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ברשות־השידנר ״דפקטים״ יש למי1 רגתב״ג
 במצודת המרחפת השאלה ■
 מנחם ישוב אכן אם היא זאב
 התשובה: לפעילות. בגין

 יבצע הוא הקרוב מרס .בחודש
 מאחורי חשובה פעילות

 ישוב מאי ובחודש הקלעים,
 בפוליטיקה חשוב מקום ויתפוס

 עמוס הוא המשיב הישראלית.״
 באר״שבעי עורן־־דיו שיאץ,
 כתחביב. באסטרולוגיה העוסק

 בחודש אמר הוא הדברים את
 הזה (העולם ספטמבר
 מישהו תלה השבוע ).14.9.83
 בית־ של הכניסה בקומת

שפור הדברים, את זיבוטינסקי
 בידיעות ערב־ראש־השנה סמו

 לכל להוכיח כדי באר־שבע,
חוזר. אכן שבגין באי־הבית

 ממשלת של נלהב חסיד ■
 דווקא השבוע התגלה הליכוד

 אמנון ח״כ המערך. ספסלי על
 הכנסת, במליאת אמר לץ

 המילחמה נגד שהמפגינים
 היה שהגליל לזכור .צריכים

 ח״כ לעברו קרא בן־ערובה.״
 יחי .תגיד טובי: תוסיק חר״ש

מתאים.״ יותר זה שרון! (אריאל)
 רשות חוק על בדיון ■

 על טובי סיפר שדות־התעופה
 באחרונה, לו שאירע מיקרה
 על־שם לנמל־התעופה בכניסה

 עיכב שוטר בלוד. בן־גוריון
 בו ונהג לנמל בכניסה אותו

 מהשוטר דרש טובי רבה. בגסות
שהמדובר עליו לממונים להודיע

 של הצעתו על אחר, בדיון ■
 שדרש וייס, שבח העבודה ח״כ
 המתגורר הנאצי הסגרת את

 ואלטר הס״ס קולונל בצ׳ילה
 ריק אולם־המליאה היה ראוף,

 הזמן באותו כמעט־לחלוטין.
 וייס ח״כים. 67 בבניין נכחו

 התריס, ניצול־שואה, הנרגש,
 מול כזה נושא להעלות ש.קשה

 לאה, בית־נבחרים של אדישותו
ומיזנון." פרוזדור בעיסקי טרוד
 של רוח ומצב בירה ערב ■

 בחולון שנערך אגמון, יעקב
 החל מועצת־הפועלים, באולם
 התקבצו הבימה על שמאל. ברגל

 הי■ יצחק לוי העיתונאים
 תבור אלי ממעריב, ודשלמי
 ברץ, נתן אחרונות, מידיעות

 אחרונות, בידיעות טור בעל
 חבר סאסו, אהרון ועורו־הדין

 רשות־ של המנהל הוועד
 בד על מאחוריהם, השידור.

 ידיעות של גליונות נתלו שחור,
 תל־אביב וקול דבר אחרונות,

 אחרונות ידיעות מוסף —
 על התמרמר הירושלמי דן. לגוש

 אינו שלו מהצהרון שעותק כך
 הערב מארגני הבימה. על מצוי

 אחד עותק לשווא חיפשו
מצאו. לא אך לרפואת

 התלונן המופע בתחילת ■
 ״שמע, אגמון: לפני פאפו

 לדבר רגיל לא אני יענקל׳ה,
 ליד אותנו צופפת כאלה. בתנאים
מול זרקורים אחד, שולחן

 בבר לראשו הכיפה את חבש מבקר״המדינה !טוניק: יצחק
 שם בתל״אביב, ל״בית־המהנדס' בכניסה ]

 בית״מישפש רשם של הראשון נכדם לחן-יונתן, ברית־המילה נערכה
 במיפלגה הפעילה מיא, ואשתו ליטוינסקי, חיים בתל״אביב, השלום

מרים־מניה. אשתו עם הברית לטכס בא טוניק בליכוד. הליברלית

 קיבל' הודיע, השוטר בח״כ.
 אמר ואז לטובי, להניח הוראה
.תיכנס, החיפאי: לח״כ

 הוראה לי נתנו שלי המפקדים
 אם לי איכפת ולא אותך, להכניס
 את ותפוצץ פצצה תכניס

שדה־התעופה!'

