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 השבוע, יומן עורו 9
 בקו־האש היה תגורי, אמר

אח שעות־פנאי וניצל הראשון,
 רדיו כתבת שידור בין דות

 מיזרון. על למנוחה לשניה אחת
 שקרא חייל קטע השלווה את
 ציוד- היה שם למכונית לו

 אותו שמחפשים לו ואמר קשר
 לקום התעצל תבורי מחיפה.
 שהוא בשמו שיודיעו וביקש

 לו אמרו אז לטלפון. ניגש לא
 אז מירון. מיכד שמדברת

 כדי נחש כנשוך זינק הוא
עיתו שהיא חברתו עם לדבר
השי בידיעות־אחרונות. נאית

 שישב אדם דרך התנהלה חה
 ״היא לתבורי: שאמר בחיפה
 אותך.״ אוהבת שהיא אומרת
לה ״תגיד לו: אמר תבורי
אותה.״ אוהב שאני

 מחלקת־ד,חדשות מנהל 9
 אד״ ישראל בקול בערבית

להי היה עלול סחייל,, מונד
 דווקא המיזרחית בביירות פגע

 שליטתו ערבית. שדיבר מפני
הז הערבית בשפה סחייק של

 ניב בעיר פלאנגות לחייל כירה
 היה וסחייק פלסטיני דיבור
ל ולהוכיח קשה לעמול צריך
ישראלי. שהוא חיילי

פלס גוף כל עם להידבר מוכנה
 ויהגר מנשקו שיתפרק טיני

 אמר המערבית. לגדה כיחיד
 הרעיון את חמד ״יריב :אבידן
 את הפך הוא שם־טוב עם ויחד

לנוסחה.״ זה
 של הוועד־המנהל חבר 9׳

 מאפו, אהרון רשות-השידור,
החד מהדורת עורך על זעם
 האחרון, מוצאי־השבת של שות

 שלא על אחימאיר, יעקב
 לסקר כדי טלוויזיה צוות שלח

 בממשלה התמיכה הפגנת את
 הוא במיגדל־העמק. שנערכה

 הכנסת, יושב־ראש שסגן סיפר
בז שלח מחרות, כהן מאיר

 של בנו לאחימאיר, מיכתב מנו
 אבא ברית־הביריונים מנהיג

״חו אותו: וכינה אחי,מאיר,
יין״. בן מץ

הקא התיאטרון לשחקן 91
סי היתד. כהן, אלכרט מרי
משת שהוא לשמוח טובה בה
 בסופיה, האומות בפסטיבל תף

 של במחזה בולגריה, בירת
 וליידנטל. יעקובי לוין, חנוך

 לקח בבולגריה, שנולד כהן,
 חיים אביו את גם לפסטיבל

 בן *מרון בנו ואת 90ה־ בן
.13ה־

גאון אוונה
 ההופחה זוהי לטענתה,

לדבריה, הפירטומים. כל

 קצרצרה, מיני ובחצאית חשוף בבגד״גון
 הקייצי. בלבושה אותה שיצלמו ביקשה

 למרות דתיה, הפכה לא שהיא לכך
ביחסי־ציבור. לעסוק עומדת היא

אבירן דויד המשורר 9
 יוזמת מאחרי עומד שהוא טוען

 שם־ וויקטור יריב אהרון
הכ לפלסטינים שהציעה טוב

 דרך גניזת תמורת הדדית רה
 שאחרי סיפר אבידן הטירור.
 שלח הוא ששת־הימים מילחמת

 מטעם מפורט מיכתב ליריב
 האדם למוח הישראלי המרכז
שהיא תצהיר שישראל והציע

 היו הם מביקוריהם באחד
ה בתיאטרון וסיירו בטורנובו

הסב קבלת כדי תוך עירוני.
 אביו ביקש הבימה על רים

באו המושבים אחד על לשבת
ב בדרכו הבחין לא הוא לם.

 אל- ונפל. מעד קטנה, מדרגה
 שאביו לפתע שהבחין ברט,
 אותו לחפש התחיל לידו, אינו
 על מוטל אותו מצא הוא ואז

משומרי-הראש אחד ד,ריצפה.

