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ר למנחם דו ר את לפטר סבי סת מזכי הכנ
 שי' נפגש שבו ביום 8
פרנקל, מכם עם פרם מעון

 פגש ניו־יורק־טיימס, מעורכי
ב ניוזוויק בכתב אכן אבא

 שני קוביק. מידן ישראל.
ה במיזנון נערכו הראיונות

 ש־ לשאלה עגה ואבן כנסת,
חשי כבעלת התגלתה אחר־כך

 לה אל לדבריו, מרכזית. בות
 צעדי לנקיט הברית לא־־צות
להס אלא ישראל. נגד ענישה

ב לדעת־הקהל. בפנייה תפק
שפורסם שהראיון טענו מערך

 בשרתו ממלכתיותו את מוכיח
 שילטון את גם רבה במסירות
 בנו כי שמעתי, אני גם הליכוד.

 סיעת מיועצי אחד הוא לורך של
אינ ניגוד אין בכך אך המערך,
 נדרוש לא שהרי ממשי, טרסים

 באר- שגרירינו של ראשו את
 דנם, א משה צות־הברית,

מצ לאירגון השייך בנו בגלל
 להזכיר גם לנכון מוצא אני פן.
 יחד, ששירתנו התקופה את לך

ה במטה ,50וד שנות בראשית
אתה לורך,׳ — צה״ל של כללי

העבו מיפלגת מרכז לישיבת באגלילי ישראל
 גלילי מקל. על שעון כשהוא דה

 רב זמן מאושפז היה המערך, בממשלות שר־לשעבר ,77ה־ בן
 גלילי פוליטית. לפעילות במרץ וחזר שוחרר הוא בבית־חולים.

ערים. פוליטיים ויכוחים ״בית־ארלוזורוב״, לאולם מחוץ ניהל,

 היושר תעודת הוא בשבועון
 צריך לא הוא ולכן הח״כ של

הליכוד. האשמות בפני להתגונן
 מאיר שמע לים מעבר 8
 סבי־ מנחם כוונת על פעיל

 הכנסת, מזכיר את לפטר דוד
 הנמצא פעיל. ללדד• נתנאל
הח בניו־יורק לימודים לצורכי

 ליושב־ראש ושלח להגיב ליט
 למי־ ״נדהמתי :מיכתב הכנסת

לכ מנסה אתה כי הידיעה קרא
 לורך הכנסת מזכיר על פות

 פסול מה מבין איני להתפטר.
 איש שהיה לורך. בנתנאל מצאת
ה שילטון את ושירת שמאל
 עשה אם גם בנאמנות. מערך

 מיפלגתית. הזדהות מתוך זאת
הוא שנים מחמש יותר זה הרי

בהרג אליך פונה אני ואנוכי.
ש ממלכתית קולגיאליות שת
רא לעריפת ידך את תיתן לא

 של הציבור עובדי במנגנון שים
תי שלא כדי רק ולוא הכנסת,

המטהרים.״ אגודת עם מנה
 לפילוסופיה. הפרופסור 8
 לתלמידיו התיר כיצד, אצא

 בעת לא אך בכל, ספק להטיל
תל של הרצאה אחת. ובעונה

 תל־ באוניברסיטת א׳ שנה מידי
ל שיטתי מבוא בקורם אביב.

ההת ביום ניתנה פילוסופיה,
 כשר צור. הרוגי עם ייחדות

 להטלת כדוגמה בציניות, העיר
 7שז אומר הייתי ״פעם :ספק

 ליפול, יכולה לא הזאת תיקרה
והיום...״

 הוא ההרצאה בתחילת 8:
 לשלוח נהג הוא שבעבר אמר
ש כדי למוסיאון תלמידיו את

פי של פורטרט תמונת יראו
שה להראות ״רציתי לוסוף.

 הפילוסוף מדוייק. אינו ציור
מצו מבט עם מזוקן שמן, שם
 לא אני ימינה. נוטה והראש עף

כולכם ואתם מזוקן, לא שמן,

ו לימין. שייך לא שאני יודעים
 אני מה המצועף. למבט בקשר

?״ לכם לומר יכול
 דם ראש־הממשלה, סגן 8'

 ממר־ נחת שבע לא 'צילנסקי,
 עם לראיון הוזמן הוא איינו.
ב מרגלית. (״דודי״) דויד

 השבועי. הטור הרדיו תוכנית
רק שיישאל בטוח היה שילנסקי

 כל אינטריגות. עם איתי עסק
 גם לרוחי.״ אינו הזה הראיון
שודרו. אלה דבריו

 של חקירתו במהלך 8!
 אחרוני, (״גומדי״) רחמים
 שדר, אהרון התובע, השתמש

 מבין לא ״אני לועזית. במילה
את גמרתי לא אני המילה. את

 השיב בר־אילן,״ אוניברסיטת
יו ״אני שדר: לו ענה גומדי.

