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ש מי עלי׳ד* רק להתראיין מובן 1פאפ אהרון  שי
ם מילוא* ס־ ופינק ח1תעןדת־זה תעודת־עיתונא■. לו

 הקטנים ילדיו שלושת 1111
 ו נשלו! ודרדקי יד * !•! 1 ד שד

 ?קראת ?ארץ, אפם עד־ידי
 משדד הדימודים. שנת תחידת

 גט־ ((#ד! דני 1י*ו ן11ויו#ד שה
 ו־ קתבי־מישפחה, אצד צאיט
ממתי ט(ג־שט,^, אמט, אידו

הס עד להחלטה באיטליה נה
לארץ. אהרוני גרת
 נשאל בערב־ראיונות *1

ט שר־התחבורה  קורעו חיי
תן המראיין על־ידי  דנציו. אי

את לרשת שלו המועמד מי
 יעזוב כשזה <בכין, ט עזבה

 שכל טען קורפו תפקידו. את
 מועמדים. הם בכנסת הנמצאים

 ״1 אתה ״גם :דנציג היקשה
ה ברבות ״א... השר: ענה
!״ ימים

 שהוא החדש, השר 111
 שעם סיפר במיקצועו, עורך־דין

 במישרד לשותפו העביר מינויו
הם טיפל. שבהם התיקים את
שר־התיי־ בילבד. חמישה היו
 שריר, אברהם החדש, רות

 הוריש עורך־דין, הוא שאף
 קור־ לדברי במישרד, לשותפיו

תיקים. מארבעה פחות פו,
 ב־ פוסט ג׳רוזלט כתב 9!

 ב־ שעשה הדר, ליאון אדם,
 להיפגש, ביקש כיקור־מולדת,

 עושה שהוא מדעי מחקר לצורך
 בניד קולומביה באוניברסיטת

 הוועד־המנהל חבר עם יורק,
 אהרון רשות-השידור, של

 היחנה אך הסכים, פאפו פאפו.
 יביא שהדר בכך הפגישה את

 תעודת- תעודת־עיתונאי, איתו
 על מהאוניברסיטה מיכתב זהות,

כש ופינקס־מילואים. המחקר
 להביא עליו מדוע הדר שאל

שפאפו נענה פינקס־מילואים,

 יורם שכתם כלב, בן אדם של
 הבמה מן לרדת עמדה קכיולן,
 רב. קהל לפני שהוצגה למרות
 בבית־התי- המועלית ההצגה,
 הצגה היא נווזדצדק, של אטרון

 שחקנים, 20 רבת־מישתתפים.
 וכילה קוטדר עודד ביניהם

 לקואופרטיב חברו אלמגור,
פחות של קהל בפני המציג

ריז- א ״ביי: כיום ,לד<מנד ׳-
״׳ ״ י £ ר ג ״ ״ י

 זי׳ !נושא על ״״נכתב םפרד׳ ובניגוד באנג״ת, ד״ד1, מים׳יד
לדברי ״?טובמגרפי. א לספרים

ביש אישים על קצרה מחקר
 פנו בנידיורק בהיותה ראל.
 אותה ושאלו בנות, שתי אליה

 בביוגרפיה מסויימים לפרטים
 שהן לה התברר אחר-כך שלה.

 שהיא העובדה את לאמת רצו
 שהוא גבר לאותו נשואה אכן
ה לשתי בניה. שלושת אבי

ביותר, מוזר נראה זה נערות
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 לפוות להוכיח רצה קדישאי במצריים. הישראלית המישלחת ביקור על דווח שבו ״אל־אח׳באר״ המצרי
הכתוב. הדיווח את לבחון היה יבול לא ערבית, קורא שאינו מכיוון נרחג. הוא שהסיקור התמונות, פי על

 כל-כך נשואה שפוליטיקאית
הגבר. לאותו זמן הרבה

פרח, יהודה דוקטור ■1
 עימו מביא החדש, ח״כ-הליכוד

 ללימוד מהפכני רעיון לכנסת
 בית־הספר לילדי וכתוב קרוא

 מפקח שהיד׳ פרח, היסודי.
 ואף במישרד־החינוך-והתרבות

 שטעות טוען כמורה, שימש
ב לכתוב, ילדים ללמד היא

 השיטה פי על בכתב, או דפוס
גו שהוא ״ועד היום. הנהוגה

 שוקעת.״ היא שמש, לכתוב מר
 ילד כל יקבל שיטתו פי על

 זז- האותיות כל עם קופסה
 יהיה קופסה באותה. עיבריות.

ה ירכיבו שעליו מגנטי, לוח
ו נפשם, כאוות מלים ילדים
מש להן יש אם לראות ינסו

מעות.

באלכסנ הישראלית המישלחת לביקור שנלווה איי־פי, סובנות־הידיעות צלםנאש מאנס
 בביקור בורג יוסף שר־הפנים ואל בגין, מנחם ראש״הממשלה אל הצטרף דריה,

בביסוי-ראש. בחולצתו השתמש כיפה, לו היתה ולא מאחר (מימין)• בעיר היהודי בבית״הבנסת

 ריעות בעל הוא פרח ■1
 מדיניות־ בתחום גם חריגות

 נמנה עצמו שהוא אף הרווחה.
 טוען הוא עדות־המיזרח, עם

 ״לכל הכסף מתן למנועאת שיש
דל על שמתדפקים הפרזיטים

 הכסף ואת לשכות־זזסעד, תות
 לפנימיות להעביר יש שייחסך

בעייתיים.״ לילדים?׳מבתים

 על-ידי להתראיין מוכן אינו
יורד.

 סיעת־ ודובר מרכז 1!
שראל בכנסת, המערך פל;, י

 כאורח לאוסטריה, השבוע יצא
 לחבריו שם. מיפלגת־העבודה

 הוא מדוע שתמהו במיפלגה,
ש ענה לווינה, דווקא נוסע

 בסיעתו, הסוער הדיון לאחר
 החליט הגעפילטע־פיש, בעניין
 :והוסיף מאכלי־דגים על לוותר

 פשרה הוא הווינאי ״השניצל
הסיעה.״ חלקי כל על המקובלת
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ה אופי ביגלל צופים. 400מ־
 בהפסדים הקבוצה שקעה מקום

 המועצה ליו״ר ופנייה גדולים,
 אבנר ולאמנות, לתרבות
 הפירות את הניבה לא שליו,

 בשיפוץ שעזר הבנק המקווים.
 לעזור התחייב לא המיבנה

שה שחשבו והיו לשחקנים,
 אחדים. ימים תוך תרד הצגה

 הקבוצה הגיעה שעבר בשבוע
 שתרם גדול, מיפעל עם להסדר
 לקבוצה, שקלים אלפי עשרות

 ההצגות המשך את ושאיפשר
בנווה־צדק.

אורי (מיל.) תא״ל 9!

 של אשתו לודמילד!, 9!
 דן החדש הירושלמי הח״ב

 שעבר בשבוע צפרה תיכון,
הרהו- באחד מכוניתה בצופר

הספר. גיבורי את
 לי־ דויד הפרופסור 9'

אי  אם בערב־ראיונות נשאל כ
ה על הדו״ח פירסוס בעיקבות

 ישתנה בבתי־הכלא השורר מצב
 חבר שהיה ליבאי משהו.
 ״אתם השיב: ועדה
תמים?״ שאני

ח״ב 9!
 סיפרה,

רונה