 הקהל את רואים העיניים,לא
 בעמידה.״ לדבר רגיל לא גם ואני

 תשכח, .אל בצחוק: אגמון השיב
 לא פאפו חקירה!״ זו עכשיו
 בק־ג־ב. .חקירה חייב: נשאר
 שבאת רואים אהה, אהה,

הצעיר!״ מהשומר

 המשתתפים עלו בטרם ■
 הרואה — ברון העיר לבימה
 מנכ״ל לתפקיד מועמד עצמו

 יושב־ראש או רשות־השידור
 את בראותו — הוועד־המנהל

 אותי שהזמנתם רואה .אני פאפו:
 מתון יותר אחד שיהיה כדי

 עורר־ הבזיק ומייד מפאפו.״
 שום קיבלת לא ״עוד הדין:

 התחלת וכבר — תפקיד
ממני.״ להסתייג

 על־ בעקשנות נשאל פאפו ■
 נגד או בעד הוא אם אגמון ידי

 (.טומי״) יוסף כהונת המשך
 הסכים, פאפו כמנכ״ל. לסיד
 מעטים, לא שיכנוע מאמצי אחרי
 לדבריו, הדפקטים, היו מה לומר

 בתחומי לפיד של בתיפקודו
 .אז אגמון: לטווודארוך. תיכנון
.אני פאפו: כישלון.״ הוא לפיד

 חבילת־שי לו הגיש הוא הרצליה,
 ששריר כך על ועמד עטופה,

 המלונאים. בנוכחות אותה יפתח
 העולם תפיסת איש שריר,

 המעמד את ניצל הליברלית,
 עבודה, בענייני נאום לנאום
 ישראלית, .טוריה דווקא.

 היא במרוצת״השנים, שנשכחה
 סמל והיא הארץ את שבנתה
 באים אנו עברית. לעבודה וגאווה

 עלבונה את לתבוע זו בהזדמנות
 אם הישראלית... הטוריה של

 שרוולים מפשילים היינו כולנו
 טלוויזיה אחרי רודפים ולא

 מכונית וידיאו, ציבעונית,
 חוזרים אלא דירה, או מפוארת
 את שבנו היסטוריים לערכים
 יותר הרבה היינו הזאת, המדינה

בחאקי." שהלכנו כמו מאושרים
על־ידי צולם כולו האירוע ■

 בנפשה עמוק אך לכספו, וזקוקה
אותו.״ מתעבת היא

הסבי מיכאלי ריבקה ■
 נפצע שכאשר בערב־ראיונות רה

 בתאונת־דרכים, שמיר יצחק
 בן־גוריון, התעופה נמל ליד

 היה שהוא היתה לכך הסיבה
 הגיע לא פשוט .הוא הנהג.

 לעצור," יכול היה ולא לדוושה
.וכש הקריינית־בדרנית, אמרה

 תל־ לבית־החולים הובא הוא
 במחלקת־ אושפז הוא השומר
פגים."

 סינחם הליברלים ח״כ ■
 מאז חוגג גולדשטיץ (.פיני")

 .אם הקואליציה. כמצליף מינויו
 זה מצליף להיות של קהמחיר

 באמצעי־ גדולה חשיפה לקבל
לשאת מוכן אני התיקשורת,
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 וראשות״הממשלה. החרות תנועת הנהגת על יתמודד שהוא כך על בר״אילן, באוניברסיטת לכן קודם שעות
סגורים. קבקבי-עץ היו לרגליה אותה. זיהו ומעטים ביד, סרוג וסוודר כהים מיכנסים לבשה היא

 אמרת אתה דפקטים. אמרתי
 לעבר ובהביטו כישלון.״

 הבימה, על שישבו העיתונאים
 הכותרת את רואה כבר .אני אמר:

 אצל דפקטים פאפו: בעיתון.
כישלון." לפיד אגמון: לפיד.
 ומצב בירה משתתתפי ■
 על דיעה לחוות התבקשו רוח

 מישרד־התיק־ עובד תפיסת
 בתוכנית שצולם שורת,

 שוחד מקבל כשהוא כלבוטק
 קו־טלפון. התקנת עבור

 לו שהפריעה העיר, הירושלמי
 שהם התוכנית, שעורכי העובדה

 המידע את מסרו עיתונאים,
 חזר כדרכו, פאפו, למישטרה.

