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 רשי־ מוכנה האם הצבעה: הופש $
 ובמוע־ בכנסת נציגיה כי להתחייב מתכם

להצ זכאים יהיו המקומיות הרשויות צות
 מצפונם ע״פ להלן המפורטים בעניינים ביע

 ומפלגתית? סיעתית משמעת חובת כל וללא
 על מוותרים אנו — חיובית תשובתכם (אם

 אותן ונפנה השאלות, לשאר תשובותיכם
תשובת אם הרשימה; מן וחבר חבר לכל
 לענות תואילו אם לכם נודה — שלילית כם

השאלות). לשאר
מו האם דתית: כפיה איפור •
 ו/או תציע כי להתחייב רשימתכם כנה

 על איסור המטיל חוק בהצעת תתמוך
הזולת? על דת מנהגי כפית
 מוכנה האם קואליציה: הסכמי •

קו לשום להיכנס שלא להתחייב רשימתכם
 המיוסדת קואליציה שום ליצור ולא אליציה

נוס דתית כפיה חוקי לחקיקת הסכם על
פים?
האם דתית: כפיה חוקי ביטול •

 ו/או תיזום כי להתחייב רשימתכם מוכנה
 ד.כ־ מחוקי חוקים לביטול בהצעות תתמוך

לפרט) נא (הואילו הקיימים? הדתית פיה
האם דתיים: חוקי־עזר ביטול •

במו נציגיה כי להתחייב רשימתכם מוכנה
 לביטול יחתרו המקומיות הרשויות עצות

 דתיות במצודת שמקורם מקומיים חוקי־עזר
 תושבי כל על אלה מצוות להטיל ושמגמתם

המקום?
מו האם השבת״: ״חוק הסרת 9
 נגד תצביע כי להתחייב רשימתכם כנה

 לכנסת יוגש אם — השבת״ מנוחת ״חוק
 היא שבת שמירת כי ולהצהיר — הששית

 צריכה אינה המדינה וכי הפרט של עניינו
בשב ציבוריים שירותים של קיומם למנוע

דתיים? נימוקים מחוך תות
מוצא: ורישום חוקים איסור •
 תציע כי להתחייב רשימתכם מוכנה האם
חקי על שיאסור חוק בהצעת תתמוך ו/או

 והמשפחתי העדתי הדתי, הגזעי, מוצאו רת
 הצורך במידת חקירה (להוציא אזרח של
 על ושיאסור פלילית), בעבירה חשוד של

 ממלכתיים במסמכים כאלה פרטים רישום
שלטונית? רשות מטעם המוצאות ובתעודות

 האם כלתי-דתיים: נישואים @
 י/או תציע כי להתחייב רשימתכם מוכנה
 של אפשרות שיבטיח חוק בהצעת תתמוך
 בתחומי בלתי־דתייס נישואים טקסי עריכת
בתעו והכרה בכך, לחפצים ישראל מדינת

המדינה? מטעם כאלה נישואים דות
 רשי־ מוכנה האם כשרות: חוק •

מונו הענקת נגד תצביע כי להתחייב מתכם
המסונ והמוסדות הראשית לרבנות פולין

״כשר״? במלה לשימוש לה פים
והפתולוג האנטומיה חוק •

 כהונת בסוף בחקיקה החיפזון מפני : יה
 זה חוק הצעת זכתה לא החמישית הכנסת

 רשימתכם עמדת תהא מה — רציני לדיון
אליו? ביחס
 רשי־ מוכנה האם :דת עברייני •

 הדרוש כל את תעשה כי להתחייב מתבם
 הדתית הכפיר, של הטרור שעברייני כדי

 וייענשו לדין יובאו המשטרה, ע״י ייתפסו
שייפסק? כפי

על־ שבועיים לפני נשלחו אלה שאלות 11
הרשי לכל דתית כפייה למניעת הליגה ידי

 השישית. לכנסת בבחירות המשתתפות מות
השבוע. עד להשיב נתבקשו הן

 כוח — הזה העולם רשימת רק ענתה
״בן״. פעמים 11 תשובתה: חדיז.

