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| 111 ך | ר  גתל־אביג שנערכת לאזכרח באו נעמי, ונתח, לשעבר שר־החוץ של אלמנתו ע
" ■■ י י | *י  בקימח, זיכרו את לכבד חגוכחים כל נקראו תערב בתחילת אלין. יגאל של לזיכרו י

 בתמונת שהתיישב. ברגע רבין, יצחק וח״כ נעמי רות, :למעלת לזכרו. דברים לשמוע חתיישבו ואחר״כך
 חראשונת בשורת תערב בתחילת ישב אלין, של לזיכרו דברים לשאת כדי למקום שבא רביו, :תתחתונת

תבימח. על מונחות כשרגליו רביו ישב עת ובאותה אלון, של דרכו על שיקופיות, הקרינו במקום באולם.

 השאיר גורן הרב אך מנוחה,
 ה־ וכל מכוון, אי־סדר בחדרו
בניירות. מכוסה היתד, ריצפה

 נכחו הבחירות ביום ■
 הם רבים. צלמים שלמה בהיכל
 המועמדים, את הזמן כל צילמו

 והרב תדון בקשי הרב
 ישבו אלה כהן. ישוב שאד־
 היתד, ולא הראשונה, בשורה
 ישב לעומתם, לזהותם. בעייה

 בשורה שפירא אברהם הרב
מ הכירו. לא ואיש האחרונה,

והתל העיתונאים ישבו אחוריו
 הופיע לא שהוא ביניהם, חשו

צניעות. בגלל

בורג, יוסף ד״ר השר ■
לרב בחירה זכות בעל שהוא

 כרטיס- את שכח הראשית, נות
 התרגשות. מרוב שלו הבוחר

שהח אחרי רק זאת גילה הוא
לש צריך והיה ההצבעה, לה

 כרטיסו את שיביא מישהו לוח
השר. של

ההצב שנסגרה לאחר ■
מתומ אחד למקום הגיע עה,
 אך דורון, בקשי הרב של כיו

להצ לו לאפשר סירב השופט
 ואיום קצר ויכוח אחרי ביע.

 העיתונאים אחד הציע בבג״ץ,
 יהיה אם רק בג״ץ שיגישו

 נגמר וכד אחד, קול של הפרש
 40 של היה ההפרש הוויכוח.

קולות.

■ מלי של ועדת־ההסברה :
ל התכנסה רשות־ד,שידור את
קי על התוכניות בסידרת דון

 שיצול- בישראל. חברתי טוב
 ׳נבון. הלחק הנשיא בבית מו

בש להתחיל אמור היה הדיון
טכ מסיבות אך בבוקר, 11 עה

 שעה גם הדיון החל לא ניות
 ה- חברי שני מכן. לאחר קלה

 רשות־השידור, של וועד־המנהל
 וישראל אלמוג גיסים

 בתוקף דרשו פלג, (״רוליק״)
 מיכח הישיבה, מיושב־ראש

 מייד. יעלה שהנושא ינון,
 השידור רשות מנכ״ל התערב

 ״מה לפיד: <״טומי״) יוסף
 לכם?״ יברח שהנושא הפחד,
 לענות מיהר השניים, במקום

 פאפו: אהרון הדץ עורך
שה פוחדים לא הם לא. ״לא,

 פוחדים הם להם, יברח נושא
להם.״ יברח שהנשיא

התב הישיבה בהמשך ■
 טוביה הטלוויזיה מנכ״ל קש

ר, ע  הוועד־הם- ראש על-ידי ס
 מי לגלות ירון, ראובן נהל

הת ויכוחים. באותם השתתף

דוק שהוא פלג, ישראל ערב
 נהוג לא ״זה לתיקשורת: טור
זאת, יודע אני בבי־בי־סי. גם
 כך.״ על דוקטורט עשיתי כי

 להבליג: היה יכול לא פאפו
 מהדוקטורם מתרשם לא ״אני
 ירון פרופסור את תשאל שלך.
 ה־ משמעות מה הישיבה אחרי

 דו־ ליבריס אקס הרומי פיתגם
סטולטום. קפימה אקס — קטויס

 הפירוש.״ מה לך אומר לא אני
 כמתרגם, סתם הוצע לא ירון
 רומי. למישפט פרופסור הוא

ב חכם הוא: הפיתגם פירוש
בראשו. אוויל — ספרים

*
 אליעזר מפ״ם ח״ב ■

ת 4 ו נ ר בישיבת השבוע העיר ג
 ברמיזא, לחכימה ״די הסיעה:
באמירה.״ לא אפילו ולח״כים

