
אנשים
 ,,חברה א הי הממשלה

 ׳!חשוב מה המבח״. להגנת
 ״בסחנה״ על הרמטב^ד

ל1  סגנית מגינה מ׳ ע
שר־החינזך

 סגן־השר ■שלח כאשר 81
 דב ראש־הממשלה, במישרד

 למד ברכה איגרת שילנסקי,
 חומר למעטפה צירף הוא קיריו,

 שבו בכנסת, נאומו :יוצא־דופן
 את חסרת־תקדים בחריפות תקף

 גלי הצבאית, השידור תחנת
שהתח השתמע ושממנו צה׳׳ל,

בשידו האוייב את שירתה נה
המילחמה. בזמן ריה

 של האחרון המוצר 81
ממש :חוש־ההומור'הישראלי

ש ואריק בגין מנחם לת
ה להגנת ״החברה היא רון

טבח.״

הת יוצאת־דופן שיחה 8!
 רפאל הרמטכ״ל, בין נהלה

 הבכיר והקצין איתן, (״רפול״)
 אוהד מאמר בהארץ שפירסם

 אלוף- של מעשהו בזכות ביותר
 רב־ הקצין, גבע. אלי מישנה

 כתב מדוע הסביר גרשון, סרן
 לו, הבהיר רפול המאמר. את

 ה־ דיעה להביע אסור שלקצין
 הקצין הרמטכ״ל. מדעת ■שונה
ב לחשוב ״חונכתי לו: ענה
לרי הגעתי וכך עצמאי אופן
 משלי.״ דיעות לי יש אלה. עות
 פרסם ״אז הרמטכ״ל: לו ענה

:הקצין השיב בבמחנה.״ אותן

 וגם באצבעוני, שאכתוב ״אולי
?״ צנזורה יעבור זה אז

 ראש־ סגן שהה כאשר 81
 ארליך, שימחה הממשלה,

 הזמנת על־פי בקנדה בסיור
 הוא שם, שר־ד,חקלאות עמיתו,

המת על יום־יומי דיווח קיבל
ה מישרד מדובר בארץ רחש

הדי יניב. נפתלי חקלאות,
הת שבו למלון שהועבר ווח,

ש המידע את כלל השר, גורר
ב באמצעי־התיקשורת הופיע
 במיק- רק פרשנות. ללא ארץ,

 את לתקן יניב נאלץ אחד רה
 סיפר כאשר זה היה המידע.

 ההורים מחאת על שלו לשר
 שבו הצנחנים, בכנס השכולים

 שר- לעבר מהם כמה קראו
 ו״מיפלצת!״ ״רוצח!״ הביטחון

 אריה השר, עוזר התערב כאן
 תגזים, ״אל :ליניב ואמר זייך

תגזים!״ אל
 יעקב מוקד, עורך 8

מנ שהוא מספר אחימאיר,
 הלבנון, מילחמת פרוץ מאז סה,

 ראש־הממ־ את לאולפן להביא
 נסיעת ערב רק לראיון. שלה
 התקיים לארצות־הברית בגין
 נענה ומאז מקיף, ראיון עימו

 בשלילה. שבוע בכל אחימאיר
שבכל בכך, מתבטאת ״אחריותי

 ומבקש. מטלפן אני ראשון יום
 אישית.״ סירב בגין בתחילה

ב אחימאיר זאת עושה היום
 ראש- של מזכירתו אמצעות

 כי צוחקים, ״שנינו הממשלה.
 ואני אשאל אני מה יודעת היא

 זה התשובה. תהיה מה יודע
קבוע.״ לנוהג כבר הפך

הת את ביקש אחימאיר 8(
 ל־ ראש־הממשלה יועץ ערבות

 פורת, אורי ענייני־תיקשורת,
 :בגין עמדת את לו הסביר וזה
מש בארץ כלי־התיקשורת ״כל

האופוזיציה.״ את רתים

 קריי" הנם הפרופסור 8|
 יאמר בין מה נשאל טלר

הפסי השיב ובגין. ער,פאת
 הפך ״ערפאת הנודע: כולוג

 מכובדת לאומה ודחוי נידח עם
 אומה הפך בגין ופופולארית.

 דחוי לעם ופופלארית מכובדת
 איחד ערפאת פופולארי. ולא
 עמו. את פילג בגין עמו, את

 כישלון להפוך הצליח ערפאת
 להפוך הצליח בגין לניצחון.