חייט דרכי
ר הידועה שבד בו צי ב

 השדכן של דלתו על שהתדפקה האשד,
 עשתה גולד, הוגו הדוקטור התל־אביבי,

 לגולד סיפרה היא אימון. מעורר רושם
 ציבורי במוסד כפקידה עובדת היא כי

ש מה כל כי הסבירה בגבעתיים, גדול
 בעל הוא האושר אל להגיע כדי לה דרוש
ואוהב. מבין

 למשק־ מבעד בה הצץ הקשיש השדכן
 פניה את בחן ועבי־הזגוגית, העגולים פיו

 על שנערמו תיקים בכמה עיין העדינים,
ימים. כמה בעוד לבוא לד, הציע שולחנו,
ה בן־הזוג את ראה כבר רוחו בעיני
ל לא מגבעתיים. הבודדה לגברת מתאים

 כי גולד הדוקטור עצמו על מכריז חינם
 או בארץ, והכי־יעיל הכי־טוב השדכן הוא
 שלו הפירסומת במודעות שכתוב כפי

 לך יזמן טוב פסיכולוג ״רק בעיתונים:
 גולה הוגו כי המתאים!״ הזוג בן/בת את
 פסיכולוג גם לכל נוסף הוא מסתבר, כך

טוב.
הגברת של ביקורה לאחר אחדים ימים

)24 בעפוד (המשך

א החוצה. ה ל די גבר עם תתחתן ז׳קליוא
 הדיילות אחת הארץ את עזבה השבוע
 קרן. עידית לאל־על, שהיו ביותר החינניות

 בעל־ מאהב מאחוריה, כאן, השאירה היא
מבית־הסוהר. עתה זה שיצא ובעל מום,

 מפרשות אחת היתר, קרן עידית פרשת
 בארץ. שאירעו ביותר העצובות האהבה

 נשואה, אשר, היתד, היא שנים כשלוש לפני
 סדירים משפחה חיי שניהלה דיילת־קרקע

ומאהבה. בעלה עם
 הוא חשדות. בבעלה התעוררו אחד יום

 אשתו את ומצא מוקדמת, בשעה הביתה חזר
בדק. עובד רומנובסקי, יורם בזרועות

 פצעו במאהב, ירה הרבה, חשב לא הוא
התח החלק לשיתוק וגרם השדרה, בעמוד

 בעגלת־ יורם נשאר מאז גופו. של תון
לבית־הסוהר. הוכנס והבעל נכים,

 מבית־הסוהר, הבעל יצא שבועיים לפני
נש המאהב אשתו. אל חזר לא הוא אבל

לחו״ל. יצאה והאשה בכיסא־הגלגלים, אך

חמוויס א91ר
 כאבים משום סובלת אינה רינת רונית
 היא בטוח. — שבטוח מה אבל מיוחדים,

 אותו הכירה היא רופא. עם להתחתן עומדת
 בנשף־ היה זה הבונדס. של שולחן ליד

 רעהו. יד על איש ישבו והם גדול, מגבית
 שהמגבית בחור איזה עם שם היתד, היא

בחו איזה עם כן גם היה והוא לה, נתנה
חשובה. לא דה

 מתארת היא מקסים,״ גבר הוא ״מה,
 הולכת ״כשאני אובייקטיבי. תיאור אותו
אח משתגעות הבחורות כל ברחוב, איתו
 חתיך ושש, שלושים בן רק צעיר, הוא ריו.
הבחו כל כחולות. עיניים עם בלונדי כזה,
 להכיר צריך אחריו. משתגעות ממש רות

 ממשפחה נורמאלי, לא משהו הוא אותו.
 רגיל. לא בן־אדם בלוס־אנג׳לס, עשירה מאוד

 משתגעים הבחורים כל אחות גם לו יש
אהבה. שקוראים מה זה אחריו.״ וגם אחריה,
ל המשיכו הם לארץ, חזרה שהיא מאז

ית הם אם בטוח ידעה לא היא התכתב.
 לד, הביא שהוא ברגע אבל לא, או חתנו
 הבינה היא מפנינים, וצמיד מיהלומים שעון
הסכימה. היא ידה. את לבקש עומד שהוא

רינת רונית
 היא ימים. עשרה לפני לארץ הגיע הוא
 כל עם יחד מסורה, אשד, כמו אותו קיבלה

עש אפילו היא שלה. והקרובים המשפחה
 הלחי. על פאות עם פנימי, גלגל לכבודו תה

 26וב־ דן, במלון יתחתנו הם הבא בשבוע
לאמריקה. לארצם, יחזרו הם לחודש

 שלה. לדוקטור קוראים איך אותה שאלתי
 בעולם נפלא הכי השם לו שיש אמרה היא
 ״למרות הוסיפה: והיא ויינטאוב, ג׳ק—