 מפ״ם דובר כששאל ■
רוזנ רוביק את לוי אמנון

חותם, השבועון עורך טל,
״בס :רוזנטל ענה שלומו, מה
וגמור!״ דר

ה התחיה ח״כית ■ ל או  ג
הן  שמונה כי השבוע, אמרה כ

יכו בכנסת המכהנות הח״כיות
 מיספר הקטן בכים לשים לות

 סב־*־־) גברים, ח״כים של כפול
והרגישות. השכל המרץ, חינת

 יצאה גם כהן גאולה ■
הר מוסד על חריפה בהתקפה

 מרוצה לא שהיא ואמרה בנות,
 ן ה- הרבנים לדעתה, מתיפקודו.

מעור להיות צריכים ראשיים
ו ערכיות בבעיות יותר בים

ו ברחוב, הרווחות מוסריות,
 יוצאים אינם הרבנים אילו

 נקיים לי יהיו ״שלא לרחוב.
הוסיפה. כאלה,״

ע המחזאי ■ ש הו  סרבול י
 כי בערב־ראיונות השבוע סיפר
 חשוב מתיאטרון הצעד, קיבל

 מחזהו :את שם להציג בלונדון
 — היא כזאת הצעה יהודי. נפש
ישרא מחזות לגבי נדיר דבר

 גמר כי עוד, סיפר סובול ליים.
 הרקע על חדש מחזה לכתוב

ב המשורר וילנה. גיטו של א
ם ה ר ר ב קו פ  יומנים מצא סו
 הרמן בשם איש של ישנים
 הגיטו, בסיפריית שעבד קרוק,
 על שמת. לפני אותם וקבר
 סובול כתב אלה יומנים סמך
לאקטו והתאימו מחזהו, את

אליה.

ר הצזוסר ■ תו ר - א ט ס ק
 אשתו, עם יחד שהתאבד לר,

דולר אלף 600 אחריו השאיר

 תשודר הקרובה בשבת ■
תו ישראל קול של ב׳ ברשת

 למותו שנה 100 במלאת כנית
בתוכ מארכם. קארל של
 למארכסיזס, מארכס בין — נית

 צור אילנה העורכת מביאה
 בתו לאורה, שהביאה שאלון

 השאלות לאביה. מארכם, של
הח התכונה מהי והתשובות:

 י בגברים פשטות. ? עליך ביבה
 מהי חולשה. בנשים? עוצמה.
דב ? אותך המאפיינת התכונה

ל ? האושר מהו במטרה. קות
 כניעה. ? והאומללות היאבק.
 מתעב? שאתה המגונה המידה

הח העיסוק מהו השתעבדות.
 תולעת־ספ־ להיות עליך? ביב
 פי- אדום. ? האהוב והצבע רים.

 אינו אנושי דבר שום תגם?
 יש דבר בכל והמוטו? לי. זר

ספק. להטיל

 נשאל תוכנית באותה ■
, יעקב מפ״ם מנהיג ן  כיצד רז

 בא היה אילו מארכם מגיב היה
 :ענה חזן בקיבוצו. לביקור

שהקיבוצים מופתע היד. ״הוא

12

 שיש היחידות הקומונות הן
בעולם.״

 צבן יאיר מפ״ם ח״ב ■
ת היתד, מה בתוכנית, נשאל
 בא היה לו מארכם של גובתו
 לפטירתו. שנה 100 ציון לטקס

 מברר היה ״מארכס ענה: צבן
למארכסיזם.״ יחסו את תחילה

ה של הבחירה בסקס ■
 השופט הוציא הראשיים, רבנים

ל הוראה גולדברג אליעזר
ולאפ שלמה, היכל את חסום

 לבוחרים רק הכניסה את שר
 הבחירות במהלך ולעיתונאים.

עוב הרב כי שמועה הגיעה
 יחד פנימה נכנם יוסף דיה

 לא והמישטרה מלווים, 30 עם
 נשלח מייד בעדו. לעצור יכלה
 את שפינה גדול מישטרה כוח

 עובדיה היה שנשאר ומי כולם,
 בחירה, זכות בעל שהוא יוסף,
ובנו.

גורן, שלמה הרב ■
 בחירה, זכות היתד, לא שלו
חד בצהריים. ההיכל את 'פינה

כחדר לשמש היה אמור רו

, 2377 הזה העולס




