א נ שי ם

מ ד 1ע תפרו ש אגזדת־י שראל
מהק 1אלי צי ה ואיזה שמאלני שומעים ב כ ל חור
ראיין או לדובב מתים ,ראיתי
זאת בראיון הטלוויזיוני'.

!  9התוצאות האחרונות של
חוש־ההומור הישראלי  :מדוע
תפרוש אגודת ישראל מהקוא
ליציה .הסיבה היא הילכתית.
השחיטה לא היתה כשרה.

!9

ישראל הפכה

 91המפיק הראשון על ה
תוכנית הוותיקה ביותר ברדיו
—  15שנה — יצחק )״איציק״(
בן־ נר אמר  :״ממפיק למפיק
הפרידה יפה יותר .הפרידה ה
ראשונה היתה בבוטקה של טל
פון.״

למדינת

ש״ב — מדינת )ארילן( ש 
רון ו)םנחם( בגין.

'  9ועוד בדיחה  :מה תש
תה ,צאבוה או שאתילה י
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גלי־צה״ל ,צבי שפירא ,ו

!  9בפגישה עם פעילי מי־
פלגה התרגש סגן־ראש הממ
שלה ,דויד לוי ,עד כדי כך
שמעד לא אחת בלשונו .כאשר
רצה לומר ״יצא המרצע מן ה
שק ",אמר ״יצא העז מן ה 
שק.״ כאשר רצה לומד ״שכינה
שורה עליו,״ אמר ״שכינה נפ
לה עליו.״

הלחץ הכי קשה שהופעל עלק
במיסגרת תפקידו ,ענה שפי
רא  :״כשנכנסתי לתפקיד ,אס
רו לי מייד לפטר אותך.״ אג
מון הוסיף בהומור ,שהוא ידע
שנודלמן מצנזרת אותו בשמו
של שפירא .מפקד התחנה הס
ביר מהו נוסח חיובי של צנזו
רה .״אמרתי לה — תשמרי על
יענקל׳ה בשבילנו.״

 91סנאטור אמריקאי הת
קשר עם ח״כ המערך אבא
אבן ,וסיפר לו על נאומו של
שר־החוץ ,יצחק שמיר ,ב-
או״ם .״האולם היה ריק,״ סיפר
האמריקאי .הגיב אבן  :״גם ה 
נאום.״

!9

בערב ראיונות השבוע

הזה ראיין מני פאר את אבן,
ושאל אותו מה דעתו על דיברי

אגמון שאל את מפקז

ענת סבידוד

באה עם אביה ,יושב־ראש הכנ ס ת מנ ח ם סבידור לאירוע חגר תי .מבידור,
שהיה עייף ,נימנם כל הזמן .בתו ,ענת ,שחששה שאביה יי קל ט בעדשות־
המצלמה כשעיניו עצומות ,מיהרה לתקוע בו מרפק ,בכל פעם שצלם התקרב אליו ,כדי להעיר או תו.

 91אגמון העיר .שזו התו
כנית היחידה ברדיו שהחליפה
שלושה מנהלים .הוא התכוון
ליצחק ליבני ,מרדכי ) ״ מ ד
טקה״( נאור ,ולשפירא ,שהיו
מפקדי התחנה בשנות שידור
התוכנית.
!  9המפיקה הפורשת עו8י
רת לטלוויזיה .העיר על כך

גוש־אמונים .אביו הוא איש ה
ליכוד ותורם ידוע למיפלגה.

גיועוו בנמן

שימש המתורגמן הראשי של מסיבו ת
העיתונאים בפסטיבל ה סר טי ם בוונצ
יה .בכמן )מימין( הוא ישראלי ,יליד גרמניה ,בעל דרכון א מריק אי,
שבעבר עשה סרט דוקומנטרי על פרדריקו פליני .הוא דובר צרפתית,
אי טלקי ת ,אנגלית ,ספרדית וגם עברית ,וחוץ מתרגום הוא היה
מציע לעיתונאי ששאל שאלה מטופ שת ל ה חליף א ת שאלתו .ב א ח ת
מ מסיבו ת העיתונאים ישב הבימאי המצרי הידוע ,יוסוף שאהין
)משמאל( ,מגדולי הבימ אים בעולם הערבי .הוא העדיף שלא
להצטלם לצד ישראלים ,ובנראה לא ידע שלצידו ישראלי לשעבר.

השר גדעון פת ,שהרוסים מ
אזינים לשיחות הטלפון של ש־
רי-ישראל .אבן ענה ,שיש אפ
שרות טכנית שהרוסים מאזינים
לפת אך הוסיף  :״הם עוד
עלולים להיפגע משיעמום.״
 91באותו ערב התבקשו
שלושה עיתונאים לבחור באיש
השבוע שלהם .אבי רז מ
מעריב הציע את שר־הביטחון,
״כי הוא הצליח להתאפק שבוע
בלי שתפרוץ מילחמה.״
 91ח״כ
קליינר ,שהיה בחופשה בת
שלושה שבועות באירופה ,לא
חשש ,שבן־זוגו להסכם־הקיזוז
ביום הדיון בכנסת על הטבח
בביירות ,יבטל את ההסכם .הוא
וח״כ המערך ,אורה נמיר,