 את ולקח מיהר המישלחת של
 לבית־ ומשם לאוטובוס האב

נג שבנפילתו התברר החולים.
 דרכו ואת בעצם, סדק לו רם

נש כשהוא עשה הוא לישראל
קביים. על ען

של במסיבת-עיתונאים 9

 בן- השבעת אחרי אמר הלל
 שלי נהג יום בכל ״לא :פורת
 סיפר הוא לתמהים שר.״ נעשה

 היה הוא החמישים שבשנות
 מטעם בעיראק עליה בשליחות

 ריצ׳רד אז היה שמו המוסד,
את הציג והוא אמסטרונג

האז המינהל ראש •
״ער :מילסון מנחם רחי,

 אלינו באו ושומרון מיהודה בים
בלב במחבלים ״הכו ואמרו:

אותם.״ שתכלו עד נון
 מרדכי החדש השר •

ב- להעיר בראיון כן־פורת,

לקיץ. בגדים בטידרת לצאת אמורה הימה מעצבת״האופנה,פרנקפורט דורי!
 ודורין בפרוייקט, העבודה להפסקת גרמה בלבנון המילחמה

המורל. את ולשפר ליצנים״, ״מערכת בשם בלבוש (משמאל), עלמה אחותה, עם להצטלם החליטה

 על שקבלו שונים אטו־גנים
 המיל- עקב בהכנסותיהם ידידה
 שמואל האמרגן טען חמה,
 כמה יש ולחבריו שלו צמח

 של לשאלה בתשובה דרישות.
 מנה הוא אלוני אורי העיתונאי

קרן- הקמת הדרישות: את
 של ויסודה לאמרגנים הלוואות

 איכות. למופעי קרן־מענקים
מ גלאי יגאל כך על העיר

ש כדאי ״אולי :המישמר על
 שלכם הקהל החזרת את תדרשו
?״ מלבנון
 גן■ שמרדכי אחרי 9
 שר- לתפקיד הושבע פורת

 אליו פנה בממשלה, בלי־תיק
 ותוך וכדרג, יוס!ז שר־הפנים

 לח״כ סיפר הוא בירכתו כדי
עם הלך ״בחור :הצמחוני

 17 ביחד, רבות שנים בחורה
 הזו התקופה כל ואחרי שנה,

 השאלה נשאלת התחתנו. הם
 קודם, התחתנו לא הם למה

 צעירה עדיין היתה כשהבחורה
 ובשלה?״ יפה

שלמה המערך ח״כ 9

 איסט מידל חברת כמנהל עצמו
 גם שהיה בן־פורת, איירליינס.

 התחזה ד״עליה, ממארגני הוא
 יוצא ך,יה כשהלל מונית. לנהג

 היה הוא התגורר, שבו מהמלון
 בן- ישב, שבה ומונית שורק
 מפינת מתקרבת היתד, פורת

 מחליפים היו והשניים הרחוב,
מיבצעיהם. על מידע

השבוע פסוקי
מנ הממשלה, ראש *
 למיכתב בתשובה בגין, חם

ה מחדלי על שזעמו חיילים
 ״אין :במילחמת־לבנון ממשלה
אמ מיזערי. נימוס זה במיכתב

 35 של רשימה בו שמתם נם
 חתם לא מכם איש אך שמות,

נאה.״ לא ידו. בחתימת עליו
ל, • ׳  מבית כשיצא הנ׳

 הרגל, ששברתי ״מאז :הנשיא
 אלא ראיונות נותן לא אני

רעיונות.״

״כבן :האחרון השישי יום
 מתנגד בכלל אני המיזרח עדות

לפו העדות נושא את להכניס
שלנו.״ ליטיקה

 באותו בראיון, ״ל, חג •
״אנ :לידיעות־אחרונות יום,
 בגאווה רואים המיזרח עדות שי
 נוסף נציג של הצטרפותו את

לממשלה.״ שלהם
ציפורי, מרדכי השר •

 בשלים ״הם הפלסטינים: על
חוקן.״ לקבל
גל יגאל העיתונאי •
 בתערוכת ביקור אחרי אי,

 ״ערבי :בגני־התערוכה הנשק
בתערוכה.״ ערבי הוא טוב
 ;מורג לוי העיתונאי •

 שלום־ ״מילחמת ז (מורו)
 סדר- למ״ילחמת הופכת הגליל

בלבנון.״ פסח
קליינר, מיכאל ח״כ •

 בחרות: הירושה מילחמת על
 ישבור שבגין מקווים ״כולנו
 (דויד) של השיא את גם שיאים,

 זמן הרבה הכי ויהיה בן־גוריון
ראש־ממשלה.״

►
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