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ב׳ ברשת ששודרה ואנשים, אתרים על בתוכנית־הרדיו
 באופן טישלר יצחק העיתונאי התבטא באוקטובר 6ב־

 ברדיו. מעבודתו הושעה הוא דבריו ובעיקבות דופן׳ יוצא
 בכתב, עדיין פורסם שלא דבריו, של המלא הנוסח להלן

:רשות־השידור ישל המנהל הוועד הברי לפני שהושמעו כפי
 הכי השאלה את אחת, פעם לשאול, שצריך חושב ״אני
 בארצות־ שמוצאם אנשים של קומץ הזאת בארץ יש :חשובה

 במחנה־ אותם למצוא שאפשר עדות־המיזרח, בני האיסלאם,
 בגלל אחרים. מקופות מיני ובכל בקריית־שמונה יהודה,
 מצטיירים שהם כפי עדות־המיזרח בני מצטיירים הזה, הקומץ

 השגרירות על המצור עם חומייגי, של באיראן התרבות עם —
בגדאד! של התלייה תרבות ועם האמריקאית

 מסכימים אתם למה המיזרח: עדות בני את שואל ואני
 לא אני בארץ. אספסוף ויש האספסוף? עם אתכם שיזהו
 בעד יצביע במארוקו שנולד מי שכל מצידי, פוליטית. מדבר

 (אריק) בעד שיצביע בתימן שנולד מי וכל כגין (מנחם)
האחרו השבועות בכל בביירות, הטבח כשהיה אבל שרון.

 — עדות־המיזרח בני של הגדול הרוב — אתם נתתם נים׳
 המוסר כמו הוא שלכם שהמוסר עדה״, כ״בני אתכם להכתים

 690 — המרוקאים אלף 700 מתוך — איפה !הערבים של
 עדות־המיזרח בני מדוע האספסוף? נגד שיבואו איש אלף

 התרבות שזאת כאילו אותם להכתים לקומץ ומרשים ■שותקים
עדות־המיזרח.״ בני של

נכבדה." ״שאלה התוכנית: מנחה
 פו פא אהרון השידור, רשות של המנהל הוועד חבר •
 על־ידי ניתן שהתמליל מכיוון השידור. תמליל את ביקש

 רשות מנכ״ל למזכירת הרדיו, מנהל לב־ארי, גירעון
 הוועד לישיבת הובאה לפיד, <״טומי״) יוסף* השידור,
 — הראשונה בפעם פעמים. שלוש הושמעה זו קאסטה.
 אלמוג גיסים למען השניה, בפעם הדיון. בתחילת לנוכחים
 שיטרית, מאיר חדות ח״כ למען השלישית בפעם שאיחר,
הוא. אף שאיחר
 עיתונאי שהוא בטענה, טישלר על לגונן ניסה לפיד !•
 איתו. להחמיר יש כך משום ״דווקא פאפו: לו ענה ותיק.
 של מיקרית בשגיאה מדובר לא ומנוסה. ותיק שהוא משום

ומתחיל.״ צעיר כתב
 ״זהו אמר: פהן, נתן הרשות, של המישפטי היועץ •1

לי.״ זכור לא שכמותו ברשות־השידור, הראשון המיקרה
•  זה ״מי אמר: עבדי, שלמה למנכ״ל, המישנה י

ולהת לחשוב איך לי או המיזרח עדות לבני שיגיד טישלר,
?״ נהג

 ״בשיחה גילה: שגיא, דויד בערבית, הרדיו מנהל י•
 שהוא טען הוא השידור, אחרי לב־ארי׳ עם ט״שלר של

 פניות עם שידורים סידרת לעשות התכוון אף ■והוא צודק
לעדות־המיזרח.״ דומות

 שלו: ל״בוס״ אמר אמר, ארי לפיד, של יועצו •1
 ״בני במקום בבקשה שים הדברים חומרת את שתבין ״כדי

 הוועד־ מחברי איש אך ״יהודים״. המילה את עדות־המיזרח״
 דיברי של הבוטה הגזענית המשמעות על התרעם לא המנהל
הערבית. התרבות נגד טישלר

 ישוגי עם הזדהות בצעדת ״נעמת״, שאירגנה הקילומטר 11 בצעדת נחה[מיו אווה
״נעמת״, של בוגע שחבשה נמיר, והדרוזיים. הערביים היהודיים, — הגליל

 יושבת״ראש מאיר, דרורה :לידה שעברה. בשבת שהתקיים הספורטיבי באירוע הדרך בל את צעדה
(למטה). אשל תמר ביניהן במיצעד, חלק נטלו המערך של נוספים ח״בים ב״נעמת״. אגף־האירגון

