
ע ב״צחתא״ פצצה על הודיע סיאנשים מדז  ייכנס ז
שכן תזמרקין טי־אן־טי ארגז עם הנשיא למי

 היוצר על דיון בערב 9!
ה אמר בישראל ואיש־הרוח

 שב־ום תומרקין, יגאל אמן
 איש־רוח. קוראים לאילם רק

 לא הנוכחי במימסד לדעתו,
 מה- חוץ ספר שום מכירים

 צבי אורי את ואפילו תנ״ך,
 משום מצטטים, אין גרינברג
 כתב שהוא חושבים שבוודאי

באידיש. רק
8 לספ המרצה כשנשאל 1
 אם מוקד, גכריאל רות,
 נזכר הוא איש־רוח, הוא ח״כ

 ראש נעשה אדם שאין בפיתגם
 רשע נעשה כן אם אלא למעלה
 טען יב״י המשורר למטה.
 אנשי- הם השוליים שאנשי

 טען נכון יצחק הנשיא רוח•
 שאנשי- לאחרונה עד שחשב

 על החותמים אלה הם רוח
 :כתוב תמיד שם כי עצומות
 ו־ משוררים סופרים, ״אמנים,

אנשי־רוח.״
 מאיר לשעבר, הח״כ 8!

בהש דיון בערב נשא פעיל,
 נאום נבון יצחק הנשיא תתפות
 פניו, את עיוות הנשיא פוליטי.

 אליו: פנה פעיל זאת וכשראה
 הנשיא, כבוד ממך ״לשמוע

ש ההסתדרות, ועידת בטכס
 לפגישה ביתך את מציע אתה
ה ומזכ״ל ראש־הממשלה בין

ממ על לשמור כדי הסתדרות
של והסתדרות מאוחדת שלה

 ״מאז אותו: קטע נבון מה.,.״
 ההומור בבחירות, שהיפסדתם

הלך.״ שלך
 ה־ שלאחד סיפר פעיל 9!

 שעורר המערך, של ח״כים
את מייחסים במיפלגתו, סערה

שונא ״אני :הבאה הקביעה
 הם כי הפולנים, היהודים את

לעיראקים.״ דומים
 תומר־ יגאל הפסל 91

ש לנשיא־המדינה, הזכיר קין
 היו הנשיא מישכן הקמת עם

המ לתיכנון שהתנגדו שניים
 מהם אחד המיבנה. של נופח
 ואילו עצמו, תומרקין היה

 ״המיב־ נבון. יצחק היד השני
אס מבחינה מכוער עדיין נה

ו להילטון, דומה הוא תטית
 לתקן מכבודו מבקש הייתי

 ״אם האמן. אמר הדבר,״ את
 לבית אכנס לנשיא, אבחר אני
טי־אן־טי.״ ארגז עם הזה
 מארז מיכתב־תודה . 8!

 נשיא־המדינה, של בנו נכון,
 ל־ אחדים ימים לפני נשלח

ה המהנדס ארכל, גכריאל
 תחנת־הכוח בניית על אחראי

 כמה לפני בחדרה. החדשה
 נכון אופירה הגיעו שבועות

 לראות וביקשו לתחנה ובנה
מ הפחם את פורקים כיצד

שהגי הראשונה הפחם אוניית
 את לקח ארבל לתחנה. עה

 במקום, מודרך לסיור השניים
 פחם חתיכת לארז נתן ואף

למזכרת.

 יצחק הנשיא הופעת 8!
 תהיה לא מוקד, בתוכנית נבון

אי לכך הסיבה ישיר. בשידור
נק הרביעי ביום פוליטית. נה

 בטקס השתתפו לנשיא בעה
 הישוב של הקרקע על עליה

 מ־ שבנגב. קדש־ברנע החדש
 את לשנות ניסו הנשיא לישכת

 להם הוסבר אך הטקס, מועד
בלתי-אפשרי. שזה

 התיישב הנשיא, שבעלה, עד המתינהנבון אופירה
 אך היא, גם התיישבה ואז במקומו

 תחילה שישב הנשיא, מקומות. ביניהם החליפו הם דקות כעבור
קרוב. ישבו הנשים ושתי הצבאי, שלישו ליד עבר סורת, אורנה ליד

 מישבן- לאולם רעייתו עם נכנס נשיא־המדינה הבמה. לכיוון משתחווה אינו1111 יצחק
 רגליהם על קמו הכל ולנוער. לילדים התיאטרון מסיבת התקיימה שם הנשיא,

 הנשיא מושביהם, ליד לרגע נעמדו ורעייתו הנשיא למקומותיהם. יגשו שבני״הזוג עד וחיכו
היא. גם התיישבה ואז שישב, עד המתינה נבון אופירה במקומו. והתיישב התכופף נבון יצחק■

ל רצה שלא הנשיא, 91
הס בנגב, הטקס את החמיץ

 תוקלט במוקד, שהופעתו כים
 לפד יום מישכן־הנשיא, בגן

 בדרך־כלל התוכנית. שידור
ב .להופיע נבון יצחק מעדיף

חיים. בשידורים; טלוויזיה

 הטי על מוזרה הודעה 81
 ב־ צוותא במועדון מנודפצצה

החמי ביום התקבלה תל־אביב
 כלכלי דיון בעת האחרון, שי

 ס-פרו על במועדון שהתקיים
אר יעקכ הד״ר של החדש

 עשר בשעה בסיחווו. משק נון
 אלמוני התקשר בלילה ורבע

 אחת לפני עצמו והציג לאולם
?ו אורלי הערב, ממארגני

 לשיחרור הליגה כנציג בין,
הטמ על והודיע המיזרחיים,

הת הוא לדבריו, הפצצה. נת
כש אסון. למנוע כדי קשר

 אם מדוע אורלי, אותו שאלה
 השיב הפצצה, את הטמין כן

הקבו להחלטה התנגד שהוא
להתקשר. החליט ולכן צה

 הוזעק מישטרה חבלן 91
 באי את לפנות והורה למקום

 את סורק הוא בעוד המיפגש.
 סביב הבאים התאספו האולם,

 ארנון. יעקב הד״ר המרצים,
 כ־לןאי, חיים הפרופסורים

 ושר- רזין ואסף סדן עזרא
 הורו■ ייגאל לשעבר האוצר
ב הדיון את והמשיכו כיץ,
לאולם. כניסה
יו הד״ר שר-הפנים 91

 עם לארץ שב לא סורג, סף
במ הממשלה. ראש פמליית

 כן־גוריון התעופה לנמל קום
 דווקא. לציריך, הגיע הוא

 להינפש נוהג שבורג מסתבר
 בעיר הקטנים המלונות באחד
 בתחילת יומיים או יום במשך

 שהוא לפני או לחו״ל מסע כל
לארץ. חוזר

תן הפרופסור 81  רו״ נ
 לקראת ערך צנשטריין־,

 מקיף. חשבון־נפש ראש־השנה
המוס הירידה שאת טען הוא
 מסמלת השנה של הגדולה רית

 בעיתונים, שפורסמה הידיעה
 הקיבוץ־ה- שאנשי שסיפרה

 בבורסה. לשחק התחילו ארצי
 שהוא הדגיש רוטנשטרייך

לד שהיא, מהתופעה, מזועזע
 שהוא ביותר החמורה בריו,

דעתו. על לעלות מסוגל
ז■* י*-נ* .ן יזיייזו-י- טלזחר ■


