שכלב ציבורי,

 לא אחד עיתון !אף יאבל ׳מאחריות. רים
 פיתאום היום, דבר. ישום לפרסם ׳מוכן הרה
פותרות!״ לזה ׳ונותנים נזכרו הם

ה את נתנה הפודלים פרשת אולם
אמי שאת סיפורים, של לסידרה אות

 סירובו בגלל לוודא, אי־אפשר תותם
 עניין לכל ■להתייחס בלום הפרופסור שיל

ישלו. אישי
 של סטודנט שהיה מי השבוע סיפר

 בכירה עמדה כיום התופס אדם בלום,
 הוא ״האיש הישראלי: במימשיל ביותר

 אחד, כל עם רב צועק, לגמרי, !נווריוטי
רטוב.״ חתול כמו עצבני
 תופס היה בלום כי לספר ידע אחר

 ישלו, סטודנטים יעל יד מרים כשהוא עצמו
 כאשר או החומר יאית הבינו לא כאשר

 ליו שגרם מה הרצאתו, בעת לו הפריעו
 היה האחרון ברגע אולם שיתבלבל. תמיד

שפר למרות עצמו, על ׳להשתלט מצליח
 טפי- מעין מנחית והיה מאדים, היה צופו

המפריע. הסטודנט על ידידותית ׳חת־נזיייפד,
 מישפחתו ואל בלום אל הקרובים אנשים

 בין קישיי־תייקשורת על אף לספר יודעים
ה בני־מיישפחתו ילבין הנכבד הפרופסור

כלום יהודה פרופסור
אנזא עם סדבר לא כמעט

 הוא אין כמעט ׳אמו עם ביותר. ׳קרובים
 היה שאייאפשר השמועה, על־יפי מידבר,
שיל אי־רצונו בגלל תגובה, עליה לקבל

 ו־ החיוץ בימ״שרדי בכירים פקידים 4 1 של ׳נחלתם הדאגה היתה חילה
בילבד. ראש־הטמשלה

ל ׳שמונה מי בלום, יהודה הפרופסור
 באומות- ישראל ימישלחת ראש תפקיד

 (״ויוויאך) חיים של ׳במקומו המאוחדות,
 הפחיות- הדמות — לדעתם - הוא הירצוג,

זה. לתפקיד מתאימה
 ׳נטול שבלום הנימוק הושמע תחילה

 ״גם :חישובה נמצאה לכך אך סושרחניאום.
 במשך אבל לנאום, ידע לא רבין יצחק
 שיהיה מי על אמרו למד,״ הוא הזמן

 יעצמו יבלום בוואשיינגטיון. ישראל שגריר
 ׳כתב באוזני השבוע, אלה טענות הכחיש
 שאני נכון לא ״זה באומרו: הזה, העולם
 קורא לא פעם אף ׳אני בנאום. מגמגם
 גמור.״ בסדר נואם ׳אני מהכתב. נאומים

 רבים חולקים יבלום, של זיו קביעה על
 סטודנטים ביניהם ׳נואם, אותו !ששמעו

 באוניברסיטה למיישפטים בפקולטה ישלו
 שחתנחמו היו ׳אולם בירושלים. העיברית
 התרגשותו על ■יתגבר ׳שבילום ב׳תיקווה

 הרבה, לנאום יצטרך כאשד נאומיו, בעת
סבירה. בצורה לנאום יוכל הזמן במשך וכי

 סיפורים, מגיעים החלו :אחד־כך אולם
 יעל בצמרת, ■בודדים •נחלת עוד היו •שלא

 ביניהם ׳אנשים, כלפי יבלום ■שיל התינהגיויתיו
 ׳שיאפשר התנהגות ביותר, אליו הקרובים
מוזרה. ההמעטה, דרך על לכנותה,

 עניין
פודל של

 בתוכנית קטע שידרה טלוויזיה ך*
 כלבים בעלי הפגנת על חצות כימעט 1 י

 ברחוב :בלום של ביתו מול פודל מסוג
 הזדעזעו הפודלים בעלי ׳בירושלים. מנדלי

 המיועד השגריר רודף ׳ש׳לדיבריהם, מכך
 בעלי זאת משכניו, יאחד של פודל, כלב

 הכלב נישך ׳שנתיים שלפני משום רק ׳הכלב,
ש השנתיים ׳במשך בלום. ישל בנו את

בכל או בכלבת הילד לקה לא מאז, עברו

הרצוג מוחלף ראש־מישרחת
ויחסי־אנוש יחסי־ציבור :העיקר

 ׳אולם מהנשיכה, כתוצאה אחרת מחלה
 הבן ׳ב׳שם הגישו מוריה, ׳ואישתו, בלום

 על־סך הפודל, ׳בעלי בנגד תביעת־נזיקין
 יאל שהלך נגדו ׳ניטען כן ליריות. אלף 15

פיטוריו. יאת ׳ויתבע ביעיל-הפודל ישל מעבידו
 מן כמה להפריך יבלום ביקש השבוע
 היו ילא התנהגותו. את ׳ולהסביר הטענות

 הייו ״אולי ביותר. משכנעים הסברים אלד,
 העירוני תיופס־הכלבים ׳אוחו למנות צריכים
 אחד רתח ׳שגריר!״ ׳במקום — הראשי,
האמ היאימרה את הזכיר הדבר משכניו.