 לרהיטים במיפעל ועובד הברית
 פרנס. גדעון ישראלי, של

 כל בישראל, עבודה כשחיפש
בו הדבקת היה לו שהוצע מה

בסניף־דואר. לים

 רמת־ הפועל שחקן 9!
 שער נגח פיק קח צפי השרון

 ב־ א׳ בליגה כדורגל במישחק
ל רמת־גן. מכבי נגד ,מישחק

 הכדורגלן שהוא הזמר, עבר
 נשמעה בקבוצתו, הכי-גבוד,

 :הערה היריבה הקבוצה מכיוון
הכ מיגרש על שלך ״המקום

הכדורגל.״ ולא דורסל

 אנוא־ המחזה שחקני 91
הקא בתיאטררון שיוצג דאוס,
 פה בעל ללמוד נאלצים מרי,

מה חלק זרה. בשפה טכסטים
לומ כך באיטלקית. הוא טכסט

 מיכאל תאומי, עודד דים
 קופד־ ואסתי ורשכיאק

ב שלמים מישפטים כיצקי
השח מלמדת אותם איטלקית,

רוט. חנה קנית
9  של המוניציפאלי הכתב 1
 שיחסיו שחורי, אילן הארץ,

ש תל־אביב ראש־עיריית עם
טו אינם לחט (״צ׳יצ׳״) למה

שהתכוו בטוח חיה ביותר, בים
הוא חשבון: איתו לחסל נו

| \ ן ך ^  ידה את לוחצת בישראל מצריים בשגרירות הראשון המזביר של אשתו ■11110ך |
1114 \1 1 1 ^1 ״ויצ״ו״. של הבספים איסוף מחלקת יושבת״ראש (משמאל), גלזר הלנה של י11 1
 של ילדים למוסדות תרומות לאסוף לדי זובוביצקי, אסתר שערבה תצוגת-אופנה אורחת היתה בסיוני

 נמצא בישראל מצריים ששגריר למרות לירות. מיליון שלושה נאספו בתצוגה בתל-אביב. ״ויצ״ו״
לאירוע. לבוא בשגרירות בחשיבותו השני האיש אשת סירבה לא התייעצויות, לצורך בארצו

העיר ברחבת ריכבו את החנה
במז לסיור-עיתונאים ויצא ייה

 את מצא כשחזר, חיריה. בלת
 בודק בעודו מרוסקת. מכוניתו

 היה יכול מי וחושב הנזק את
 עירייה, פקיד יצא זאת, לעולל

 היא שהאשמה והסביר התנצל,
 הוא חנייתו, ממקום כאשר בו.
שחורי. של בריכבו הבחין לא

 טייל ליפני יצחק ■
 בחברת בירושלים בחג־הסוכות

תיי אתי. עורכת־הדין, אשתי,
 על־פניהם שעבדה קשישה רת

״תר לבעלה: בגרמנית קראה
 אתי !״מיזרחית יפהפיה איזו אה

 ל- בת היא השחרחורת ליבני
פולין. יוצאי של מישפחה

 בתם הדם, לידת אחרי 91
 אמר יעקוכי, ונדה גד של

 להושע, כ׳ אברהב הסופר
 טוב, סימן בלידה רואה הוא כי

ל ישוב המערך כך ושבזכות
 ש־ לכך, התכוון הוא שלטון.
 שהוא ערב־הלידד, אמר יעקובי

ש מה ״והראיה, בבת: רוצה
 כך על הגיב הוגשם.״ תוכנן

היחי הסימן זהו ״אם יעקובי:
 לשילטון, יחזור שהמערך די
רע.״ זה

 ועדת־החוץ- בישיבת 91
 המפד״ל, ח״כ אמר והביטחון

לש בפנותו דרוקמן, חיים

 בענייני המתערב שר שכל רון,
הנ בחירת בעניין כמו לבנון,

 לחתום לאלצה מנסה או שיא
מפ ישראל, עם שלום חוזה על
ה ח״כ הגיב חוסר־תבונה. גין

״ב שליטא: כני ליברלים,
 על שחובה כתוב לא מקום שום

נבונים.״ להיות השרים כל

 (מיל׳) האלוף של חבריו 9(
 מחנה־הש־ מראשי פלד, מתי

 נון- היה שפלד מספרים, לום
ב בצעירותו. גם קונפרומיסט

והת מביתו נעלם הוא 14 גיל
 לספרד בספינה להפליג כוון
 בפא- ללוחמים להצטרף כדי

האזר מילחמת בימי שיסטים,
 לא תוכניתו לבסוף, שם. חים

 התגלה והוא הפועל, אל יצאה
כינרת. חוף על

 שלא המעטים אחד 91
 שר־הפנים של מהודעתו הופתע
 להיות לו שהוצע פדרג, יוסף

 ה־ העיתונאי היה ראש־ממשלה,
ק באר־שבעי, ח צ ל. י תי ב ש

 בורג לו גילה ,1977 מאי
 ראיד בערב ליבו. מאוויי את
 אז אותו שאל בבאר־שבע נות

כ המפד״ל, איש מדוע שתיל
 כנשיא־ יכהן לא למשל, מוהו

 פי- ״מה בורג: ענה המדינה.
 לא למה ? המדינה נשיא תאום

?״ ראש־ממשלה
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