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 אמת. באמירת ארליך את תפס מי
הבאות הבחירות תוצאות חבויות והיכן

מצ של שר־התרבות 1!
 אל־חמיד ,מוחמר ריים.

 נשיא- באוזני תאר רדואן,
ה את נכין, יצחק המדינה,

 ההתנקשות אירעה שבהן דקות
 אד־שאדאת. אנוור בנשיא
 מאחורי בדיוק אז ישב רדואן

 לקדם סאדאת וכשקם הנשיא,
ש מהמשאית היורדים פני את

 ״ראיתי :קם הוא .גם נעצרה,
 ידו את הושיט הוא בו. שירו

 ואז ,חדל.״ בני, ,חדל ואמר:
ו מאחוריו מישהו אותי דחף

 רדו־ של מעוזריו אחד נפלתי.״
 היה סאדאת שרצח הוסיף אן

 העליונה, ההשגחה רצון
 את בנופלו יציל שסאדאת כדי

 ומ- משפיכות־דמים מצריים
מילחמת־אחים.

בישראל, מצריים שגריר !■

 :בלטינית אותו ושאל דבד,
 האמבום או פאפאם ״האבמוס

 יש ״האם :(בעברית י״ פאפו
 שיש או אפיפיור, כבר לנו
 ענה פאסוץ״) אהרון לנו

 בסך זה. ולא זה ״לא :בלוף
פיפי.״ האמבום זה הכל

■  פנה הפסקה באותה |
 לעיתונאי פאפו חבר־הוועד

:אותו ושאל גניחוכסקי דב  
 שלך, הגדולה הפוריות ״מאין
 מאמר לכתוב יכול אתה ואיך
 שהיה גניחובסקי, יום?״ בכל
 במיב־ אגודת־העיתונאים נציג
מאוד. פשוט ״זה :ענה רז,

 כך ואחר חושב, אני קודם
 לפי פאפו: העיר כותב.״ אני

 לי נדמה היה שלך, הקצב
 ואחר־כך כותב, אתה שקודם

חושב.״ אתה

ל שנילווה מורתדא, סעד
ה ששתי טען המיצרי, שד

ש הראשונות העבריות מילים
מתלוצץ.״ ״אני :הן למד

הס לא צלמי־העיתונות 1!
ה ■השר של בתמונות תפקו
 הם התערוכה. בפתיחת מצרי
 לוחץ כשהוא אותו לצלם קיוו
המ להקת של הרקדניות ידי
 בבגדי־ כשהללו בת־דור, חול

ש רדואן, חושפניים. הופעה
הלה בהופעת אורח־כבוד היה
 לחדר־ההלבשה ירד אכן קה,

הצל של לצערם אך בהפסקה,
 לבושות הרקדניות היו מים

רגילים. בבגדים
 נבחר שבה הישיבה ■1

 כלל בבבניין הטלוויזיה, מנהל
ארו שעות נמשכה בירושלים,

 עשה הראיונות ואחרי כות,
ל כדי הפסקה הוועד־המנהל

 לבית־ בדרך לשירותים. צאת
 רשות־ה־ איש פגש השימוש
 בחבר- א־בנר, ארי שידור,
איש כדיר, דניאל הוועד

 מאיר חבר־הוועד, !■
הב לפני השתדל שיטרית,

 איש־הטל־ בחירת למען חירה
וכאלטרנטי ניסן,. אלי וויזיה

 יוסי בחירת על דיבר בה
 יתרה עדתיות. מסיבות צמח,
 בחירות ביקש אף הוא מזאת,

 התוצאות וכשהתבררו חשאיות,
 לא-נוח. מאוד במצב, היה הוא

 שיבעה הבוחרים, עשרת מבין
ל שניים לסער, קולם נתנו

 נמנע. ואחד עכאדי שלמה
 חבר־ה־ הצביעו עבאדי עבור
 אלמוג, וניסים בלוך וועד
 זו כוונתם על הצהירו שאף
 היה הנמנע ההצבעה. לפני
 אגודת- של נציגיו משני אחד