 ממנה, הייתי הזה האיש ״את ריקאית:
!״כתופם־כלבים היותר, לכל

 הטלוויזיה נגד טעינה הייתה עצמו לבלום
אחרו מידיעות רייכר גידעון והעיתונאי

 ״הם הפודלים: פרשת את ׳שפוצץ נות,
כ־ ׳שיהתמניתי מפני רק זה את מפרסמים

 המצב אישיות. שאלות על ׳לעניות בלום
ייותר. עוד מתוח ׳אישתו הורי עם

מצב
מאד עדין

 תשובה יש עצמו כדום פרופסור ך*
 השאלות מתחום הגולשת שאלה, לכל /

 שאני עדין, במצב עכשיו ״׳איני :הציבוריות
 בעייתו־ כאילה דברים על להגיב יכ׳ול לא

 ומסיוכם, חתום אומנם ׳שלי המינוי נ׳ות.
 אגיב אם בתפקידי. התחלתי לא עיור אבל
עי על-ידי הנשאלות אישיות שאלות על

 שאצטרך משום סוף, לזה יהיה לא תונאים,
 שאלות על ׳לתשובות זימני כיל את להקדיש
 תפקידי את למלא ׳אובל ׳ולא אישיות
הם האלה הדברים זאת, מילבד כהלכה•

בתפ כליל קישורים ואינם לגמרי, אישיים
!״ קיד

 להיות המיועד הפרופסור, טועה בכך
 ראש־ ביותר. המורה טעות ראש־ומיישלחח,

 למיש־ לבוא הצריך פקיד אינו המישילחת
 למלא ביום, שעות שמונה שם לבלות רד,

 הביתה ■ללכת מסויימת, מיכסת-עבודד, אחר
החודש. בסוף משכורתו את ולקבל
 ׳ובקשר ביחסי־ציב׳ור עוסק ■שגריר יכל

 הפוליטיים עיסוקיו על נוסף פני־אדם, עם
 ׳וכמה ׳כמה אחת על הדבר נכון האחרים.

 — תפקידו באו״ם. ראש-המישלחת לגבי
ויחסי־ציבור. תעמולה של תפקיד כל־כולו

ישר לנציגי משמשים ב׳או״ם ההופעות
 דעת־ על להשפעה וראשונה, בראש אל,

 נלי־התיק־ באמצעות האמריקאית, הקהל
 ׳המית־ את המסקרים האמריקאיים, שורת
 ה־ הנהר גדת שעל בבנייו־הזכ׳וכ״ת רחש

מור הפוליטי התפקיד ׳פני׳ו־יו׳רק. מיזרחי
 יחיסים ׳ויצירת ידידים מרכישת יבולו כב

 דבר האחריות, ד,מדייניות נציגי עם אישיים
 זכ״שדיון אי׳שי הן ׳חברותית, ׳נטייה המחייב
׳מגעי־אנ׳וש. ליציירית

 כישורים דווקא המשולל אדם ׳בחירת
 — ■תהיינה כאשר מעלותיו ■תהיינה — אלה

 ב־ הדש שיא הוא דווקא, זה, לתפקיד
 ממשלת- של המוזרה מדינייות־המיניויים

בגין.
 הפרופסור אחר, פרופסור ■שיל מינויו

 מדינת־ ש׳ל החמישי כנשיא ישווה, יצחק
 לא ׳אומנם יחתום, הוא אף היד, ישראל,
 גם ממליכי־הנ׳ש״אים. על-ידי אך רישמית

 נגד יאז שיצאו ׳והעיתונאים, אישי־ד,ציבור
 מסויימים ׳בשלבים חשבו, שוזר״ של מינויו

 אולם אבודה. מילחמתם כי המאבק, ■שיל
 הייצוגית החשיבות בגליל ר,ירפו, לא הם
נשייא־המדיינה. ׳תפקיד שיל

התפ לגבי פחיות לא ׳נכון בוודאי הדבר
ב׳או״ם. ישראל נציג של קיד


