
 בישראל. היחידי הסוציאליסט הוא לואיס סס
רוצה שהוא מה להבין אחד לכל נותן ופלס
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 מנחם ראש־הממשלה, ׳91
 מרכז לחברי סיפר כנין,
חות השווייצים שאפילו חרות
 חוזי- על ישראל עם מים

מנמ הם השאר ובין מיסחר,
 שהישראלים בכך זאת קים
 ברית־המי- ,,מאז דייקנים. הם
 על־כך שמעתי לא שלי, לה

הת דייקנים,״ הם שיהודים
בגין. לוצץ

ב לביקור־תנחומים 9!
 בא קרמרמן מישפחת בית

 בנו, בליוויית ראש־הממשלה
 נראה שאינו זאב, כנימין

ציבוריים. באירועים אביו לצד
 נשיא־המדינה, כשנפגש 9|

 ג׳יהאן עם נכון, יצחק
 לביקור- בבואו אל־סאדאת,

 קרא הוא במצריים, תנחומים
שקי האחרון המיכתב את לה
 אנוור הנרצח, מבעלה בל

 כתב במיכתב אל־סאדאת.
 ב־ מצפה שהוא אל־סאדאת

 בנשיא לפגוש כליוךעיניים
ב איתו לדון כדי הישראלי,

 בנו ביניהם. היחסים העמקת
 התרגש נמאל, הנשיא, של

 העתק וביקש המיכתב מתוכן
 שהנשיא אחרי ואכן, ממנו.

 שלחו הם לארץ, שבו ורעייתו
המיכתב. של צילום לו

 בין שהתקיימה בשיחה 91
סני נבון חו  ניכר מדכאדכ, ו

ה הנשיא בין תהומי הבדל
 ערבית מדבר כשהוא מצרי
אנג מדבר כשהוא האיש ובין
 ערבית, מדבר כשהוא לית.
בצרו במהירות, מדבר הוא

 את ומניע ידיו מניף רות,
 כל משתנות הבעוודפניו גופו.
ומו עממית היא שפתו הזמן.
מד כשהוא זאת, לעומת בנת.

 יותר הרבה הוא אנגלית בר
 מילה, כל שוקל הוא איטי.

בהתבטאויותיו. ומקמץ
 למובארב העיר נבון 9!

יש רק לראות רוצה שאינו
 במצריים, המבקרים ראלים

ב המבקרים מצרים גם אלא
 טען מובארב בהמוניהם. ארץ

הסתייגות יש רבים שלמצרים

 היא עוד כל בישראל, מביקור
כבו מצריים בשטחים מחזיקה

 השלמת אחרי לדבריו, שים.
 ייפרץ. המחסום מסיני, הנסיגה

״יכו נבון: את שאל מובארב
 איך מצרים. מיליון לבוא לים

איתם?״ תסתדרו
ופ הנשיא ביקור בעת 91

 העבירו הם במצריים מלייתו
 שכולה, מאם מיכתבים שני

הן כטי  לג׳יהאן מדגניה, כ
 הטייס שבנה בטי, ולמובארכ.

 יום־הכי־ מילחמת מאז נעדר
 חייה את ושמקדישה פורים,

ביק נעדרים, אחרי לחיפוש
 יועצו נלוסקא, מעמי שה
 בית־הנשיא, ודובר הנשיא של

 שני את לתעודתם שיעביר
 בעברית שנכתבו המיכתבים
 להמשך ושקראו ובערבית,

תהליך־השלום.
אופי הנשיא, רעיית 9׳

 בשבוע לצאת העומדת רה,
 לשר- תעביר לוונסואלה, הבא

 לפיתוח־האינטליגנציה־של־הא-
מצ אלכרטו לואי שם, דם
 מתוכניודלי- רשמיה את דו,

ה הצייר של מיוחדת מודים
 הבנוייה אגם יעל!כ ישראלי

 של חזותית שיטת־הוראה על
שרא אופירה, וצורות. צבעים

 איך בירושלים בבית־ספר תה
 על תשוחח השיטה, פועלת

נל תומך שהוא מצדו, עם כך
ברעיון. הב
קרן־ד,פי ועידת צירי 9!

 שבאו ההסתדרות, של תוח
הוז בארץ, לביקור־התרשמות

 היל־ במלון לארוחת־ערב מנו
 אר־ שגריר בהשתתפות טון,

 השגריר בישראל. צות־הברית
ה המוזמן היה לואים סם

 ח״כ עניבה. ענב שלא יחידי
 שהיה בן־מאיר, דב המערך

בעני ומעונב בחליפה לבוש
 לו: ואמר ללואיס ניגש בה,

 כמו הנראה כאן היחידי ״אתה
ה אשת סאלי, סוציאליסט.״

 שהיא לבן־מאיר אמרה שגריר,
לא יוצא שבעלה התפלאה

הוא אך עניבה, ללא רוחה

 האירוע מהות את לה הסביר
שבן- בטוח ״אני :והוסיף

 גם אז עניבה. בלי יבוא מאיר
יכול.״ אני

 יע־ גד המערך, ח״כ 91
 שעבר, בשבוע התבקש קובי,

חב של מניעיו את להסביר
 מיפלגת־העבו־ יושב־ראש רו,
 שפעל פרס, שימעון דה

הצ למען אישי ובאופן בגלוי
 ל- לממשלה. המערך טרפות
ישי תשובה היתה לא יעקובי

 פרס את איפיין הוא אך רה,
 אחד לכל נותן ״שימעון כך:

