
ב שדנה רשוודו־,שידור, של
ד השופט ועדת מסקנות י  מ
ה כתב דיווח בענייו ככור,

חקי על סממה דן טלוויזיה,
ה עיסקות את המישטרה רת

 יצחק היה שבה בתקופה נפט
 השתתף שר־האנרגיה, מודעי

הענ את דרש הוא עצמו. השר
 והוסיף לשידור האחראים שת

 תהיה לא ״אם מאיים: בטון —
הר ובין ביני תפתח הענשה,

בגוליית.״ דויד מילחמת שות
 ברם צחוקו לקול פאפו העיר

 המנהל, הוועד יושב־ראש של
מאחל רק ״אני :ירון ראובן

ב כמו תהיינה שהתוצאות לך
 וגוליית.״ דויד בין המקורי קרב
הת לא ״ברור, :מודעי ענה

ע במיקרה לא אחרת. כוונתי
ההשוואה.״ שיתי.את

 שלעיתונאים העיר, ירון ■
 מיקצועיזת. נפורמציוית יש

לע שצריך ״מה פאפו: הגיב
 בדפורמציה דה־רפורמציה שות

העיתונאית.״

 הוזכר הדיון בהמשך 0
יוסף הרשות, מנכ״ל של שמו

 עליו אמר לפיד. (״טומי״)
ש ומתוודה, מודה ״אני ירון:
לה התרגלתי שנים כמה אחרי
 אומר.״ שהמנכ״ל למה אמין
מ ״בהבדל :התאפק לא פאפו

 מספר לאחר ירון, פרופסור
 להאמין שלא התרגלתי שנים
לו.״

 פנה יום־ד,כיפורים ערב 0
 חרות לח״כ ירושלמי פרופסור

 גם שהוא הח״כ, מגן. דויד
 שמע קרי-ת־גת, עיריית ראש

 הצעה הקו של השני מצידו
הממש להפלת ידו את שיתן

 לסיים למטלפן נתן לא מגן לה.
 ״אל פלט: הוא דבריו. את

 וניתק המוח,״ את לי תבלבל
השיחה. את

זמר, חנה דבר, עורכת ׳19
 מסיבה ערכה מאזניים, מזל בת

 ולאורחים לבני־המזל בביתה
 אר־ שגריר המזל, בני אחרים.

 לואים, סם בארץ, צות־הברית
וה גבע יום!? (מיל׳) האלוף
ל האזינו עוז, עמוס סופר

 שהכינה המזל בני על תחקיר
 בזה תחקירנית גגתן, ענת
מימי בת־המזל. היא שגם הזמן,

 האמי לעצרת בבואה הפתיעהווזנבלו□ פנינה
זני די בכיכר שהתקיימה נים,

 מפהקים המערך, ח״כי הרצוג, חיים וגיסו,
מלכי״ בכיכר הנואמים רחבת ליד בשיעמום

השומרים, המקובלת. בדרך לרחבה לעלות ניתן לא לשניים ישראל. כשנשאה מקורית, בצורה הפגינה פנינה בביירות. הטבח נגד גוף,
ההומה. הכיכר מצד לרחבה להגיע מהם דרשו אותם, זיהו שלא האמת.״ כל את לנו שיגלו בעד ״אני :הכרזה את גופה על
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הגדולה. העצרת לפני שעתיים בלבנון״, המילחמה נגד ״הוועד
□  העי- ברחבת האבן ספסל על נחבורג אנוח

בתשו שזכה נאומו אחרי רייה,
לברכו, אליו מיהרה אביו, ממתנגדי אלוני, שולמית רבות• אות

 הן המזל בנות נשים :צאיה
נחו הגברים אידיאליות. כלות
 ול- להססנות נוטים יותר, תים

 בעלי הם בני־המזל נשיות.
 פו־ אנשים גבוהה, אינטואיציה

 תווי בעלי נאי־מראה, פולארים,
הזו על אהובים עדינים, פנים
 ובדים־ בעיתונות עוסקים לת,

