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 חשבו הם יותר. גבוה סכום לי מגיע רגל, גם אלא
עסק. עשינו לא אז שלא,

 מימדי את לכם תיארתם •
ההצלחה?

 שזה מניח אני בדעתו. העלה לא איש לא,
 אמרתי שבה האינטונאציה בגלל הצליח

 שזה לי מספרים לאומי. לנכס הפך זה .מעניין״.
 למתימטיקה מרצה שלי, חבר אמיתי. לסלנג הפו

 מסביר שהוא פעם שכל לי סיפר באוניברסיטה,
 במקהלה לו עונים הם לסטודנטים תרגיל

.מעניין״.
 ״שעה את להנחות מועמד היית •

שם? קרה מה טובה״.
להיבחן. שאבוא וביקשו אלי צילצלו

לטלוויזיה? נמשך אתה •
 הצד אותי מעניין לא מחיר. בכל לא אבל כן,

 אותי שיכירו אותי מעניין לא הוויזואלי,
 מפני במיסעדה הנחה לי שיעשו או בסופרמרקט

מפורסם. שפרצופי
 קרה ומה למיבחן אותך הזמינו •

אחר־כך?
 ומאנשים המיבחן במהלך שנשמעו מהרים

 לא מדוע מבינים שלא הבנתי הסיבחן את שראו
 שהשיקול לי הסתבר בדיעבד להנחות. לי הציעו

 כדאי מי עם של שיקולים אלא מיקצועי היה לא
 יסתנוור ומי מפיק של מרות יקבל לא ומי לעבוד
 הצוות. לפני אישיותו את ויבטל ברכיו על ויירד

 התברר האלה, הנימוקים כל לדיון וכשהועלו
 כשעיניי באולפן יום כל להופיע מתאים לא שאני

אותי. שבחרו על תודה דמעות זולגות
 לעבוד מאוד שקשה עליך אומרים •

איתך.
 עם וחצי חודש עבדתי לעבוד? קשה איתי
 זה סיאמים. תאומים כצמד מיכאלי ריבקה

 מילה מוצא לא שאני לי תסלחי — קישקוש
 סחב לא משנינו אחד אף אינטליגנטית. יותר

 אחת היא מיכאלי ריבקה הסטאריזם. לכיוון
הטובות. מחברותיי

 שכעובד לציין מוכרחה אני •
 במכונית נוסע אתה השידור רשות
 ממון מקורות לך יש רעה. לא לגמרי

אחרים?
 אחוזים. 48 של בשיעור צה״ל נכה אני

 רפיח, צומת על המפורסם בקרב ׳67ב־ נפצעתי
 שלם פרק טבת שבתאי הקדיש רעתי ולפי

שלי. הגבורה לעלילות בצריח חשופים בסיפרו
קרה? בדיוק מה •

 רפיח. לצומת שנכנסה ,7 חטיבה בסיירת הייתי
 שלנו ג׳יפים שני לעבר נורתה הראשונה האש

 וידוע. אדיר קרב היה רפיח בצומת והזחל״ם.
 ונפצעתי מוקש על עלינו בחובה. סמל אז הייתי
 והתחיל התהפך הג׳יפ שנהרגתי. חשבו קשה.

 שכבתי ימים, עשרה הכרה בלי הייתי לבעור.
 בעיקר קשה, נפצעתי זמן. הרבה בבית־החולים

ברגל.
,35 המופלג, גילך שלמרות זה איך •

נורמלי? אתה פעם? אך התחתנת לא
 אותי לשלוח רוצים שבאמת אנשים יש

 קבועה עבודה לו שיש בךאדם לפסיכיאטר.
 פסיכי. קצת הוא התחתן לא פעם ואף ומכונית

להתחתן? צריד אחד שכל חושבת את תגידי,
שכן. נניח •
 שהם אנשים שיש חושב אני שלא. חושב אני

 מאוד טוב ומסתדרים אינדיווידואליסטים
 אלה חברתיים וקשרים לבד מגורים של במיסגרת

 עקרונית התנגדות לי שיש לא אחרים. או
מה. הירהרתי שלא היא האמת לנישואין.

