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חשיבה קשיי ע ני 1; כה לגאולה
כסף לו וייב ר :״י שלב גילה מילוא ורוני

 קיבל צפויה לא ברכה ■
 יוסף רשות־השידור מנכ״ל

 האחרונה בישיבה לפיד (.מומי״)
 חבר־הוועד הוועד־המנהל. של

 לכבוד אותו בירד פאפו אהרון
 את עשה הכושי מחזהו העלאת

 באוסטרליה. ביידיש, שלו
 שפת חלוץ שאתה ״שמעתי
 לפיד הקנגורו.״ בארץ היידיש

 המחזה את אעלה ״אני לו: ענה
 הפאפואנים.״ בשביל בגינאה
 את ״עזוב פאפו: לו החזיר

אליעזר אתה הפאפואנים.
היידיש.״ שפת של בן־יהודה ץ י

 מה התוכנית על בדיון ■
 מחלקת־ מנהל אמר שבא

 צבי הטלוויזיה, של התוכניות
 מנחה למצוא קשה כי שפירא,

 שעליו משום לתוכנית, טוב
 ובעל חכם אינטליגנטי, להיות
 ״לפי פאפו: אמר עיתונאי. ניסיון

 לי שתעשו כדאי התכונות
 יועץ הגיב מיבחן־בד.״ בהקדם

 רוזכל: נקדימון המנכ״ל,
 ראיונות תוכנית יעשה ״פאפו
 חבר־הוועד הוסיף מונולוג.״ בשם

 פלג: (״מליק״ו ישראל
 רק תיקרא פאפו של ״התוכנית

ידעתי.״ לספר עצמי על
 תוכנית לאותה בהקשר ■
 דן המנחה את לפיד כינה

 לכך רמז הקוטע, הטייס חמיצר
 קוטע לשעבר, טייס שחמיצר,

 של אחר יועץ מרואייניו. את
 פתק העביר אבנר ארי לפיד

 מה ״למה נאמר: ובו למנכ״ל
 דן בגלל בבישול? עוסקת שבא

מרק.״ ובתיה חמיצה
 בהן גאולה התחיה ח״כ ■

 מכריה. את אפילו הפתיעה
 של לקריאת־ביניים בתשובה

 זכאי, יחזקאל העבודה, ח״ב
 לו אמרה בכנסת, המדיני בדיון
 לי. מפריע פשוט ״אתה כהן:

 אתה אם לדבר. יכולה אינני
 יש ההתנחלויות נגד משהו אומר

 על אבל מוכנות. תשובות לי
 מוכרחה אני אחרים, דברים

לחשוב."
ליושב־ פנו שונים ח״כים ■
 סבידור מנחם הכנסת ראש

 ליבו תשומת את והעירו
 על המוצבים שהמיקרופונים

 סבידור תקינים. אינם שולחניהם
 שחברים היא שהסיבה להם השיב
 ולכן שיחקו״במכשירים שלהם

שימוש. מכלל יצאו הם
 של להתנהגותו מומחים ■

 ימי שגם חוששים סבידור
 שמואל הנוכחי מזכיר־הכנסת

 יעקובסון ספורים. יעקובסון
 שסבידור אחרי לתפקידו, מונה
 נתנאל את בפעולת־בזק הדיח

 סבידור נזף השבוע לדרך.
ה ישיבת באמצע ביעקובסון,

 שיבצע ממנו ודרש מליאה,
 אחרי תפקידו, את כהלכה

 הטלת על לדיון נקראו שח״כים
מוק־ הודעה ללא אגרת־חינוך,

כמקובל. רמת [
 שחל משה העבודה ח"כ ■

בימת מעל בקול־רם, דרש ־
 אריאל את לפטר הכנסת,
 דבריו אחרי מהממשלה, שרון
ו לואיס סם שיחת בעניין

או המנוח ארליך שימחה
 מרדכי שר־התיקשורת, דותיו.

 בקריאת- לעברו קרא ציפורי
 עוד הוא אותו, נסלק ״אם ביניים:

 ציפורי אצלכם.״ יועץ יהיה
 שרון היה שבה לתקופה התכוון

רבין, יצחק של מיוחד יועץ
ראש־ממשלה. היה כשזה י

 רוני התחייבות שאלת ■
 שקל מיליון לתרום מילוא
יש לביטחון הקרן - ללב״י

 הקואליציה, מועמד אם ראל,
 לתפקיד ייבחר לא אלון מנחם

 ועלתה שבה נשיא־המדינה,
 התפתל מילוא בכנסת. השבוע

 את מימש לא מדוע ענה ולא
 זאת תירץ לבסוף התחייבותו.

 מודים לב״י שראשי בכך
 להם עשה שהוא שהפירסומת

 להם שווה התחייבותו, בעיקבות
 ח״כ התערב שקל. ממיליון יותר

 ״בעצם, רמון: חיים העבודה
לך.״ חייבים עוד הם

 נעים רענן העבודה ח״כ ■
 עם באחרונה השלים שהוא גילה
 נחמקין. אריק לסיעה, חברו
 בכינויי זה את זה כינו הם כן לפני
 לובי, ממוצא שהוא נעים, גנאי.

 נהג והוא קדאפי, בכינוי זכה
 הצאר בשם לנחמקין להשיב

 שפם בעל שהוא נעים, ניקולאי.
 מאז אותו גילח לא רחב־מידות

בצבא. פלוגתי רב־סמל שהיה
 (״מי־ משה שר־הביטחון ■

לשירותים נכנס ארנס שה״)

 היטל של התקיפים ממתנגדיו
 חינוך ״חוק אמר: אגרת־חינוך,

חה!״ חח! לחה! עתה נהפך חינם
 השבוע, שנחוג חג־המולד, ■
 כפולה בעל־משמעות חג היה
 לשעבר דיבואה, מרסל לאב
באוני לפילוסופיה החוג ראש

 חוגג הוא העברית. ברסיטה
 לקבלת שנים תשע יום באותו

הישראלית. האזרחות

על אל עבד מחפוז׳ ■

 לדבר אוהב מרצה כל לא ■
 הירצה כאשר מיקרופון. לתוך

שו גיורא שלמה פרופסור
 בתל־אביב צוותא במועדון הם
 כי הקהל ביקש ,1984 שנת על

 כדי המיקרופון, אל ידבר הוא
 שוהם אותו. לשמוע שייטיבו

 לגובה פיו את לכוון ניסה
 הצליח. לא אר המיקרופון,

 ובחוסר לידיו, אותו נטל אחר־כך
 חן מוצא ״לא אמר: שביעות־רצון

המיקרופון את להחזיק בעיני
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 נציגי עם ואמנות תרבות בענייני לשיתוף־פעולה הסבם חתימת
 בו״גוריון, ברחוב מועצת־העיריה באולם החתימה, אחרי בון, עיריית

ביאליק, ברחוב ראובן הצייר לבית ואורחיהם הישראלים יצאו

 ראש עמד מימין) (למעלה, גריפל ליד בכיבוד. מלווה לקבלת״פנים
 גרמניה שגריר בידו. מזון בשצלחת דונאלס, הנס הד״ר בון, עיריית

 בספר כתב רובין) אסתר לצד (למעלה, האנסן, נילס בישראל,
 שלמה תל־אביב, עיריית ראש גדול.' אירוע .זה בעברית: האורחים

המצלמה(למטה). למראה עיניה את שפתחה זיווה, אשתו, עם בא להט,

 סגן בילה שבה בשבת ■
בצר לוי דויד ראש־הממשלה

 בבית. כמו הרגיש הוא פת,
 מבית־המלון צעד הוא בבוקר

 מלווה כשהוא לבית־הכנסת, שלו
 למלונו בדרכו באגשי״ביטחון.

 ניסים של לדירתו נכנס הוא
 של העיתונות נספח טאיטו,

 אכל ושם בצרפת, השגרירות
 קוסקוס שכללה ארוחת־צהריים,
 עליזה שהכינה צפון־אפריקאי

 כתב לשעבר טאיטו, של אשתו
 ואיש בנגב אחרונות ידיעות
חרות. תנועת

בתוכ המשודרת בפינתו, ■
 דיבר ב׳, ברשת ענייו יש נית
 את מחקה כשהוא קריסטל חנן
 בדרך־כלל לוי. דויד של קולו

 גפי התוכנית למגיש מגיעות
 מרוגזות שיחות־טלפון גזית

 דוקטורנט שקריסטל, מהאישים
 באוניברסיטה למדעי־המדינה

 היתה הפעם מחקה. העברית,
 מחרות אישים שונה. פניה

 יצחק מחנה עם המזוהים
 הקלטת את וביקשו פנו שמיר

 נענתה לא בקשתם הדברים.
 קריסטל של שדבריו מפני

 הוקלטו ולא בשידור־חי שודרו
לכן. קודם
 יום מדי משתתף עניין ביש ■

 לפילוסופיה הפרופסור חמישי
 לשם שמדבר, כשר אסא
 על ולא שונים דברים על שינוי,

 זאת למרות פוליטיים. עניינים
 של רוגזם את מעורר הוא

 המציפים מעטים, לא מאזינים
 בשיחות־ אולפךהשידור את

מק הם שבהן נזעמות, טלפון
 על ומאיימים כשר את ללים
חייו.

 יגאל את שם ופגש בכנסת
לש אותו משבירך הורכיץ.

 עוד ״אתה הורביץ: לו ענה לום,
 שלום אומרים שלא יודע לא

בשירותים?״
 מועמדת חייקהגרוסמן, ■

 התרגשה לא מפ״ם, למזכ״ל
 של בשכרם לקיצוץ מההצעה
 במישרת לקצץ ״צריך הבכירים.

 רק לנו יש כי כלכלת־על, שר
תחת.״ כלכלת

צבן, יאיר מפ״ם ח״כ ■

 בשגרירות העיתונות נספח
 בערב השתתף בישראל, מצריים
 איתן המראיין של ראיונות
 גם הופיע ערב באותו דנציג.

 את הקליט המצרי והנציג רבין
 הקאסטה, את בידיעתו. דבריו,

 לענייני רבין התייחס שבה
 ישירות הנספח שלח השעה

 אחר־כך בקאהיר. למישרד״החוץ
 והפעם רבין, עם על אל הצטלם

 מתעתד הוא אישיות. למטרות
 שהותו תקופת על ספר לכתוב

בישראל.

זמר־רוק.״ כמו
ר דן האסטרולוג ■ מו  טל

 שבועון של עורכו שהוא
 אסטרוסקופ חדש, אסטרולוגי

 המתאים הזמן זה אם נשאל
 הוא חדש. כתב-עת להוציא
 זה הכוכבים שעל־פי הסביר
 מזלו, לרוע לו. המתאים המועד

 כבר משותפיו אחד אותו נטש
 אינו טלמור אך הדרך, בתחילת

 לא הוא לדבריו נואש. אומר1
 שגם משום זה, ממהלך גם הופתע

בכוכבים. חזה אותו
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