לכישלון.״ ניצחון

 מתצוגות־האופנה, באחת 81
 שר־הביטחון, אשת נכחה בהן

עי אליה פנתה שרון, לילי
 ממש ״אני :לה ואמרה תונאית

ל מתכוונת כשהיא מזועזעת,״
ב לילי הגיבה בביירות. טבח
ב שיניים תחרקי ״אז זעם:

שקט.״

 כר״ שלמה השחקנים 8!
 הכינו הנגבי ואסי שביט

 גרונר, דב של חייו על מחזה
 שאותו לרדיו, תסכית על־פי
 המחזה בר־שבים. בזמנו כתב

 שר- סגנית של לידיעתה הובא
 תעסה־גלזר, מרים החינוך,

 שהוא שכדאי החליטה והיא
ומנה מורים בבתי־הספר. יוצג
ב מיוחדת להצגה הוזמנו לים

 בתל- היקב, הליכוד מועדון
 כדי המחזה, את המפיק אביב,
 התנהל ההצגה אחרי בו. לצפות

 :המורים אחד אמר רב־שיח.
חיו שמופע הוא, שמצער ״מה

שמאל על־ידי מועלה כזה בי
נים.״

 שאותו ראיונות, בערב 8!
אחרו ידיעות עיתונאי הגישו

 ואיש- נקדימון שלמה נות
רא היה שי, שמואל הרדיו

 המערך ח״כ האורחים שון
 תחי- על שסיפר רכין, יצחק

 הוא הפלאנגות. עם המגעים לת
 אוניה על הנוצרים עם ניפגש

 לתת הוסכם ג׳וניה. חוף מול
ב להתערב לא אך נשק׳ להם

 בא־ במילחמתם. פעיל אורח
הש לא עצמו ג׳מייל שיר
 ממחלת- סבל הוא בשיחה. תתף

 על- והוחזר הזמן, כל הקיא ים,
הפ לפני החוף אל חייליו ידי

 ראש־ אז שהיה רבין, עם גישה
ממשלה.

 תרבה חכמים קינאת 8!
ה הוויכוחים באחד ז חוכמה

 עורך- השתתף בהם פומביים
 נשאל הוא פאפי אהרץ הדין

ב כלל מוזכר לא הוא מדוע
 בשבועון שלו, הטיבעי מקום

 עורכי- של ״דצוגם הליכוד.
 ענה. כבודם,״ — העיתון
 ■מספיק עשיתי ■שלא ״כנראה
 הממלכתית, התיקשיורת בנושא

 להזכיר רוצים אינם הם ולכן
שמי.״ את

הוועד־המנהל בישיבת 81

 ששהה אדום״, דויד ״מגן מצוות קיבל הוא הטימיה את ישראל.
עיתונאים. לשאלות ענה נאומו, את שסיים אחרי העירייה. בבניין

!1 1 בכיכר* הנואמים בימת מאחרי בודד יושב 1*1
|1י *י  רק גילו המופתעים הנואמים מלכי״ישראל. 1 *■ י /
מאחריה. אלא הבימה, על יישבו לא שהם לרחבה, עלייתם לפני

 רבין של לצידו הבימה. לרגלי הנואמים התיישבו העצרת, כשהחלה
 ויקשור והח״כים סמילנסקי יזהר״) (״ס. יזהר הסופר יושבים
במוצאי״שבת• בהפגנה הם גם שנאמו רובינשטיין, ואמנון שם־טוב

מאחר■
ה מ בי ה
ה י נ פ ל ו

,ראש־ד,ממשלה שמע כאשר
 בכיכר- ההמונים בהפגנת ש

 אלף 400 היו מלכי-ישראל
 ■שלהפ־ הודיע הוא משתתפים,

 חצי יבואו הליכוד של גנה
 בגין נכנע בינתיים מיליון.

הו הגואה, הציבורית לתביעה
 ועדת־חקירה הקמת על דיע

המיו הפגנת־הינגד את וביטל
 עגת צלמות־המערכת עדת.

 הנציחו מנשה, וציפי סרגוסטי
 בשלוש המשתתפים מן כמה

 השבוע בסוף שנערכו ההפגנות
 — ולפניהן הבימות מאחרי —

בגין. מנחם את שהכניעו
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