 קול אף היה לא העיתונאים.
צמח. או ניסן לטובת אחד

 עיתונאי ראיון לאחר !■
ה במיסדרונות שיטרית נשאל
 לסיעה, חבריו על-ידי כנסת

 שהוא מרגיש באמת הוא אם
 שסיפר כפי במיקרה, בליכוד
שיט ענה ).2318( הזה להמולם

במיק- שנכנסתי ״נכון רית:
 לא כבר אני עכשיו אבל רה,

במיקרה.״

 עתה נפוצה בכנסת !■
 — המיוחסת הבאה, האימרה

 לשר — בצדק שלא או בצדק
 עוד אחד ״אף :כרמן יצחק

שימ את לתפוס הצליח לא
אמת!״ באמירת ארליך חה

ב בא אלא בירושלים, נשאר
 והרביעי השלישי שבין לילה

 2 בשעה בתל־אביב. לישון
 הטלפון צילצל בוקר לפנות
 השפור־ .}*ת כשהרים. בביתו.

 לקו שמעבר הקול הזדהה פרת
 שהוא לשריד והודיע כשוטר,
דו שאשתו, להודיעו מצטער
 קצר זמן לפני נהרגה רית,

אומנם דורית בתאונת־דרכים.

 חשיבותה את הסביר העצומה,
היה לחקר הארכיאולוגיה של

ממת 17 להחתים והצליח דות
בית־הכנסת. פללי

 נראה ההופעה אחרי 8!
 בשירה־ב־ הארוך יום־הדיונים

 הקטנה במרקייה מוזר הרכב
הלי ח״כי שם היו בירושלים.

ושרה קולאס, אדי ברלים

 בשפתיו משחק שר־התעשייה, פוי, גידעון (למעלה), בעצבנות מעשןמודעי יצחק
(למטה), להט שלמה שלישי, ליברל ואילו (מימין), בחפיסת״גפרוריס

 שהיתה ולמרות הליברלית, המיפלגה של הארצית המועצה בישיבת נכחו השלושה הזמן. כל מפהק
במיפלגתם. לבקרים חדשות המתחוללות לסערות כבר רגילים שהעסקנים ניכר פניהם במראה רעשנית,

 הארכיאולוגים בהפגנת !■
 וש- הכנסת, מול שהתקיימה

 לתמוך שלא לח״כים קראה
 המוצע בחוק־הארכיאולוגיה,

 סיפר אגודת־ישראל, על־ידי
שכש ידין ייגאל הפרופסור

 לא סגן־ראש-הממשלה, היה
 הדתיים הח״כים מדוע הבין

 לסגדראש־הממשלה קוראים
 ׳ר ארליך, שמחה השני,

 רואה כשאני ״עכשיו, שימחה.
בענ ארליך של עמדתו מהי

 נדמה בממשלה, שונים יינים
חברתי.״ כינוי רק זה שאין לי

 יוסי המערך, ח״כ ■1
שלא בוודאי הצטער שריד,

עו היא אך בבית, היתר, לא
 אחרונות, בידיעות בלילה בדת

בע עדיין היא שתיים ובשעה
 צילצל ביטחון ליתר בודה.
אש של עבודתה למקום שריד

 על מושג היה לא ולה תו,
מדבר. הוא מה

 ישראל הפירסומאי 8
 לידי- מודה שהיה מי ארד,

לע חותמים חיפש עת־הארץ,
 הארכיאולוגיה חוק נגד צומה

למ החליט הוא האגודה. של
ה במיגזר דווקא חותמים צוא

 בא הוא במוצאי־שבת דתי.
 מתפללת שבו לבית־הכנסת

 תפילת־ה־ ואחרי מישפחתו,
נוסח את קרא הוא הבדלה

 דני הבמאי של לצידם דורון,
 תלמה והפיזמונאית ליטאני
 שם שהיה נוסף זוג אליגץ.

הד״ר הקצוות: את חיבר
תל את שיילדה לוי, אדטו

עקר עורך־הדין ובעלה, מה׳  י
קולאס. של ידיד־נעורים לוי,

■ 74- ̂ ג ,
 ועדת-החוקר, כשביקרה ■1

 ועדת־הב- במחסני הכנסת של
 הראו בחולון, המרכזית חירות

 המקום את לח״כים העובדים
 כבר שהם והדגישו המסודר,
 העיר הבאות. לבחירות ערוכים

וע יושב־ראש קולאס, כך על
 שיש מניח ״אני :החוקה דת

האר באחד התוצאות גם לכם
גזים.״

ם 232031 הזה העול