 רוצה אחד שכל מה להבין
להבין.״

הפסי אצל במסיבה 9|
 קו־ ריצ׳ארד הד״ר כולוג

ש שניים, נפגשו רנהויזר
קו ארצות בצעירותם נטשו

 חוויות. והחליפו מוניסטיות,
 הד״ר המפורסם, מנתח־הלב

 שהחליט סיפר לוי, מורים
 בגיל בהיותו מבולגריה, לצאת

 בעל ידיד, לו גילה כאשר ,19
הקומו במישטר עמדת־מפתח

ה את לסלק שהוחלט ניסטי,
רגי ממוקדי־השפעה יהודים

 לסמוך שאי־אפשר מפני שים,
קרו ריבוי בשל נאמנותם, על

 מיסף עורך בחוץ־לארץ. ביהם
 פריסטר, רומאן הארץ,
 פולין, את נטש כיצד סיפר

 שהתמנה אחרי ,25 בן בהיותו
קומו שבועון של כסגן־עורך

ה הפכו כאשר חשוב, ניסטי
ל שעיר־לעזאזל שם יהודים

ל העילה המישטר. כישלונות
המר מפיסטו, הסרט וויכוח:

 האמביציה גורמת כיצד אה
 ב- צעירים לאנשים האישית

 להיכנע טוטליטריים מישטרים
השילטון. לפיתויי

 בעשייה מרתק פרק 91
 בשרן על למדו דמוקרטית
 מיקצועי, בית־ספר תלמידות

 מודרך לביקור לכנסת שבאו
 בעוד ואנשיו. הבית להכרת

 רייפר ׳מיכה שח״כ-חרות
 אולם־הט- מדוע לשאלה עונה
 הח״כים עושים ומה ריק ליאה

ב דיונים שמתקיימים בשעה
 הקורא צילצול נשמע מליאה,
 לאולם־המליאה למהר לח״כים

 לצאת נחפז רייסר להצבעה•
התל של לתדהמתן מהחדר,
מידות.

 ",אה והמתרגם הסופר 9(
במו ביקור ערך אמיר, רון
ו בפיתחת־רפיח, שדות שב
להי שלא המקום לאנשי יעץ
 על בלבד עצמם בכוחות לחם

אמיר, במקום. להישאר זכותם

ש טען הכנענים, קבוצת איש
ער את גם במאבק לשתף יש
 יש להם שגם הסביבה, ביי

ה השילטון בהמשך אינטרס
בסיני. ישראלי

 גרוס־ צכי עורך־הדין 9'
 בב- מעמד, באותו הציע מן,

ישר שממשלת דיחות־הדעת,
 פאהד, תוכנית את תאמץ אל

 בטל רגע מאותו שהחל ותודיע
 צורך ואין קמפ-דייוויד הסכם
מהפיתחה. לסגת
לוינגר, מיטה הרב 91
 השלישי ביום לכנסת שבא

 את שהשלים זה הוא האחרון,
 לתפילת־ דרוש שהיה המניין
 ה־ ליד בערב, בשש מינחה
 מבית־ שבא לווינגר מיזנון.

 שם בשכם, הצבאי המישפט
 שירו מי למאסר-עולם נדונו

 בית־הדסה, ליד במתפללים
 ח״כים עם בשיחות טרוד היה

ל והלך התפנה אך שונים,
המניין. את השלים
 חנן התחייה, ח״כ 91

 ארו־ את לאכול סיים פורת,
 הח״כים, במיזנון חת־הערב

 בקול בדבקות, מתפלל והחל
 יה לצר. מצד נע כשהוא רם,
 כן״ תמ״י, לח״כ הפריע לא

ול לו להפריע רובין, ציון
 להיפגש שעליהם לו הזכיר

מסרים. בעניין ולשוחח
 שריד יוסי על בהתקפה 91
 מיכאל ד״ר המערך ח״כ יצא

 בישיבת כר״זוהר. (״מיקי״)
 בר־ טען בכנסת סיעת־המערך

 איש־תיאט־ הוא ששריד זוהר
מת ופליטוניסט לא־רציני, רון

רצי שנהיה הזמן ״הגיע חיל,
אמר• ניים,״
מת קצר־הראייה שריד 91

 תקין חוש־ראייה כבעל גלה
 בשבוע לנשים. נוגע כשזה
 במיזנון-הכגסת כשסעד שעבר

 הוא קצוץ, גזר במנת והסתפק
 סיעת־הליכוד שמזכידת ראה

 יושבת מלך, ירדנה בכנסת,
מרו בשולחן צהריים לאכול

 אותה להזמין מיהר הוא חק.
לידו. לשבת

̂ז) ̂זז דאלאס □11 חלאס תע
רתו ובארצות־הברית בארץ צופי־הטלוויזיה

 הדמויות אחת דאלאס. הדרמטית לסידרה קים
 דמותו את מגלם הגמן, לארי השחקן בסידרה,

 איש־עסקים וואינג, ג׳יי-אר האחים, אחד של
 במישאל־ מגיבים הסידרה ועל עליו ונבל. קשוח