 הוא הרי מפורסם, ולא צעיר, עדיין שהוא
 לאיזה אותה שאלתי מומחה.״ רופא כבר

״לנשים.״ אמרה: והיא מומחה, הוא מחלות

 ראדזי־ סטאניסלב שהנסיך לי אמרו
 ז׳קלין של אחותה שהיא ללי, הנשוי כיל,

לפתי לארץ, אשתו עם להגיע עומד קנדי,
 לקבל הלכתי הילטון. מלון של החגיגית חה

 לבד. הגיע הוא לוד. בנמל־התעופה אותו
 שאלתי וחביב. חייכני ידידותי, היה הוא

הוא ראדזיביל. הנסיך הינו הוא אם אותו

ראדזיכיל הנסיך־
 מאוד השתנה שהוא התברר אבל שכן, אמר
 הזקין הוא שנה. חציי לפני כאן שהיה מאז

סנטי בכמה גבה הוא לפחות, שנה בשלושים
 לא כבר להפליא, השתנה שמו גם מטרים,
 של בעלה לא והוא סטאניסלב, לא קוראים

 ראדזי־ גברת של בעלה אלא ראדזיביל, לי
 גם הוא בפולין. עכשיו הנמצאת אחרת, ביל
 של אח רק אלא קנדי, ז׳קלין של גיסה לא

קנדי. ז׳קלין של גיסה
 נסיך זאת בכל הוא יש, מה אז טוב,
 לפתיחה חגיגי כאורח הוזמן והוא אמיתי,

 רוזנים, עם יחד הילטון, של המפוארת
 הוא ונסיכים. מפיקים שחקנים, לורדים,
 הוא אבל קנדי, ז׳קלין של גיסה לא אומנם

ב גמור, בסוד לי סיפר והוא עליה שמע
 קנדי שז׳קלין אחד, לאף אספר שלא תנאי

גבר. עם להתחתן עומדת
 בסוד,״ זה על לשמור מנסה ״המשפחה

 שבתום נראה ״אבל אוזני, על לי לחש הוא
יכ חודשים, כמה בעוד שלה, האבל שנות
 הסתכל הוא נשואיהם.״ על השניים ריזו

 סביבנו, שישבו העיתונאים שאר על בחשד
דבר. שום להם לספר לא ממני וביקש

בודו בריגייט אחרי
 חדש, נשי טיפוס עכשיו מחפש ״העולם

ש התקופה החדשה, לתקופה סמל שיהווה
 החדשה התקופה בארדו. בריג׳יט לאחר

 ה־ הנזיראג׳, לא לא, הקוראג׳• תקופת היא
מר בעלת הקצרה החצאית כלומר, קוראג׳,

ש בחורה אף מכיר לא אני החלום. אה
זו.״ לתקופה הסמל להיות יכולה
 הוא מה יודע והוא לוי, ראול אמר כך

 יונה עם סרט הפיק כמעט כבר הוא אומר.
 עם סרט עשה הוא פולו), (מרקו לוי

סר חמישה פולו), (מרקו מרטינלי אלזה
 סרטים עשרות ועוד בארדו בריג׳יט עם טים

 אב נשוי, גבוה, שחרחר, יפה, הוא אחרים.
בהווה. ובמאי בערב מפיק לילד,

 מצויינת ״היתר, מתנצל, הוא לוי,״ ״יונה
שנ לאחר רק הזה הסרט את עשיתי אבל

 אחת, ושחקנית גברים רק בו והיו תיים,
מקום.״ היה שלא כך מרסינלי, אלזה
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השמים מן זו\
 לחיות עובר הוא הזאת? בארץ לבו בחירת עם לחיות לו נותנים שאין בן־אדם עושה מה
לשם. להגיע אפשרות לו שיש בתנאי רק זה אבל בשמים. איתה

 לידיה שלו, לחברה אל־על. דייל הוא זמנן. רוב את בשמיים בילה סיסמן עמי
 התעופה חברת מנהל הוא שלה האבא לשם. להגיע אפשרויות הרבה חיו טאוסינג,
אלאיטליה.

