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צבע ״מישוד־הבדיאות
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 מישרד־הבריאות, של וחדינמית הוותיקה הדוגית
 השר מאשר יותר המישרד עם המזוהה גנני, דבורה
 לאוזניי גונבה שמועה מיניסטריון. להחליף עומדת שלה,

ולע קרשנבויים, ריבקה את להחליף עומדת דבורה כי
 דבורה מישרד־התמ״ת. כדוברת פת גדעון השר עם בוד

 כי להודות הסכימה אך לאשר, או להכחיש סירבה
אותה: שאלתי מישרד־הבריאות. את עוזבת היא

 מישרד־הכריאות את עוזכת את למה •
? שנים שמונה אחרי

 אסונות עם מתעסקת אני מהזמן גדול שחלק מכיוון
 בחולים :החיים של העצוב בחלק מלאים וחיי אנשים, של

 העולם את לי צובע זה בטרגדיות. בחולי־נפש, כרוניים,
בשחור.
 יכולה אני זמן כמה חיים. ואוהב אופטימי בן-אדם אני
העיניים. מול היום כל שחור לראות
ץ שוסטק השר אומר מה •
הזה. האיש את ומעריכה אוהבת מאוד אני
אחר, ממשלתי למישרד עוכרת שאת זה •

דוכרתז לגנוכ נקרא לא זה
לא אז השר, בהסכמת זה אם
התמ׳׳ת? מישרד דווקא למה •

 בדברים ולא דברים בהבראת העוסק מוסד שזה מכיוון
חולים.

גדת: גב■

לעניין, בחור ״בגין
מייד! הסכים הוא

 מארצות- ימים כמת לפני חזר גזית גבי שדרן־הרדיו
 בדי דק, ומיכאל קינן חיים עם ביחד נסע לשם הברית,

 במיסגרת לוועד־למען־החייל, וישראלים יהודים להתרים
 רבה מורת״רוח עוררה השלושה נסיעת ״שירותרום״.

 את ששידרו גלי־צה״ל, הצבאית התחנה אנשי בקרב
יום־העצמאות. בל במשך הישראלי ״שירותרום"
 משווע. אי־צדק בכך שראו והיו רעשו בגל״צ הרוחות

 בתיה הצבאית, התחנה של החשובות מהעורבות אחת
שאל שכאשר עד מהמעשה המומה בל־כך היתה שושני,

 משידורי״ישראל אנשים ששלושה נבון זה אם אותה תי
 יבול לא ״זה :השיבה בניו״יורק, ל״שירותרום״ יוצאים
ה גזית, את שאלתי !" שלנו הוא ,שירותרום׳ להיות

 התוכנית את מיכאלי ריבקה עם ביחד עכשיו מגיש
״דואט": היומית
 אנשי על ההתמרמרות על דעתך מה •

ל ״ ה צ ־ י ל ז ג
 על מונופול להם יש פה, זה מה אותי. מצחיק זה

 של הוא גלי־צה״ל, של לא הוא שירותרום שיתתרוסז
 קול־ לאנשי לפנות החליטו הם ואם הוועד־למען־החייל.

גלי־צה״ל. עניין ולא עניינם, זה ישראל
דגל. לכם לשים שניסו שמעתי •

 רואים בארצות־הברית היהודית המגבית אנשי נכון,
מהקונ דרשו הם השנור. על היחידים כבעלי־הבית עצמם
 מיכתב־ שלחו נענו ומשלא האירוע, את להחרים סוליה

 לוועד־למען־החייל כי בטענה ניו־יורק, של לתובע הלשנה
כזה. מבצע לארגן אישורים אין

 ומצא טוב, יהודי הוא נידיורק של התובע למזלנו,
המיבצע. את לקיים לנו שאיפשרה בחוק פירצה
1 המיכצע של השיא רגע היה מה •

 להקליט מהם וביקשנו בארץ ציבור אישי לכמה פנינו
 גם פנינו והישראלי. היהודי לציבור ודברים ברכות

 שזה לנו אמר פורת אורי ראש־הממשלה. של לדובריו
 כאלה. דברים עושה לא ראש־הממשלה בחשבון, בא לא

 של בדירתו הטלפון מיספר כשבכיסנו לניו־יורק נסענו
 ואכן, עליו. עונה בגין שרק יודעים שאנחנו בגין,

 שאנחנו לו, ואמרנו השידור במהלך טלפון לו הרמנו
 מוכן הוא אם מניו־יורק, שירותרום של ישיר בשידור

 לא?״ למה ״כן, מייד: אמר לעניין, בחור בגין לדבר.
בעיות. בלי והסכים  בשידור ץ סיכון עצמכם על לקחתם איך •
הטלפון. את לטרוק היה יבול הוא ישיר

 שלוש תוך בשידור, לא איתו דיברנו שקודם כמובן
 באנגלית דיבר הוא לשידור. השיחה את חיברנו שניות
 אחר־כך לוועד־למען־החייל. לתרום חשוב זה כמה ואמר
האמרי הביתה. ויחזרו שיתרמו לישראלים בעברית אמר

 אח שעשינו האמינו לא הם נשכבו, באולפן שהיו קאים
זה.

טופול: ווייס

הגורה אעשה אני
העיתונאים! נין

 בתל-אביב יותר לאחרוגח נראה טופול חיים השחקן
 חוז, דוב ברחוב מתגורר הוא בתל-אביב בלונדון. מאשר
 שלושת ואת גליה אשתו את אותו, ששימשה בדירה

 שלו. הבינלאומית הטרום־כוכבות בימי עוד ילדיהם
ו בעיר חברתיים אירועים בבמה טופול את ראיתי

אותו: שאלתי  מזומנות כל־כך לעיתים עושה אתה מה •
5 בתל־אכיב

 ספרי של העברית הגירסה כתיבת את מסיים אני
טופול. על טופול האוטוביוגרפי מאנג לתרגום הספר את מוסר אינך מדוע

? לית
 את מעניין אינו הישראלים את שמעניין שמה מכיוון
 את .מעניין אינו האנגלים את שמעניין ומה האנגלים,

 שייגעו האנגלית במהדורה קטעים הרבה יש הישראלים.
 במהדורה קטעים יש זאת ולעומת הישראלי, הקורא את

 להקת על לספר יכול אני כאן יבינם. לא שזר הישראלית
 ובאנגליה אותם, מכירים בארץ שכולנו אנשים ועל הנח״ל

כלום. אומר לא שמם הספר? את תסיים מתי •
השבוע. סוף עד אז לי, תפריעי לא אם
ך... ראיון מזמינה ככר אני • רו א

לפנייך. ארוך תור יש אוהו!
ראשונה. להיות רוצה אני •

 אני מה? יודעת את ראשונים. להיות רוצים כולם
בגורל. יעלה מי ונראה העיתונאים, בין הגרלה אעשה
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