: הזה העולם של בזק
 ועדת חבר מערך, ח״כ אמוראי, עדי #

 רואה ״אני :בלבלי יועץ הכנסת, ישל הכספים
 הוא אחד. פרק אפילו מחמיץ ולא דאלאס כל את

 מסמל בלתי־סימפטי. קר, איש־עסקים של טיפוס
ש מה הקפיטליזם. של הרעים הדברים כל את

 יודע לא אני שלו. ההימור זה הערצה בי מעורר
 אני — הקופה כל על להמר אך יימשך, זה איך
זאת.״ עושה הייתי לא

 של אחיין מנהל־מועדון, הירש, סמי #
 הסידרה. אחרי עוקב ״לא המנוח: הירש פוקה

 כשדיברתי אך פעמים, שלוש־ארבע אותה ראיתי
 היחידי הוא שג׳יי־אר הסכמנו חברים עם עליה

 לא הוא כשלעצמו בלתי-נסבלים. היתר שנסבל.
 מה יודע הוא לאחרים, בהשוואה אך לטעמי,

 ביריבים נאבק הוא כיוון. לו יש עושה. שהוא
בלתי־הוגנות.״ בדרכים בו שנאבקים

 ״הוא ההסתדרות: דובר סולר, שמואל !•
 מוכן חינוכית. דמות לא מהימן. לא יהיר. איש

בצע-כסף.״ בגלל הכל לדרום
ו שר־האוצר, סגן אשת קופמן, חנה ו•

 :לגו צעצועי לייבוא המשפחתית בחברה מנהלת
האינ למען כל־אחד על לדרוך שמוכן ״אדם

 כך. לנהוג צריך לא איש־עסקים שלו. טרסים
 דורס הרי הוא אחרת. שנוהגים והוגן יפה יותר

 עסקים, עושה הייתי לא בני-מישפחתו. את גם
לצידו.״ ולא מולו לא

הביטוח חברת מנכ״ל שפיר, הרצל #

ה בתוכנית צופה לא אני הרב ״לצערי :אליהו
 שאיני כך אותה. שראיתי אחת לפעם פרט זאת,
מדובר.״ מה על יודע

 :ההסתדרות גיזבר אלמהלינו, נתן ;•
 כשהכל מעצורים, ללא פועל לא־סימפטי. ״טיפוס
 הייתי לא ואופן פנים בשום המטרה. את מקדש
עסקים.״ איתו עושה
 לא ״הוא עורכת־דין: לידסקי, נירה י•
 בהזדמנות רק אותו רואה אצלי. פופולארי כל־כך

 אגוצנטרי. ■שלילי, הוא פתוחה. כשהטלוויזיה
 בעל בסרט־ילדים ג׳יני, של כבעלה אותו העדפתי

וסימפטי.״ כזה צעיר היה שם שם, אותו
 של הפורש היושב־ראש שפיט, כדמה <•

עוקב לא ״אני :אל־על של מועצת־המנהלים
 — עליה שומע שאני ממה אך הסידרה, ־אחרי

בעיני.״ חן מוצא לא הוא
ה מזכ״ל ממלא־מקום קיסר, ישראל #

 כי הסידרה, את הרבה רואה ״לא הסתדרות:
שלי דמות הוא אך אחרות, בבעיות טרוד אני

עסקים.״ איתו עושה הייתי לא לית.
 ״אני רשת־מלונות: בעל שיף, חיים !•
 לטלוויזיה? זמן לי יש זה. את ראיתי לא אפילו

 כמו רציניים, יותר הרבה דברים על חושב אני
לארץ.״ תיירים מיליון להביא איך

״שלי :אלול חברת מנכ״ל קוליץ, דויד ו•
!״עובדים לא ככה מוחלט. לי

 לא ״אני אופנאי: אוכרזון, גידעון •
לע לי שקשה כך הסידרה, אחרי כל-כך עוקב

לך.״ נות
 ״הוא שד-התחבורה: סגן שיפמן, דויד !•
 בתחום ביותר השליליים הטיפוסים אחד את מגלם

 לי לבחור צריך הייתי אם כלכלית. התעצמות של
אליו.״ מתקרב הייתי לא שותף,

ם ל עו ה ה 230833 הז