 :השליליות תכונותיהם לומטיה.
בזבז למניפולציות, נוטים הם

סיפ גותן חסרי־מעצורים. נים,
 של שבמחלקת־ר,חדשות רה,
 בגלי־צה״ל, כמו ישראל, קול
המזל. בני של ניכר אחוז יש

 הצנזורה נציגי שלושת 0
לר כדי חיפה, לתיאטרון באו
 הבעייתיות הסצינות את אות

 פוכוד, יהושע של במחזהו
 משה הרדיו איש יהודי. נפש

 כהן, יונה הפרופסור הובס,
 באוני- לקרימינולוגיה מהחוג

 ושמשון בר-אילן ברסיטאת
 מישרד־החוץ, מגימלאי עי,נבל

שעלי לסצינות בדריכות חיכו
 מה ציבורי. ויכוח התנהל הן

 והתגלה בטכסט הופיע שלא
 הייתה בחזרה, הצפייה בעת להם

 השחקנית מופיעה שבה סצינה
בעי שימקו, דדיה הצעירה,

 תגובה שום היתה לא מלא• רום
זו. לסצינה מצידם

שמג־ חיים המשורר 0
יום־ד,כי ערב מאז נמצא גד

 פיר־ בעיקבות בצרות, פורים
מע בגליון מפרי-עטו שיר סום
 עכשיו, השיר חג. ערב שלי ריב

ניכ ״ועכשיו :במילים פותח
 זרות ופנים האיזדרכה גם רת
 נדפס השיר נכנסות.״ הבית אל

 נשלח אך בביירות, הטבה אחרי
חב כן. לפני רב זמן לעיתון

 דתי מישפטן שטנגר, של רים
הא לא החרות, תנועת וחבר
 לדעת וביקשו זה להסבר מינו
 לתפקיד מתייחס לא השיר אם

הרצח. בפרשת הממשלה

 רשות־השי- . ניידת ■נהג 0
 מחנה־ בשוק שהותקפה דור,

 יום- בערב בירושלים יהודה
 מימוני. יצהק היה הכיפורים

 חצה הוא אחדים שבועות לפני
 בביירות הגבול קו את בטעות
כא שעות. כמה למשך ונשבה

 על להסתער ההמון החל שר
ה לעבר מימוני קרא הרכב,

 עיז־ ליכוד, אני ״גם : תוקפים
 ואז עזר לא זה אותנו!״ בו

ב ״אפילו :בזעם הוסיף הוא
 יותר אלי התנהגו בביירות שבי

יפה.״

 שלמה הקאמרי שהקן 0
 שירות־מי־ שסיים וישינסקי,

בירו מהי בשרו על חש לואים,
 מיכנסים זוג צבאית. קרטיה

להח וכשבא מימנו, נגנב אחד
 לו שיאפשרו ביקש הציוד זיר

 את להחליף כדי לביתו, ■לחזור
האפ לבש. אותו הצבאי הזוג
 נאלץ ווישינסקי סירב, סנאי

 הצבאיים מיכנסיו את להסיר
להש כדי ולהחזירם, הישנים

ב חזר הוא לביתו ציוד. לים
שלו. הפרטי ברכב תחתונים,

 סיור זה היד, לכאורה 0
 שר־החקל־ סגן רגיל. עבודה

 עם יצא דקל, מיכאל אות,
 תוקם שעליו לשטח פרטי יזם
 המערבית. בגדה חדשה עיר

 ההתנחלות על כממונה דקל,
 מפעם יותר זאת עושה שם,

 יוצא- היה אורחו אך בשבוע.
 סגן ויינמן, דני זה היה דופן.
 לשעבר גבעתיים עיריי׳ ראש

 חברת־בי־ בעל ״, מפא מטעם
בגדה. י1 פ, ויזם טוח

 מיכה חרות, ח״ב 0'
 כדורגל אוהד רק אינו רייפר,
 אם בעצמו, שחקן אלא מושבע,

 משחק הוא שעליו המיגרש כי
 מדי ניצחונות• תמיד לו מבטיח

 הוא אחר־הצהרייפ, שישי, יום
 סמוך במיגרש כדורגל משחק
 השכנים. וילדי ילדיו עם לביתו

 חלק שלוקח היחידי ההורה הוא
במישחק.


