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 רב־ בבית בבוקר בשבת שפרצה השריפה בעיקבות
 של בחוטי״החשמל קצר בגלל כנראה בגיבעתיים, קומות

 ברבי״קומות הגרים האנשים אם לעצמי חשבתי המעלית,
את בדקו האם לזה. בקשר בכלל, אם עשו, הם ומה נבהלו,

אסונות
 של שוטפת לאחזקה דואגים הם האם יציאות״החירוסז

המעלית.
 עורכת זמר, חנה לגברת הפניתי האלו השאלות בל את

בתל־אביב. במיגדלי־דויד רב־קומות, בבניין הגרה דבר

 מעליות. שרות יש כך לשם מעליות. לענייני מומחית לא אני
מכבי־אש. יש כן לשם לשריפות. מומחית לא גם אני

למעליות. מומחה להיות צריכים לא להיבהל כדי •
 החל בארץ. משהו שקורה אימת כל לפאניקה להיכנס צריך לא

בשריפות. וכלה ובאונס, בפריצות ועבור מאיידם
 כולנו ניכנס משהו שיקרה פעם בכל אם לדעתך, יקרה, מה

לפאניקה?
 את לבדוק החדשות, אחרי הבוקר, ירדת לא •

יציאת־החירום? את או המעליות
 |׳ וזה ושרותי־אחזקה, ועד־בית בבניין לנו יש זה בשביל לא.

אנטלר) (רונית תפקידם.

 חוזר בצה״ל, ענף־תרבות ראש דיין, מנחם הפיץ השבוע
ישראל. אמני בין משוכפל
 אנשי״המילואים של המוטיבציה על לאמגים כתב דיין

 אבי למשל, הצבא. מן השתמטות של דוגמות ונתן שלו,
ביום־המילואים. גימלים סג הוציא טולדנו

 הוועד״המנהל חברת אלמגור, גילה עם לברר ביקשתי
 הצבא. עם האמנים יחטי על ישראל, אמני אידגון אברי, של

 נפש עד מים הגיעו והאם האמנים, את מנצל הצבא האם
לשרות״מילואים. ללכת במקום גימלים לוקחים שאמנים

צבא
 בכל מד־הכלל יוצאת היענות ישראל לאמני היתה תמיד
 התנדבות של נושא ובכל מקודש, היה תמיד צה״ל לצבא, הקשור

יוצאת־דופן. היענות אמני״ישראל גילו

הידרדרו? היחכים •
 גם תמיד לפנות. למי היה מסויים, אמן על לחץ כשהיה תמיד

הצבא. עם עניינים להבהיר היה אפשר ותמיד לדבר, מי עם היה
םונים? היו למי •

ענף־הבידור. על ולאחראי לקצין־החינוך־הראשי
עכשיו? קורה ומה •

 המיסחרי, לשוק מצידון אצבעות שתי הסרט שהוצא אהרי
 ומילואים סדיר משרות שחקנים בו ששיחקו שסרט והסתבר
 יש מיסחרי, לסרט והפך צד,״ל של סרט־הדרכד, להיות הפסיק
 את מעכיר זה נפתרה. לא שעדיין בעיה צה״ל, לבין בינינו בעיה

 בעיה בינינו קיימת צה״ל. לבין אירגון־אמני־ישראל בין היחסים
נסלרי (רונית נפתרה. לא שעדיין אמיתית,

 הראשון שר״החינוך הוא היטטוריה. עשה נבון יצחק
 טיטמות* של מחדש בניסוח העוטק במדינת-ישראל

פירסומת.
 באמצעות הסנה, לחברת שר״החינוך יעץ שעבר בשבוע

 אל .בכביש הסיטמה את לשנות כיצד לעיתונות, הדלפה
חכם!״ היה צודק, תהיה

ומ הטיטמה, ממציא בל״רע, שורש את לחפש הלכתי
 בעלי בתפקיד בבית, אצלי תאמינו!) (לא אותו צאתי

הפרטי.
שלך? לכיכמה שר־החינוך שהציע התיקון מה •

וזהיר!״ אדיב גם תהיה צודק, רק תהיה אל ״בכביש הציע: הוא
צודק? שהוא חושב ואתה •

 שאני מה את הבין לא הוא זאת ובכל נבון, שהוא חושב אני
לתקן. לנכון מצא ולכן להגיד, התכוונתי

 שניים־ עוד היו שר־החינוך שמלבד מבינה אני •
 תהיה ״אל שהסיסמה כמוהו, שחשבו אנשים שלושה

התחכמויות. מזמינה חכם״ היה צודק,
 ששר־החינוך לי חבל מהירהורי־ליבו. רואה כך שחושב מי
 שונים דברים שני פשוט אלה מתחכמים. דווקא בחכמים רואה

על ושומר בכביש נוהג אתה אם שגם להגיד התכוונתי אני לגמרי.

תחבורה
 לצרות. להיכנס לא כדי חכם להיות צריך אתה החוקים, כל

 הייה אלא זכויותיך, על ותישמור צודק תהיה ״אל אחרות, במילים
תאונה.״ למנוע כדי ותוותר חכם

 ובו העיתונים, אחד של למערכת מיכתב היה •
 אמרה, שהכיכמה כמו בדיוק עשה שהוא איש כתב

 אותו ותכם הבנקט על עלה הוא בכביש פקק וכשהיה
זה? על אומר אתה מה שוטר.

 שכותב ומי חכם, לא הוא כזאת עבירה שעושה שמי אומר אני
טיפש. הוא אחר־כך בעיתון זה על

 נוהג אתה איד אישית. שאלה על לי תכלה •
בכביש?

 יותר נהיגה ברשיון מחזיק שאני העובדה לך מספיקה לא אם
 הרי טפו־טפו־טפו, תאונה, בשום מעורב הייתי לא ועוד שנה 30מ־

 אני הכביש, על אחר נהג עם לוויכוח מגיע כבר כשאני כלל, בדרך
 תמיד חושבת אותה) מכירה בטח אשתי(שאת כי אם צודק, תמיד

שמי) (דניאלה להיפר.
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