 על אסר הוא אלאיטליה. של הבעל בעיני חן מצא־ לא אל־על של שהדייל היא חצרה
איתו. להיפגש בתו

כ חודשים, לשלושה עבודה קיבלה היא עכשיו אביה. בקול הבת שמעה עכשיו עד
למרומים. אהוב־ליבה עם ועלתה הקרקע, על אביה את עזבה היא באל־על. דיילת

שאלתי. הבעל?״ שם ״מד,
ש מספיק להגיד. מוכן לא הוא סוד. זה
גבר. יהיה שזה סיפר הוא

 של גיסה בדיוק שאינו בן־אדם בתור
פרטים הרבה עליה יודע הוא קנדי, ז׳קלין

מותו.״ מאז
 | מש־ עם שלו המיוחדים הקשרים בגלל

 ! לחזות כאובה הזדמנות לו היתד, קנדי, פחת
ב אומלל יום באותו הנשיא של במותו

 | עם יחד הטלביזיה, ליד ישב הוא דאלאס.
ן שוק. שניהם קיבלו הם הכל. וראה אשתו

 הנסיך לא שהוא למרות ראדזיביל, לנסיך
 גבוה, הוא מלכותית. הופעה יש ראדזיביל,

 עליו מרגישים וענוג־מבט. כסוף־שיער רזה,
שבעים, בן הוא היום צעיר. פעם היה שהוא

קנדי ז׳קלין
 מפריע לא זה אבל קצת, מגמגם הוא בערך.

 , חרש. קצת הוא טוב. שומע לא הוא כי לו,
 ן ובירושלים,״ בגליל סיור לי ״הבטיחו

 1 ״אני לתל־אביב, מלוד בדרך לי סיפר הוא
 ן חושב אני הארץ. בכל לבקר מאוד רוצה
 בארץ בעולם. אידיאלית הכי הארץ שזוהי
 הצליחו לא שהרוסים מה את הגשימו הזאת

להגשים.״
 אילו בישראל, לגור ברצון עובר היה הוא

 ניו־יורק. מול באמריקה, אותה שמים היו
 | הוא שלי,״ ביותר הגדול החלום ״בכלל,
ה איך ולראות בקיבוץ לבקר ״זה אומר,
שם.״ חיים אנשים

 קדומה דעה לו יש בארדו בריג׳יט על
 מישהי עם סרטים חמישה ״לעשות מאוד:

 יכול שאני מה לה. נשוי להיות כמו זה
פיקחית. מאוד שהיא זה עליה להגיד

 ז׳ן עם מאריה ויווה את עשתה ״היא
מש מורו שז׳ן זה ביניהן ההבדל מורו.
 בשבילה, הישג זר, אבל זזה, רק והיא חקת,

 ביותר הטובה השחקנית היא מורו ז׳ן כי
 מזל. של עניין בכלל זה בארדו ״בריג׳יט

 התחילו הבחורות המלחמה, אחרי קמה היא
 נמשך למזלה גברים. של תפקידים לשחק אז

 הסמל היתד, היא שנים. עשר הגברים חיקוי
ההיא. התקופה של

 יפה הכי השלושים בת האשד, היא ״היום
ל תתחיל אם להצליח, יכולה היא בעולם.

ה היא שלושים. בנות של תפקידים שחק
 והאשה שלושים, בגיל ביותר הזקנה נערה

שלושים. בגיל ביותר הצעירה
חז להיות צריכים היום של ״הטיפוסים

 מכיר לא אני יותר. ממשיים יותר, קים
 סטפנים הן לזה מתאימות הכי אבל כאלה,

 ה־ קריסטי ג׳ולי האיטלקיה, פנדרלי
 אורסולה האמריקאית. בלגן וקנדי אנגליה

 מדי.״ וחזקה גדולה היא אנדרם
ב נשמע מה הזה המומחה את שאלתי

 מוסמכת חוות־דעת לי נתן הוא פאריס.
 פוג־ וג׳יין ואדים ״רוג׳ה שם: המצב על
 פסקל אותם. פגשתי מאושרים. נראים דה

 להסביר יכול לא אני בצרפת, גמורה פטי
 נחמד, בחור סתם הוא דיסטל פשה למה•

 הצלחה יש זראי לריקה לאיש. מזיק לא
 ב־ להצליח יכולה אחת כל בכלל, עצומה.
 ולמצוא יפה, להיות רק צריכה היא זימרה.

 יכול שחקן שכל כמו הנכון, השיר את
 להיות רק צריך הוא כישרון. בלי להצליח

הנכון.״ הסיפור את ולמצוא יפה,

י■ י- 14*2 הזה העול!




