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 ציפורי דמוטקה אליבא הפרא״ ״גידול מיהו

חדשה מיפלגה מקים אינו ברמן יצחק ומדוע
 שר־ חושב באמת מה ■

 ציפורי מרדכי התיקשורת
 אריאל תיק ללא השר על

 על בכנסת שנערך בדיון שרון?
 ציפורי האשים מילחמת־לבנון,

 שרון. של בטיפוחו המערך את
 האחראי שהוא רבין, .יצחק

כאן,' יושב הזה, לגידול־הפרא
בקריאת־ביניים. ציפורי קרא

 גיל יעקב העבודה ח״כ ■
 למילחמת .שנה שהדיון מחה

 שנה בדיוק מתקיים הלבנון״
אחרי ימים וחמישה וחצי

 .חצי המילחמה. של תחילתה •4*
 80 — ארוך זמן זה היום שנה
לפחות!״ אינפלציה אחוז

 ח״ב תירץ בקריאת־ביניים ■
 את כדץ־אבידוב מאיר חרות

 שרי־הממשלה כל של העדרם
 מה אין .לממשלה מהדיון:
זה." בעניין להשיב
 אמרה הנואמות אחת ■

 גבול יש כמו שקבוצות
מכר שתיקה נגד ואימהות

 לא הדוברת שלה. בחוסן סמות
סולודר עדנה אלא היתה

מהמערך. ״־־־
 את פתח לשוני דיון ■

 הוועד של האחרונה הישיבה
למ רשות־השידור. של המנהל

 מנחם הפרופסור נכנס קום
 ועדת-הלשון יושב״ראש דותן

 חבר־ רשות־השידור. מליאת של
 קידם פאפו, אהרון הוועד,

 שלום .מה שלום: בבירכת אותו
.מצויץ!״ זה: השיב הפרופסור?״

 יש האם .פרופסור, פאפו: שאל
סופר־פרופסור?" שנקרא משהו
 המצב ואת מופתע, היה דותן
 טוביה הטלוויזיה, מנהל הציל

אין, סופר־פרופסור .לא. סער:
ועד של סופר־דירקטור יש אך

העיר פאפו.״ נקרא וזה מנהל, __,
דוגל: נקדימון המנכ״ל עוזר
 בקיצור או סופר־פאפו, נקרא .זה

סופאפו."
 הלשוני הדיון בהמשך ■
לשונם על ביקורת פאפו מתח

 דותן הקריינים. של המשובשת ן
בקריינים, לא שהמדובר הסביר

 קריינים שאינם בכתבים, אם כי
 שעושים אלה והם מיקצועיים,

 זו .לתופעה לשוניים. שיבושים י
למיק .פריצות קוראים אנו

 פאפו: העיר דותן. אמר רופון״
 פריצות לזה קורא אני .ואילו

 יוסף המנכ״ל, מיקרופונית.״
 לראובן אמר לפיד (.טומי״)

 הוועד־המנהל: יושב־ראש יחץ,
מלהגיב.״ שהתאפקתי ״תרשום

 אמר אבנר ארי המנכ״ל עוזר
 כי עליך, קשה .וזה ללפיד:

 על כשדיברו דווקא התאפקת
שתק: לא כרגיל פאפו פריצות:״

 של פריצותו שנקרא מה .זה
הפריץ
עס ישיבת־הוועד־המנהל ■

 מישלחת בפרשת גם קה
 איש, 18 המונה הטלוויזיה,

ללוס־אנג׳לס, לצאת שאמורה
 מישחקי את משם לסקר כדי

 של כולל במחיר האולמפיאדה,
 תמימות״דעים דולר. אלף 700

 ויריבו פאפו בין היתה נדירה
אל ניסים ממיפלגת־העבודה

 שנים, מזה לראשונה, כאשר מוג
 שידורים לקלוט שעדיף הסכימו

 מישלחת לשגר מאשר מהלווץ,
 הפגין פאפו כל־כך. גדולה

 בסיפרות בקיאותו את כהרגלו
 הרומני־צרפתי המחזאי את וגייס

 הוא זו. למטרה יונפקו יוג׳ין
 יונסקו, של מרשימה ציטט

 של האחרון בגליץ שהופיעה
הב האינטלקטואלי כתב־העת

סיפר, יונסקו אנקאונטר. ריטי
 הם כי ימי־ראשון, שונא שהוא ״

 לנתקו נהג שאביו לו מזכירים
ושלח עליו, האהובים מהספרים

 במישחקי־ לצפות בכוח אותו
 מהי וידא אף ואחר־כך כדורגל

שה הסביר פאפו התוצאה.
 מלוס־ המוגברים שידורים

 אלה את ישמחו לא אנג׳לס
ספורט. חובבי שאינם

 המשק לענייני לשוב כהן־אורגד
 האולם, את עזב הוא הבוערים.

 כרמל, רוני של לחדרה ופלש
התי של יחסי־הציבור אשת

 שיחות- ניהל הוא משם אטרון.
עמוס היה החדר ארוכות. טלפון

 באוטובוסים בגליל טיולים להם
 להשתתף אותם ואזמין שכורים

 של מותו סביב ציבורי במישפט
הנוצרי?״ ישו

 אלי אחר ליברלים ח״כ ■
ועדת יושב־ראש שהוא קולס

התוכ בראש, יתוש צוות ■
 גלי־צה״ל, של הסאטירית נית

 לח״כ האסירים אמרו מה נשאל
 כשזה אבו־חצירא, אהרון

 אחת עונשו. את לרצות גמר
הושמעה ולא שצונזרה התשובות

 ניצלו הארבעה משמאל). (למטה חלב עם נמס קפה לרוויה, שותה לוי,
 חרות מרכז בישיבת שרון, אריאל השר של התוקפני נאומו את

 שבבית־זבוטינסקי העצמאות באולמי החמישי ביום שהתקיימה
הנשיאות. לשולחן שהוגשה החמה מהשתייה ללגום כדי בתל״אביב,

ך1ך ך111? \  מקרב מימין) (למעלה שר״האוצר ך
111 111\ |11-1 11X11 קורפו, חיים ללשונו; כוס״התה את 

 (למטה שמיר יצחק וראש״הממשלה משמאל) (למעלה שר־התחבורה
דויד ראש״הממשלה, טגן ואילו החם, התה את באיטיות שותים מימין)

 הבכורה להצגת המוזמנים ■
 ביום שהתקיימה סנגיר של

 הבמה, בתיאטרון שעבר חמישי
 ידידתו את מקרוב להכיר זכו

 צבי הפרקליט של החדשה
 יושב־ראש לפגי לידסקי.

 שר־ סבידור, מנחם הכנסת
 כהן־אורגד יגאל האוצר

 לידסקי הציג אחרים, ומכובדים
 לא שהוא מה הצעירה. ורד את

 23וד בת שוורד זה להם, אמר
הפר מזכירתו היא מרמת־גן,
הליברלים ח״כ של למנטרית
גולדשטיין. פינחס

נאלץ ההפסקה אחרי מייד ■

 ליקר ובקבוקי בסלסלות־פירות
 לקוקטייל שהוכנו הללויה,
 כהן־אורגד ההצגה. אחרי שנערך

 כדי בחדר שהותו את ניצל
כפירות. ולנגוס מהליקר לטעום
 יצחק הליברלים ח״כ ■

 שהוא בפומבי הודיע כבר ברמן
 מטעם הבאות בבחירות מתמודד
 מערך יקים ושהוא הליכוד,
 מדוע כשנשאל חדש. ליברלי

 עתה, כבר מיפלגה מקים לא הוא
 סמוך הקמתה את מתכנן אלא

 אני .מה ענה: הבחירות, למועד
 לבחירות עד החברים עם אעשה
אארגן האם וחצי? שנה בעוד

 זאת! עשה הכנסת, של החוקה
 ממישקלו. קילו 15 הוריד הוא

 כמעט לפניו שהלכה הכרס
 על שוקד הוא ועתה נעלמה,
נוספים. קלוגרם חמישה הורדת
 צה־ל וגלי הארץ כתב ■

 הורביץ מנחם בצפודהארץ
 סעד רב־סרן את מקרוב הכיר

 ממחלת בשבת שנפטר חאדד,
 חובש־הכיפה, הורביץ, הסרטן.

 האחרונות הפעמים שבאחת נזכר
 רתוק היה שכבר בחדר, כשפגש
 .אנא, רב־הסרן: לו אמר למיטה,
 שאחלים לאלוהים התפלל

ממחלתי.״

 יצחק של היתה בשידור,
̂ 11? שאמר: גולן (.איצ׳ה״)

מ £ א  <ם£ד\\£1*5£״
 לא הם בגרמנית) (.להתראות'

לו.״ אמרו
 זה במסיבה יושבים כשהם ■
 סגן מעוזרי לאחד נודע זה, לצד

 אברמסון חנן ראש־הממשלה
 רסקו, דפנה החברה ולאשת

 די לא ואם מזל״גדי. בני שהם
 הם תאריך. באותו נולדו הם בכך,

 יום את במשותף לחגוג החליטו
 את לגלות סירבו אך הולדתם,

 רק ידוע מהם. כל־אחד של גילו
 שניהם של הגילאים שצירוף
.84 הוא לשנה. מאוד מתאים

1 9 2420 הזה העולם