 ברב־ ומצא הסיפרות לעולם
 אורוול ג־ורג׳ של 1984 המכר
 גינת רסי לכלבוטק. דימיון

 כנציג.מישטרת בעיניו הצטייר
 הגדול". .האח של המחשבות״

 זעירים מיקרופונים של .מישטר
 את להפוך עלול סודות וחשיפת

פאפו. סיים לגיהינום,״ חיינו
 אברהם התיירות שר ■

 מתנה קיבל שריר (.אברש׳ה״)
 עיריית מראש יוצאת־דופן

 בכינוס לנדאו. אלי• הרצליה
 לכבודו לנדאו שערך מלונאים

של ימה בחוף השרון, במלון

 האולפנים של טלוויזיה צוות
 הם בהרצליה. המאוחדים

 הרצליה עיריית על סרט מפיקים
 של אשתו היא המפיקה וראשה.
ליאורה. לנדאו,

מו סידרת כוכבי ■  אסקי
 קצור יפתח השחקנים לימון,

 לקחת סירבו סגל, ויהונתן
 השישי הפרק בהסרטת חלק

 רקע על עוגן, מרימים בסידרה,
 המפיקים אך כספי. סיכסוך
 לא גולן ומנחם גלובוס יורם
 החדש ובתסריט נואש, אמרו

 בארצות־ הגיבורים שני נמצאים
 מיכתבים משם ושולחים הברית,

 על סיפורי־גבורה מלאי
מעלליהם.

חבר אלמוג, ניטים ■
 רשות־ של המנהל הוועד

 את לסיים העומד השידור,
 את תיאר אפריל בחודש תפקידו
הפו שבין היחסים מערכת

 רשות־השידור ובין ליטיקאים
 האינטימי: מהתחום משל בעזרת

 סולידי גבר בין אהבה אינה .זו
 יותר דומה זה מהוגנת. ואשה

 הוא ויצאנית. גבר שבין ליחסים
 ומוכן ובשירותיה, בה רוצה

 שירותיה עוד כל אותה לסבול
מעוניינת היא אותו. מספקים

 אמר הזה,״ העונש את בעונג
 את כשהסבו גולדשטיין, השבוע

 שקיטעי לכך תשומת־ליבו
 שמו מוזכר שבהם העיתונות

 ליום. מיום עתה תופחים
 הפרלמנטרית, העוזרת לעומתו,

 הסתובבה שבעבר ורד, שלו,
 נועז, בלבוש הכנסת במישכן
 צנוע, בביגוד להופיע התחילה

 בקואליציה למעמדה כיאה
 י אברהם הוא שלה שהידר

שפירא.
 הגיע החדש העישון חוק ■

 הנהלת של לחדר־הישיבות
 המערך נציג תל־אביב. עיריית
 תבע קנטור שרגא הקשיש
הישיבה בתחילת במפגיע

מעישון ימנעו שהנוכחים
 הנוכחים לחוק־החדש. ויצייתו

 עצתו את ביקשו המופתעים
 היועץ־המישפטי של המישפטית

 טלמור, דויד העירייה, של
 החוק על־פי אכן, כי שאישר
 מנכ״ל בחדר. לעשן אסור החרש,
פינחס העירייה שירותי

 ואמר: התערב להב (.פינייה״)
 מתאפק.״ אני ממני. דוגמה .קחו
 רימון רוני העירייה דובר
 להב, השיב זמן?״ .כמה שאל:

שנה." .שישים תא״ל(מיל׳):
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