בזה? הירהרת לא בגילך •
 35 עם מצויין מסתדר אני בגילי? ז׳תומרת מה
שלי. השנים
חושב? אתה ילדים ועל •

 לא אני ילדים. גם לי יהיו השנים במשך ודאי,
 אוחזות הזמן של הברזל שאצבעות מרגיש

 בני של נשיפה שום מרגיש לא ואני בצוואר,
 נחשב אני אנשים כמה בעיני בעורפי. משפחתי

 מתקומם. לא ואני לי נוח רי זה אבל אבוד, מיקרה
נשים. אוהב אני — נכוו לא אותי תביני שלא

 שלך הקאריירה על מוותר היית •
וילדים? בית אשה, בשביל

 לא אני כזו. שאלה לשאול שוביניזם מייל זה
 חושבת, את מה כזה. למצב להגיע צרץ־ למה מבין
ביער? אווזים המגדלת אשה באיזו אתאהב שאני

בקיבוצניקית. •
קיבוצ הרבה תל־אביב בסימטות פוגש אני
 בשביל הקיבוץ על לוותר המוכנות ניקיות

בתל־אביב. קאריירה
חברה? לך יש •

ברירתי. לבד חי אני כרגע
68 .................

תמרורים
♦ ס נ כ  מועמד רמון, חיים לכנסת נ

 צעיר שהוא רמוז, המערר• ברשימת 50 מס׳
 של הצעירה המישמרת מזכיר הוא ),34(הח״כים
 במיקצועו. עורך־דין יפו, יליד העבודה, מיפלגת

 מיפלגת של תא־הסטודנטים יושב־ראש היה
 רכז ואחר־כך תל־אביב, באוניברסיטת העבודה
המיפלגה. יוני עם נמנה המישמרת. של ההסברה

 רמון ח״כ
ביותר הצעיר

 קיבוץ חבר ),56(רוזוליו דני במקום נכנס הוא
 חברת־ מזכיר שמונה מפני שהתפטר כברי,

 ועדת־חוץ־וביטחון, חבר רוזוליו, העובדים.
המיפלגה. ניצי עם נמנה

♦ ה נ ו  מישטרת של רישמי דובר מ
 של לישכתו ראש צור, משה סגן־ניצב ישראל
 שקיבל צור, המישטרה. מפכ״ל איבצן, אריה
 למפכ״ל. עוזר גם יהיה ניצב־מישנה, דרגת

 צור את מינה שהוא טענו, איבצן של מבקריו
 דרגה לו להעניק שיוכל כדי החדש לתפקיד

יותר. בכירה
♦ ש ר  כוח־אדם אגף ראש מצה״ל פ

 34 בצה״ל שירת ).52( נתיב משה במטכ״ל,
 חבר היה בנעוריו אלוף. לדרגת והגיע שנה

 בזמנו התיישב נמנה שעמו הגרעין גורדוניה.
לבסוף. הוקם לא הקיבוץ אך במעין־חרוד,
♦ ש ר  מחוז כפרקליט מתפקידו פ

 שירת קירש. מיכאל עורך־הדץ ירושלים
 במישפטים המדינה את וייצג שנה, 21 בתפקידו

 יהושע פוייכטוונגר, בנק כמו מפורסמים
 האחים פלאטו־שרון, שמואל בן־ציון,

 מישרד לפתוח עומד גודמן. ואלן מועדי
עצמאי.

ר ט פ ת  עיריית כראש מתפקידו ♦ ה
 חבר ישאר הוא ).48( דורון ישראל עכו

 כמאיים התפרסם דורון המערך. מטעם המועצה
 כך על הודיע הוא הפעם בהתפטרות. תמידי

 כחוק. תאושר שההתפטרות כדי לשר״הפנים,
 חברי עם דעות חילוקי להתפטרות: הסיבה

המועצה.
♦ ג ג  העיתונאי- 59ה־ הולדתו יום את ח
 בוגר הוא רסוסורט. עזריה קריין־דובר

 ניו־יורק. ואוניברסיטת העברית האוניברסיטה
הבריטי בצבא העיבריים בגדודים שירת

 רפופורט חוגג
תיקשורת יועץ

 היה בהארץ, כתב השנייה, במילחמת־העולם
 היה בקול־ישראל, עבד במעריב, מבקר

 אגף את ניהל בארצות־הברית, שליח־עליה
 ההסתדרות של ויחסי־הציבור ההסברה

 לענייני־ יועצו הוא ועתה הדסה המדיצינית
 הד״ר רמת־גן, עיריית ראש של תיקשורת
 הכתבת היא זלינגר טלי בתו פלד. ישראל
דבר. של הצבאית

 לעשות ניסיון כל על למחות רוצה ני
ו ד /  מוחה אני להאשמות! לבימה המועצה את /

 ציבורי לינץ׳ לעשות הניסיון על תוקף בכל
 נאורות! במדינות לעשות אין כזה לינץ׳ באדם!
 חוסר־ של גילוי הוא שפירא הד״ר של הגילוי
 על ההערות נשמעו כאשר כי להעיר, עליי טעם!
 מדובר, מה על מושג לי היה לא ושחיתות שוחד

