
ארבל. תירצה של הן התמונות רוב קיבוצים.
ביותר היפות התמונות :מזה גרוע
 התמונות אותן דווקא הן זד״ באלבום

 גם כי הזה. העולם בסידרת שפורסמו
 פטר של תמונותיו את פירסמנו אנחנו

מירום.
 של זה פירסום על הקיבוץ הגיב איך
בצלמיו? הטוב
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 לפני ללכת רגיל המפויים השבועון
 פופולאריות, שאינן לריעות להטיף המחנה,

 דיעותיו כי ולהיווכח — השמצות לספוג
 המשמיצים על־ידי זמן־מה, כעבור נתקבלו,

מאתמול.
הרצי לדברים ביחס רק לא נכון זה דבר

הקל. לחלק ביחס גם נכון הוא ניים.
 של סידרה פירסמנו חודשים שישה לפני

 הפעם צעירה. שחקנית של תמונות־עירום
ה־ המתנגדים כל רק לא כך על התרגזו
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וד־ידו־ני..

 ״בת־אורן• בקבוק לכל
 וריחני: מקורי שי מצורף
 ׳שהוא מפתחות מחזיק
 •דלילה• בושם בקבוק
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1561 הזה״ ״העולם שער
 ותיקי גם אלא לתמונות־עירום, מקצועיים

הקיבוצית. התנועה
 אותה במרכז שעמדה העירומה הדמות כי

 היא שלנו, האחורי בשער והופיעה פרשה
 ההתיישבות של האריסטוקרטיה מבנות אחת

 מעוז־ משק בת ארבל, תירצה זוהי העובדת.
של הראשון בקו־האש עתה (הנמצא חיים

1588 הזה העולם

מרום של ספרו שער
 אותו הפיץ הוא האלבום. מן התלהב הוא
 אפילו הוא ובעיר. בקיבוצים מוצדקת בגאודה

החלוצי, הביטאון לקוראי כשי אותו חילק
למרחב.

 של זה מיבצר גם הלך סוף־סוף בקיצור:
 השבועון בדרבי הישראלית הפוריטניות

המסויים.
 לבי. בכל כך על אותו מברך אני

★ ★
משת הישראלי המוסר :השכל מוסר

כולו. העולמי המוסר כמו במהירות, נה

הקיבוץ כאלכום ארבל תירצה
 הדמויות אחת שלא בתו בית־שאן), עמק

הפלמ׳׳ח. של האגדתיות
 ונרגזות. רבות היו כך על התגובות

 זועפים, מכתבים וכמה כמה במערכת קיבלנו
קשישים. מכותבים בעיקר שונים, מקיבוצים

★ * ★ ׳
 ספר בחנויות־הספרים הופיע החודש

 הוא מירום. פטר הידוע, צלם־הקיבוץ של
בנות־ של לתמונות־עירום כולו מוקדש

 כוכב־ כבר היא עצמה, ארבל לתירצה אשר
 בכתבה להיווכח שתוכל כפי ישראלי, קולנוע

זה. בגליון המופיעה

סוקולוב, בית באולם בערב, 8.30 בשעה בפברואר, 15 חמישי, ביום
תקיים תל־אביב, ,4 קפלן רחוב
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כהן שלום אכנרי אורי ח״כ
זכרוני אמנון עו״ד סגל שמואל עו״ד

מפיס אלכם
),12 קרליבך (רחוב התנועה במזכירות ברוקוקו, להשיג כרטיסים

לאולם. בכניסה ההרצאה ובערב

בחיפה # ברמת־גן #
 8.30 בשעה בפברואר, 7 רביעי, ביום

ה דויד גן עצמאות, קפה באולם בערב,
:אורדע) קולנוע (מאחורי מלך

 שלום על מדבר ערבי
ישראל עם

של הרצאת־אורח
ריאן עאדל
המזרחית) (מירושלים

: ה ח נ מ ידידיה צבי ה

 8.30 בשעה בפברואר, 14 רביעי, ביום
 50 מוריה רחוב פת, קפה באולם בערב,

ירצה הכרמל), (על
כהן שלום

הנושא: על
 נפרד שלום ייתכן האם

הפלסטינאים? עם
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 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים פך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע


