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אוניברסיטה
 האמין לא המוסד ראש 18!

 ביום־הראשון עיניו. למראה
 עם לפגישה בא הוא שעבר

 נבון, יצחק נשיא־המדינה,
שו נושאים על לו לדווח כדי
 עיתונאים המתינו ובפתח נים׳

וז ישראליים וצוותי־טלוויזיה
 דלת־המכד את סגר הוא רים.
 וביקש הווילון את הסיט נית,

 מאג־ אחד מהפתח. לזוז מנהגו
מי בו, שהבחין שי־הלישכה,

מה בריחוק שחנה לרכב הר
 ראש־המו־ את והוביל כניסה,

למישכן. צדדי פתח דרך דד
שהמתינו העיתונאים 8(

 לראש־המר חיכו לא במקום
 פגישת את לסקר באו הם סד.

 המפוקפק הד״ר עם הנשיא
,מישבן. (״מישע״) משה

 ימי- 60 אחרי כיצד, תמהו הכל
 במצב מישכן נראה שביתה,
שבי כשסימני תקין, בריאותי

ניכ אינם הארוכה הרעב תת
עליו. רים

 שנוצר, לרושם בניגוד 8
הצרפתי, שר־החוץ כאילו
 די- את שינה שאסון, קלוד
 בעת הקצה אל הקצה מן עותיו

בשי טען הוא בארץ. ביקורו
 מדינה שהקמת הנשיא עם חה

 היא המערבית בגדה פלסטינית
 נבון לישראל. הכדאי הפיתרון

אך דעתו, את מלומר נמנע
הטע את שאסון לפני העלה

הרעיון. נגד המוכרות נות
 העיברית הלשון ביום 81
שה וייס שכח ח״כ הציע
 ישונה קואליציה הלועזי מונח

 ואילו ״לחבר״, או ל״בריתה״,
 הד״ר ״נגדה״. תהיה אופוזיציה
ל הציע, וולפנזון אברהם

תי שהקואליציה זאת, עומת
 והאופוזיציה ״תאגודת״, קרא

״תנגודת״.
 יוסף הד״ר שר־הפנים, 8

בע תיפתר איך נשאל בורג,
 מישרד־הד־ של המנכ״ל יית

 ענה שרייכד. גדליה תות,
 לב נקי, מצפון ״צריך בורג:

 לחסל כדי שכל, וקצת חזק
 יש ושלושתם — הפרשה את

____ לי.״
לו סיפרו בורג אנשי 8!

 שר־החינוך, לפני טענו שהם
הצ שניצחון חמר זבולון

 המנכ״ל מינויי בשאלת עירים
 עבורם יהיה למישרד־הדתות

 :בורג אמר ניצחון־פירום.
 זה מי שאל בוודאי ״המר

סירוס.״
ש מתלוצצים במפד״ל 8

 סגני־שרי- שני ישנם שם רק
יהודה ח״כ הוא האחד חוץ.

 שר- של סגנו מאיר,כן־
 הוא והשני שמיר, יצחק החוץ
 שכבר דרוקמן, חיים ח״כ
 במישרד- בתפקידו מכהן אינו

הדתות.
 כשהתמני- עכשיו, ״רק 81

מש קיבלתי ח״כ, לתפקיד תי
מ רק חייתי עתה עד כורת•

ספ על לי ששולמו תמלוגים
מיכאל הד״ר סיפר רי,״

 לדבריו, כר־זוהר. (״מיקי״)
 עד שחיבר הספרים 16 את

מ באנגלית. כתב הוא היום
ל קודם־כל פונה שהוא שום
 הושש הוא האמריקאי. קהל
 מעיברית, אותם יתרגמו שאם
 מספר הוא תיפגע. הספר רוח

הרי לספרי הרעיונות שאת
 שואב הוא שלו והמתח גול

כלל בדרך בעולם, מטיולים

 נאווה המערך ח״כ 81
 למישמע האמינה לא ארד

 מסדרני־הכנסת אחד אוזניה.
 ב־ שישבה בזמן אליה ניגש

 שיש לה ואמר הח״כים מיזנון
המוד ארד מבנה. טלפון לה

 הצליח כיצד הבינם לא אגת
וח אותה, לאתר 9ה־ בן עלי

 בשורה לו יש שמא ששה
שהוא סיפר עלי עבורה. רעה

תורמי־ אחרוני בין היה הליברלים, ח״בשליטא בני
מגן־דויד־ על־ידי שאורגן המיבצע ביום הדם

 אני ״כאן : במקום שהיו האחיות עם התבדח שליטא בכנסת. אדום
לי.״ שמצצו אחרי משהו נשאר עוד אם דמי, את שימצצו מרשה

אג־ את הפתיע תמ״י, מסיעת ן־השררובין בן־ציןן
נכנס, הוא בתחילה מגן־דויד״אדום.

 שהוא בטוחים היו אנשי־הצוות ויצא. בחדר דקות כמה השתהה
שעה. רבע כעבור חזר רובין אך דם. לתרום יבוא ולא מתחמק,

 נחת רווה לא ואנרגיה, תקשורת לענייני חריש מיכה המערך ח״כ של יועצועירן דורון
 אותו ושואלים ניצן שלמה בשחקן אותו מחליפים רבים לכנסת. בא כשהוא

 ולאחרים שאמר, דברים על ביקורת המותחים יש טובה״. ״שעה פאר מני של הקרובה בתוכנית יומר מה
 עצמו חריש מיכה ניצן. שלמה אינו שהוא להוכיח כדי בכנסת, שלו השהייה אישור את להראות נאלץ הוא

האנרגיה. לנושא ח״כים עוד למשוך דורון יוכל זו שבדרך מקווה והוא העניין, מכל משועשע נראה

 רבי־ לא־מוכרים, במסלולים
הרפתקאות.

 בוועדת־הכספים, בדיון 8'
 של תוכנית־הח־ככון שינוי על

 כלכלנית אמרח טפחות, בנק
הגני, סמדר הוועדה, ש אל
 היא המוצעת התוכנית מטרת
 שנדפקו חוסכים, עם להיטיב
 תוכניות־חיסכון של מקיומן
 הדיון בסיכום יותר. טובות

 הרב הוועדה, יושב־ראש אמר
 צריך ..אכן, :דורנץ שדמה
מ שנדפקו אלה עם להיטיב

תד של רגע אחרי התוכנית.״
 ״כדברי :הוסיף כללית המה

הכלכלנית.״
למח האחרון בעידכון 8!
 אחרון סטריפטיז הסאטירי זה

 סוכדד יהושע המחזאי הציג
בארבע התחיל מה :חידה

הת לאוזן, מפה נלחש עיניים,
 אחת, רגל על ונכתב נסח

מאחו נמסר הברך, על נחתם
התשו לתחת. ושווה הגב רי
מיזכר־ההבנה. : בה

ה סיפר ערב באותו 81
 שבניגוד כסר גדליה שחקן

 אליעזר לוי, דויד לשרים
 מרידוד, ויעקב שוסטק

 שרון אריאל שר־הביטחון
 למשתוממים אוניברסיטה. גמר

או את גמר ״אריק הסביר:
ביר־זית.״ ניברסיטת

מת היא שבו למלון התקשר
וכ בירושלים, כשהיא אכסנת
 לכנסת, יצאה שאמו לו שאמרו

 הטלפון מיספר את ביקש הוא
ל התקשר הוא המישכן. של

 של לחדרה והופנה מרכזיה
ומ המערך, לסיעת משם אמו,
 ההמתנה למיזנון־הח״כים. שם

ה שעה. מרבע יותר נמשכה
 לדעת התעניינה המודאגת אם
 לשיחת־ה־ הסיבה היתד, מה

או שאל ועלי הבהולה, טלפון
 ללוות לו מרשה היא אם תה

 לשלם כדי שקל, 12 מהשכנה
בצופים. מם־חבר

ב יופיע שלא סיפור 8!
 שאול הקולנוען של מאמרו
 חוויותיו את המסכם דישי,
 גולדה, הסרט לבמאי כנלווה

 העבריים לשמות המקור הוא
 שהיא מספר דישי הסרט. של

 היהו־ התסריטאי אצל התעניין
 הרדלד הסרט, של די-אמריקני

שהו השמות מקור מה גסט,
 אריאל כמו בתסריט, פיעו

 נשרי יואל כן־אפרים,
 שלפני לו סיפר גסט ואחרים.
 ,התסריט את לכתוב שהתחיל

 איסד של סיפרו את קנה הוא
 גריבל־ ברחוב הבית הראל,

 לכידת בפרשת העוסק די,
 ליקט ומשם אייכמן אדולף

 העבריים השמות רשימת את
וולדה. בסרט השתמש שבהם
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