חרות ,מיכאל
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היו באותו אולם בלונדון בזמן
בכנסת ,וצפו במחזה
הדיון
ועידת פיסגה .בהפסקה ניהלו
דיון פרלמנטרי .קליינר קנה מ
ייד עם בואו לאנגליה טרנזיס־
טור־כיס ,שבו היו חמישה ערו
צי גלים קצרים ,ישב בהייד
פארק והאזין לנאומו המשודר
ברדיו של שימעון פרם.
!  9העורך החדש של במ
חנה ,עודד פדלמן ,סגן־אלוף
וקצידחינוך לשעבר של חיל-
האוויר ,חייב את תפקידו לעי
תונאי ידיעות אחרונות ישע 
יהו )״שייקח״( בן־פורת ,ש
הפגיש בינו ובין שר־הביט־
חון .פלדמן ,מחבר מילות השיר
את המנגינה הזו אי־אפשר ל
הפסיק ,ששר צוות הווי חיל-

האוויר ,מקורב בדיעותיו ל-

 91הסיכסוך בין ראש עי
שלמה
ריית תל־אביב,
)״צ׳יצ׳״( להט ,ומפקד מישט־
רת מחוז תל־אביב ,אברהם
תורגמן ,הגיע עד לרדיו .ב
ידיעה ששידר הכתב צחי נגה
סופר ,שאלמונים איימו ברצח
על ראש־המינהל החינוך של
העירייה שימשון שושני ,על
רקע פרשת בית־ספר הגליל.
בידיעה סופר ששושני התייחס
ברצינות לאיום שנמסר בטל
פון לאשתו ,ומיהר להתקשר
ישירות עם לישכתו של תורג
מן .נגה ציין בידיעה ,שמזכי
רתו של תורגמן ביקשה משו־
שני שימתין משום 1שתורגמן
עסוק ,״וכבר עברו ארבעה ימים
מאז השיחה.״ אחרי פירסום ה
ידיעה התקשר דובר מחוז תל-
אביב ,עדי גונן ,עם מנהל
הרדיו ,גירעון לב־ארי ו
טען שלא יתכן לשדר ללא ת
גובה ידיעה שממנה מתפרש
שתורגמן לא התייחס ברצינות
לאיומים על אזרח .אחר-כך הו
סיף גונן ,שכאשר אזרח רוצה
להתלונן על איומים נגדו ,הוא
לא צריך לפנות אישית למפקד
המחוז.
!  9במישרדו

של עורך-

הדין התל־אביבי ,משה רום,
התקבלה שיחת טלפון מוזרה.
היא היתד ,מיועדת לאחד מל
קוחותיו .מעברו השני של ה
טלפון היתד ,יהודית )״ג׳ודי״(
כדיר ,שהעידה בזמנו במיש־
טרד ,כי סיפקה שוחד מיני ל-
ח״כ הליברלים בני שליטא,
ראש המועצה המקומית מנח
מיה .ג׳ודי ,שמאז פירסום הפ
רשה חזרה בתשובה ,ביקשה
מהמזכירה שתמסור לשליטא ו־
לעורך־דינו ,רום ,שנד ,טובה
״ושתהיה יותר טובה מהשנה
שעברה.״

 91במסיבה שערך יעקב
אגמון למפיקת תוכנית הרדיו
שלו ,שאלות אישיות ,לאה
נודלמן ,הפריך העיתונאי
אורי פורת את הטענה שיש

סתימת־פיות באמצעי־התיקשו־
רת הממלכתיים .אמר יועצו ל-
עניני תיקשורת של ראש־הממ־

מאיו כהן

רבה של בית״שאן ב א למרכז מיפלגת העבודה
לפגישה עם מזכיר המיפלגה ,חיי ם בר־לב.
ב אותו זמן המתינו מחוץ לבניין שוטרים ,שחיכו לבואו של מאיר
כהנא ,שהודיע שיביא חזיר חי ליוסי שריד .באשר יצא הרב
ממכוניתו ,ביקשו או תו השוטרים ל הזד הו ת .באשר אמר מיהו,
הם חשבו ששם מי שפחתו הוא בהנא ,והוא לא הורשה ל היכנס.

שלה :״הערב ראיתי אותך ב
טלוויזיה בתוכנית על נחום
גולדמן .אחר־כך שמעתי ב
שידור חוזר את שאלות אישיות
בגלי־צה״ל .ועכשיו אתה מדבר
פה• מי אומר שיש סתימת־
פיות ,אם שמלאני כמוך שומ
עים בכל חורז״ על התוכנית
עם גולדמן הוסיף פורת  :״ת
מיד אמרתי שאתה מסוגל ל

אגמון :״נודלמן עוברת לשעה
טובה .היא מחפשת מקום שבו
יש חופש־ביטוי ואין צנזורה.״

 91העיתונאי אילן שאול,

שנסע לסקר את פסטיבל הסר
טים בוונציה ,לא העלה על דע
תו עד כמה אין זה פופולארי,״
להזדהות כישראלי .שאול ,ה
נמנה עם מחנה השלום ,ניסה

העו? מ הז ה 1 2354