 ׳אל במילים שלי לתגובה התייחסו ואחר־כך
תיתממו!׳״
 לא הם מכובד. פרופסור של דבריו הם הדברים

 מוסד של בישיבה או בית־המישפט באולם נאמרו
 נאמרו הדברים ישראלית. במיפלגה פוליטי
 למדעי־החברה הפקולטה מועצת של בישיבה

חיפה. באוניברסיטת
 מועצת של דיון הדברים: נאמרו שבו ההקשר
 פרופסורים של נסיעותיהם בפרשת הפקולטה

 הכומר שמארגן לכנסים מכובדים ודוקטורים
מון. מיונג סון התימהוני הקוריאני

 שישה לפני בהרחבה נחשפה כולה הפרשה
 מיונג סון הכומר ).2359(הזה בהעולם חודשים

 תקופה באותה מוכר היה הפירסומת חובב מון
 טיקסי־נישואין שערך כמי בעיקר בישראל,
בקוריאה. ספורט באיצטדיון המוניים

ברזניץ פרופסור
מדיניות רמיזות

 היסה באוניברסיטת כי מסתבר, אך
 כרטיסי■ בזכות יותר מוכר היה הוא

 שהוא האדיב והאירוח הנדיבים הטיסה
 חיסאיים. מרצים וכמה לכמה סיפק

 של האיחוד״ ״כנסיית שערכה הכינוסים
 הדורים בבתי־מלון תמיד נערכו מון

 הכינוסים מן חלק בעולם. בפינות־חמד
 ובהם מדעיים, כנסים של כותרות נשאו

אח בכינוסים הפרוססוריס. התארחו
 השתתפו ״כנסיית־האיחוד״ של רים

 המדע שר אחרים: מוכדים ישראלים
 צה״ל גלי מפקד נאמן, יובל והטכנולוגיה

 תיקשורת לענייני והיועץ בן־ישי רון
פתיר. דן לשעבר,
 של בכינוסים כי העלתה, הזה העולם חקירת

 ימין אנשי של במיוחד גבוה מספר משתתף מון
רב ובמיוחד העולם, רחבי מכל קיצוני ימין ואנשי

 — השילטון אנשי של מיספרם האלה בכינוסים
 אמריקאיות, דרום ממדינות — כלל בדרך הצבאי

שונות. ואסיאניות
 אלה משתתפים כי ספק כמעט אין

 מוסדות עם הדוקה בצורה קשורים
האמריקאיים. הביון

! מון הכומר של פעולתו את מרכז בישראל _ 
 הפקולטה איש בן־דק, יוסף החיפאי הפרופסור

 האיש היה הוא האוניברסיטה. של למדעי־החברה
 ובחודשים לפרופסורים, הנסיעות את שהציע

 סביב חיפה אוניברסיטת סערה האחרונים
 על־ידי שהועלו והאשמות־הנגד ההאשמות

אוהדיו. ועל־ידי מון הכומר מתנגדי
 מועצת בישיבת פיצוץ לידי הגיעו הדברים
 הישיבה, של מפורט פרוטוקול הפקולטה.

 העולם לידי הגיע ,1983 במרס 3ב־ שנערכה
הזה.

שוהד
- מיני! ^

ם 37 נכחו ישיבה ף* רי פסו ודוק פרו
 הנוסעים עם נמנו מהם חמישה טורים. ♦■

מון. של לכינוסיו
 אחד ביקש הישיבה בתחילת כבר

 רפופורט אברהם הפרופסור — מהם
 שייאמר מה את להקליט רשות —

בישיבה.
 את להעלות נאלץ שהוא אמר הפקולטה דיקן
 של חתימות חמש שנאספו משום הנושא

 שפירא עובדיה הד״ר זאת. שדרשו חברי־המועצה
 חברי לפני העלה הוא התוקפים. ראשון היה

 האשמות הועלו שבה הצעה, מועצת־הפקולטה
לכינוסים. שנסעו חברי־הפקולטה נגד חריפות
 _ מחברי כמה משתתפים שנים כמה ״מזה

 תפקידים שמילאו או הממלאים הפקולטה,
האוניבר של האקדמי במינהל ביותר בכירים
כנסיית על־ידי המאורגנים בכינוסים סיטה,

בן־דק פרופסור
לפרופסורים נסיעות

 - באותה שכיהן הפקולטה מחברי אחד האיחוד...
 ושהיה לקביעות, המועמד כפרופסור־חבר תקופה
 הכינוסים, את המארגן הגוף עם במיוחד קשור

 את בכולם, לא אם המיקרים, ברוב שאירגן הוא
הללו. הפקולטה חברי של ההשתתפות