בר־בקר.״ את גמרת אתה דע.

מת בטלוויזיה עובדים 8>
 סיבה נוספה שבאחרונה לוצצים
כהו לתקופת להתגעגע חדשה

 המנ- ליבני, יצחק לש נתו
 רשות־השידור. של כ״ל-לשעבר

ליבני. שקיבל ההחלטות בין

 הנוכחי, המנכ״ל יחזור צול,
 להחלטת לפיד (״טומי״) יוסף

קודמו.
ה יום־ההולדת מסיבת 8!
 חיפה תיאטרון שחקן של דל

 בסימן היתד, סוויסה, מאיד
נער המסיבה עדות. עירוב של
 ואליס עמוס של בביתם כה

 רכז־ההם- הוא הבעל מרה.
 היא ואשתו התיאטרון של קות

 ב־ בסלון עתיק. בריהוט סוחרת
 אוכל הוגש ,14ה־ לואי סימון

 יווניים ריקודים רקדו מרוקאי,
אמריק שירי־עם שר וסוויסה

 בקשה על־פי אחר־כך, איים.
 רות השחקנית של מיוחדת

פולנ שירי־עם שר הוא סגל,
ורוסיים. יים
 נפש למחזה דתי תומך 8,

 הוא סובה־ יהושע של יהודי
ה להצגת באר. חיים הסופר
 עם בא הוא בירושלים מחזה
 אין אם כשנשאל .15זד בת בתו
 ״אין ענה: השם, חילול זה

 ממה יותר השם חילול בהצגה
החו על־ידי בריש־גלי שנעשה

הדתיים.״ גים
8  עקידה, מקורי, מחזה 1

תי בימת על בקרוב שיועלה
 במיפגש עוסק חיפה, אטרון
 כתב צבאי. בבית־קברות הורים

 בוגר דביר, עירא המחזה את
בפילו תל־אביב אוניברסיטת

 הוא ותיאטרון. קולנוע סופיה,
 נועם אחיו, כי לנושא קרוב
יום־הכיפורים. במילחמת נהרג

 פעילה שנתית חופשה 8!
 הרפואית הכתבת בחו״ל בילתה

 דבורח אחרונות, ידיעות של
 התבקשה היא ראשית, נמיר.

 מאות לפני בלונדון להרצות
 חיל־הרפו־ פעילות על רופאים

 בישראל הרפואי והמערך אה
ל שהוגשה ההומניטרית בעזרה

רופ המילחמה. בזמן לבנונים
 כיהודים, עצמם שהציגו אים,

 מי- על נוסף מידע לקבל דרשו
חיי מקרב נפשית הנפגעים ספר

 ביותר הגבוה שהיה צה״ל, לי
אחר־כך המילחמות. שאר מכל

 היהו־ הסוכנות ויישב־ראש שר ,73ה־ בן אלמוגי להירדם. לא סה
עירו. בחיפה מיפלגתית לפעילות לאחרונה חזר לשעבר, דית

 אבא של נהגו גלמט, יצחק עם שש־בש משחק פרס, שימעון של נהגובוובה חיים
 נערכה שם לבית־ארלוזורוב, מחוץ הח״כים לשני המתינו השניים אבן.

בתיקו. הסתיימה ביניהם המישחקים סידרת תוצאת שעות. מיספר שנמשכה העבודה מיפלגת מרכז ישיבת

 הוא שעליהן ירידה, בעיות על
 כאשר תפקידו. במיסגרת מופקד
 :זעם אחרות, שאלות נשאל
 לא ואתה ח״כ אני שנים ״חמש
 ועכשיו, לראיון. אותי הזמנת

מת־ אתה אותי, מזמין כשאתה

 אופ־ הפקת שמנעה אחת, היתר■
ישר ותוכניות־מתח רות־סבון

 סוגי ששני הציע הוא אליות.
מ להיות ימשיכו אלה סרטים

ש אומרי בטלוויזיה יובאים.
הציל־ אחרי הפקת־הגפל אחרי

 למסיבה לבוסטון הגיעה כאשר
ל נשיאה גם בה נכח פרטית,
״ ארצות־הברית, של שעבר  ג

 את שכחה נמיר פורד. ראלד
 אחרי אותו וריאיינה חופשתה
המסיבה.
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