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1ז1ב עם נידץ ט מי קר עם בגין
 שערך בקבלת־הפנים !■

 לכבוד נכון יצחק הנשיא
ב המצרית השגרירות אנשי
 השגריר את הנשיא שאל ארץ,

 איך מורתדא, סעד המצרי,
 השיב בישראל. מרגיש הוא

מר ״אני בעברית: מורתדא
!״אחוז מאה בסדר, גיש
הא התקיימה השבוע 8!

 כת- תא של המסורתית רוחה
 מנחם עם בישראל בי־החוץ

 נבחר הזדמנות באותה כנין.
 במקומו לתא, חדש יושב־ראש

התפ את כדדי. גידעון של
 קנט, ריצ׳ארד קיבל קיד
האמריק רשת־הטלוויזיה בתב
 בארץ הנמצא איי־בי־סי, אית

 של נאומו אחרי קצרה. תקופה
ה על קנט לו החמיא בגין

 דואה ״אני בגין: העיר נאום.
 אם בתפקיד, חדש עוד שאתה

אותי.״ משבח אתה
 ראש־ נשאל כאשר 8!

 הפצצה על דעתו מה הממשלה
רק ״אני :השיב האטומית,
בפי מבין אני מה עורך־דין,

ן״ גרעיניים צוצים
 ב- התפרסמה השבוע 8!

 רשימה ובאלכסנדריה קאהיר
 :בעצבנות לה חיכו שרבים

 החרם של השחורה הרשימה
 מפורטת שם כל ליד הערבי.
ב בה. המוזכר האיש אשמת

 המצרי, הנשיא עומד ראש
 שלידו אד־סאדאת, אנדור

 דמות כל האשמה. פורטה לא
 עם פעולה ששיתפה מצרית
 היתה חוזה־השלום מאז ישראל

 לא אך אליה, להיכנס מועמדת
 ברשימה יש בה. נכללו כולם

ה אך עיתונאים, שיבעה זו
 פואד, חמדי הנשוי, צמד

 העיתון של הפוליטי הכתב
 הודה ואשתו אל־אהראס,
 הפוליטית הכתבת תאופיק,

 לא אל־גונזהוריה, העיתון של
 אמנם היו הם ברשימה. נכללו

 לא אך בארץ, רבות פעמים
 אי-שביעות־רצונם את הסתירו

מהסכם־השלום.

 על- הוכנה הרשימה 81
 מיש־ של גורמי־המעקב ידי
 מ־ שעברו הערבי, החרם רדי

 משתמשים הם לתוניס. קאהיר
 ובתירגום מצריים בעיתונים

 הם ישראליים. עיתונים של
 של בשירותיו משתמשים גם
 הפועלים אש״ף, מישרדי של

 שוכן מהם שאחד בקאהיר,
 בית- ליד באשא, עדלי ברחוב
באלכ והשני היהודי, הכנסת

סנדריה.

 הוזכר לא שעוד מי 8!
 חסל הוא השחורה ברשימה
 ליש־ ראש שהיה מי כאמל,

ב שביקר המצרי, הנשיא כת
רבות. פעמים ישראל

 מתקרבות, הבחירות 8:
 כבר עסוקות המיפלגות וכל

 בתאי־טל־ בתעמולת־בחירות.
נמ בתל־אביב ציבוריים פון
 :כתוב היה שעליו פתק, צא
ממים־ בחילה נגד גלולה ״קח

מ שחזר דולצ׳יין, (״ליאוך)
ב סיפר במאדריד, פגישה
שליוו ״אנשי־הביטחון רדיו:
 משהו כי לי אמרו שם אותי

 שם, מתחולל ביותר רציני
 ממני וביקשו צבאית, מהפיכה
 אחר־כך רק לחדרי. לעלות
 מה־ היתה זו כי לי התברר

פיכת־אופרטה.״

 בוועדת־הכספים בדיון 8!
הטל- אגרת על הכנסת של

 אלוף־העו- כרנארד, טיאן
 ואבא פלייר גארי בגולף לם

 בכיתה התלמידים אחד אבן.
אר מכל מדוע הח״כ את שאל
 היחיד הוא היה האנשים בעת

בהיו דרום־אפריקה את שעזב
 השיב חודשים. ■שיבער. תו,בן

תקופה ״באותה :אבן לו
 של בלתי־מספקת מידה היתד,

ברצוני.״ התחשבות

מנחה אגמון, יעקב 8'

למאסר• שנדון אחרי בגיונ״הסוהר היושבבדנס עמוס
 בשנות התגורר הלר, רחל רצח על עולם

טוען הוא היום עד התחתון. בגליל שגב במושב הוריו עם 60ה־

 להנאתו שחה הוא במושב ביותר. היפות שנות־חייו היו אלה כי
 במושב. השמורות אלה, בתמונות הונצח וכך — סוסים על ורכב
מפשע. חף והוא הרוצח הוא לא כי הדרן כל לאורך טען במט

אובלי־אלמוזלינו שושנה
 שהוא המעיל, על כי לו וסיפרה דנציג, איתן עם ראיונות בערב פה

 מישחק״כדורגל ״לכל מישמר. מכל שומרת היא לה, להלביש עוזר
 משמש והוא הזה, המעיל עם הולכת אני תל־אביב הפועל של
 מקווה אני בו. לבושה אני כאשר מנצחים תמיד הם כקמיע. לי
 הניצחון, את ויביא הקרובות בבחירות גם מזל לי יביא המעיל כי

