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פיחת!" בטעם קונדומים אנשי־השמאל!״ בזנות הכנסה!״ לנו שתהיה

 לאספקת פרטיות חברות כמה הוקמו באחרונה
 מומחי הם בעלי״החברות שרותי־מטאורולוגיה.

הממ מהמערכות שפרשו מטאורולוגיות, מדידות
 מוקדמת יציאה או קיצוצים בגלל לרוב שלתיות,

לגימלאות.
המט השרות מנהל יפה, שמואל את שאלתי

בכפילות. צורך יש מדוע בבית־דגן, אורולוגי
 יועצים, פועלים הממלכתי השרות שליד מקובל בעולם
 שבמוקדם ברור והיה לגיטימי, זה שונות. עבודות המבצעים

בארץ. גם יקרה כך במאוחר או

מטאורולוגיה
 ממשלתיים בתי־חולים של לתופעה זאת להשוות אפשר

פרטיות. וקליניקות
שה לבצע, יכולות הפרטיות החברות מה •

יכול? אינו הממלכתי שרות
בל לאומיות משימות שתי יש המטאורולוגי לשרות

 הציבורי. למיגזר מזג־האוויר את לחזות האחת: עדיות.
 התחנות על המתבסס לאומי, ארכיון־נתונים לקיים האחרת:

בארץ. המפוזרות
 היא התחרות אז זה, בתחום שאינה משימה כשיש
חופשית.

 כספית הכנסה לנו שתהיה כדי מתחרים אנחנו גם
הוצאות. רק ולא כלשהי,

למשל? מה, על •
 אנרגיית־הרוח לניצול חוות־רוח להקים רוצה כשאדם

 יש האם יבדקו בסקר לסקר־כדאיות. זקוק הוא שלו, באתר
בפרוייקט. להשקיע שכדאי כר באתר, רוח די

חברות. עוד עם בתחרות אנחנו כאלה במיקרים

ס נערך שבועיים לפני ק  (דויד דדו של לזיכרו ט
 בכנס זאבי. (״מדי״) רחבעם של בהנחייתו אלעזר)

 סטודנטים מעורבים היו שבה תיגרה, התפתחה
ס היה אחר-כך שבוע מהשמאל.  בהשתתפות כנ

 הפגינו מהימין סטודנטים אל״חוסייני. פייצל
 התפרעו כהנא מאיר ואנשי האולם, בתוך בשקט
לאולם. מחוץ

 דיקן פישלזון, גידעון הפרופסור את שאלתי
 כנגד מישמעתית תלונה הוגשה אם הסטודנטים,

והמתפרעים. המפגינים
 יודעים והם להפגין, רשות ביקשו לא אנשי־השמאל

 הרימו הם מקבלים. היו אישור, ממני מבקשים היו שאילו
 ציפורי מוסק׳ה את מכובד. לא זה תיגרה. והתפתחה כרזות

כן. אותם אבל מישמעתי, לרין להעמיד יכול לא אני
בהפ ישבו הימין אנשי אל־חוסייני, פייצל של בכנס
 כתוב שעליהן וחולצות מסכות לבשו בשקט, אבל גנתיות,

תיגרה. התפתחה ולא כרזות הונפו לא -מולדת״.
המישטרה. טיפלה סטודנטים, אינם שכולם כהנא, באנשי

 נגד מישמעתית תלונה היגשת אז •
השמאלנים?

הפגנות
 על מונח החומר כזו. בדרישה אלי פנה מדור־הביטחון

 הרוצה האחרון אני תלונה. היגשתי לא עדיין אר שולחני,
סטודנטים. נגד תלונה להגיש
 לא ואני בעלי-מצפון, אנשים אלה האנשים. את מכיר אני
כזאת. להתפתחות שציפו חושב

 העמדה־ ללא נגמרת התקרית היתה אילו שמח הייתי
ובהתנצלויות. בהבהרות לדין,

 הפעם לא זו פעם. בכל בכר מעורב שגנרי מעניין
הראשונה.

השני? המיקרה עם ומה •
 תיגרה נמנעה לדעתי, תלונה. להגשת מקום אין שם
 של מההפגנה שהתעלמו אנשי-חשמאל, בזכות רק אלימה

באולם. אנשי־הימין
 מיש־ לדין שיועמדו לסטודנטים צפוי מה •

יועמדו? אם מעוד,
 ולצערי האוניברסיטה, של תקנון־המישמעת על עברו הם

מהאוניברסיטה. בהרחקתם גם להסתיים עלול זה
בר) מלית

 המתפרסמים עיתונים של הלא-מבוטלת לכמות
 ״,001״ נוסף, עיתון זה, בשבוע החל נוסף, בארץ
אנשי-תיקשורת. על אנשי-תיקשורת של עיתון
 סלע, עמית את שאלתי העיתון, של הקטע מה

בעיתון. מהמעורבים קופירייטר,
 אין בנושא, עיתונות הרבה שיש למרות קטע. זה כל קודם

 כזה היה ראשית כותרת בתיקשורת. המטפל עיתון ממש
 מי של הרכילותית, ברמה יותר הוא 001 אבל במידת־מה,

למי. עבר ומה למי, עבר
 יקנה מקסוול שרוברט נסתרת תיקווה גם לנו שיש מובן

דולר. מיליון 20ב־ אותנו
 גלית יצא לא עדיץ אופטימי? קצת לא זה •
וכבר... אחד

לא? למה
בו? יש ומה •

 2500ה־ מתור מאושרים, זוכים ל־סססו — חשוב הכי
 בטעם הוא אגב, דיר קונדום. יצורף העיתון, את שיקבלו
פירות.
?1000ל־ רק ולמה •

עיתונות
הראשון. לאלף יצטרפו השני האלף

 מתכוונים אתם נושאים באיזה ובאמת, •
לטפל?

 לבוא התיקשורת של הכרויות האוזניים כל את מזמין אני
 מה וכל בתיקשורת, מדובר תכל׳ס, רכילות. קצת לנו ולספק

שסביבה.
סוד? זה בעיתון? מעורב מי •

 אמיתיים קרדיטים אין ועיתונות. פירסום אנשי בעיקר
 עומדים הפסבדונימים מאחורי פסבדונימים. הכל בעיתון.
להיחשף. רוצים שלא אנשים
להיחשף... שלא מקובל, מאוד נעשה זה •

צנועים. אנשים אנחנו צניעות. מתיר
 קוראים הראשון שלעיתון מבינה אני •

הלאה? וכך ״,002״ לשני ״,001״
השם. את נשנה 999ל־ כשנגיע

תגיעו? ״003ל־״ •
זחבבל) (אורית ספק. אין
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