שרת״העבודה.״ של בתפקיד אזכה אולי ואז יזכה המערך כאשר

 עצת פי על- לגת־העבודה,
 על־ידי מוגש הכין. יצחק
 שימעון תומכי חרות, צעירי
האופוזיציה.״ לראשות פרס

 פרס התלונן בכנסת 8!
לא,נש ״קולנו אנשיו: לפני
 השיב .״5הכלכל במישור מע
 ״ומה יעקוכי: גד כח״ לו

 כל עושה שאני חושב אתה
?״ הזמן

 סיפר ראיונות בערב 81
 קול לאיש שריד יוסי ח״ב

 )9 כבר (מה אבי ישראל
 כתב היה כאשר כי אתגר,
 לסקר נשלח ברדיו, מתחיל

 יצחק של השבעתו טכס את
 מדינת־ישראל כנשיא צבי כן־

למ ״באתי השניה. בקדנציה
 הרבה שם יש כי וראיתי קום

 מקום חיפשתי רעש. מאוד
 ש- ומצאתי לשדר, כדי שקט

הת למדי. שקט בית־השימוש
 והתחלתי האסלה על יישבתי
 הדלת נפתחה לפתע לשדר.

 היה זה נכנס. החדש והנשיא
למדי.״ מביך

 ה- לגבי נשאל שריד 8!
 בשימעון תומך שהחל גירסה

הע רבץ שיצחק משום פרס
 היה כשאשר בכך, אותו ליב

 בקריית- וביקר ראש־הממשלה
 של לביתו נכנס לא שמונה,
 ענה שם. אז שהתגורר שריד,
אתה ? פיתאום ״מה :שריד
 אותי העליב פעמים כמה יודע
?״ פרם

אריה הסוכנות, ראש 8!

 מנכ״ל גם השתתף וויזיה
 (״טומי״) (*0יי רשות־ד,שידור,

ש לי ״אמרו :שטען לפיד
 האינקוויזיציה את לעבור עלי

 בישיבה פעם בשנה, פעמיים
 ופעם תקציב־הרשות לאישור
 העיר האגרה.״ על בישיבה

 הימני: הדר עמוס ח״כ לו
 אינקוויזיציה איזו לך ״תאר
 ערב־ לעבור צריכים אנחנו

 אתכם רואים כשאנחנו ערב
בטלוויזיה.״

מכ הטלוויזיה בבניין 8'
 משום־מה, המנכ״ל, את נים

פיד. י.ל. בשם
 חפר חיים המשורר 8׳

הול אנשי־ד,ליכוד כי אומר
 תעמולת־בחירות לעשות כים
 יותר הן כי החבובות, עם

 חתמו ״הם מהם. פופולריות
 סיבוב־הו־ ויעשו חוזה עכשיו
 מנחם בארץ. עימן פעות
 קר־ הצפרדע עם מזדהה בגין
 מים עם שרון אריק מיט,
בוזו.״ עם ידין וייגאל פיגי

 חזר אבן אכא ח״כ 8!
 מולדתו עיר בקייפטאון, מסיור

 שם ביקר הוא בדרום־אפריקה.
מלמ שם מבתי־הספר, באחד

היל את — לדבריו — דים
 ידועות דמויות ארבע כי דים

 :בקייפטאון נולדו בעולם
ל דרום־אפריקה ראש־ממשלת

 שכיהן סמאטם, יון שעבר,
 והיה השניה במילחמת־העולם

 ממשלת־ברי- ראש של ידיד
 :צ׳רצ׳יל וינסטון טניה,

כריס־ הד״ר משתיל־הלבבות

 ובעל־תיאט־ בערבי־ראיונות
דיין ״משה אומר: רון,

 הוא שבו מיכרז עכשיו הוציא
לגד בית־החרושת את מוכר
 לסולם־חב- ועובר שלו, רות

לים.״
 שאדות בתוכנית״הרדיו 8

 הירחון עורכת אמרה אישיות
 לאגמון: ריפין, שרה ,תא

 לכוח נמשכות אינן ״נשים
 לתפקיד אלא הגבר, של המיני
 העיר היחמורים.״ כמו שלו,

 יכול אני ״האם המנחה: לד,
 הישראליות שהנשים להבין

 על יחמור־מנכ״ל מעדיפות
ז״ פר־הרבעה יפני
 האדום הטלפון שידורי 8!
 השבוע הגיעו צה״ל גלי של

כא קרה זה לבית־המישפט.
 לפני חוקר־המישטרה ניצב שר

 צה״ל גלי כי לו וסיפר השופט
 היחידי כלי־התיקשורת היה

ש התקיפה דבר על ששידר
 בני- ראש־עיריית בסגן בוצעה

 ליד גומלים, ישראל ברק,
 הידיעה את שם. העיריה בניין

הטל אנשי קיבלו התקיפה על
 ספורים רגעים האדום פון

ה מפיקת אירע. שזה אחרי
 לי־ אירית החיילת תוכנית,
 של ללישכתו טילפנה ליאן,

מז את ושאלה סגן־ראש-העיר
המזכי הדבר. נכון אם כירתו

 כבר אתם ״מה, :הגיבה רה
 לא זה אבל כך? על יודעים

 ולא הותקף לא הוא נכון,
 באותו דבר!״ שום לו קרה
 עוד התחנה אנשי קיבלו זמן

התקיפה. על טלפונית ידיעה
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