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אנשים
מחירו

מיצעד של !
ממש. הברקות אשכול ללוי יש לעיתים

 מעשי- את השבוע אשכול גינה כאשר בך,
 לו קרא אנשי־הסיפוח, של הפרובוקאציד.

 ״זהי קריאת־ביניים: טיאר אברהם ח״ב
 ״מי היסוס: בלי אשכול, השיב חלוד!״ נשק
 מנשק טוב פחות הוא חלוד שנשק אמר

מסוכן.״ יותר דווקא שהוא חושב אני אחרי
 העופרים צמד על חרם קיים •האם 8:

גלי ישראל השר השבוע השיב בראדיוי
 כשנשאל אך שיריהם.״ את ״משדרים : לי

 את להטיל החליט מי נוספת, בשאלה השר,
 היו ומה אותו, לבטל החליט מי החרם,

 השר נאלץ — המיקרים בשני השיקולים
לברר. הבטיח הוא יודע. אינו כי להודות

 כה עד תוכניות־הטלוויזיה מחיר לגבי <81
 יותר: מוסמכת הערכה גלילי לשר היתד,

 היקרה ל״י, 5.000 עלתה ביותר הזולה
 שידור היה זה אלפים. 10 עלתה ביותר
צה״ל. מיצעד

חנינה
ל פ ו מ
בקרב

מרגלית דן של פירסום־ספרו בעיקבות
 אורי פרשת על הסורי, בכלא צנחנים
 אחרי הסורים על־ידי שנתפסו וחבריו, אילן
 סוריה, בשטח סודי מיתקן להפעיל שיצאו
 מגיבורי אחד על מאלפים פרטים התגלו

 שה־ אחרי יעקובי. מאיר סמל הצנחנים,
 מאיר הועמד הסורי, מהכלא שוחררו צנחנים
 הואשם הוא החולייה. כמפקד לדין, יעקובי

ל ושהסגיר קרב ללא לאוייב שניכנע בכך
 ועדת־ בראש הסודי. המיתקן את סורים

 נחום האלוף עמד אותו ששפטה החקירה
 הראשון הפרט על אותו שזיכה שדמי,
 מאיר השני. הפרט על בנזיפה אותו ופטר

 סיני במיבצע נהרג לצה״ל, חזר יעקובי
 לאחר־מבן, שנים חמש המיתלה. על בקרב

ל מכתב מאיר של אמו כתבה ,1961ב־
 נזיפה שאותה טענה בו בן־גוריון, דויד

 ביקשת היא לכן, זכר־בנה; על ככתם רובצת
ב נזיפה. מאותה מותו לאחר אותו לחון

 קצי זמן כי בן־גוריון לה השיב תשובתו
 המדינה נשיא חנן אומנם מיבצע־סיני לאחר
 יעקובי. מאיר את בן־צכי, יצחק דאז,
ה יעקובי. של הוריו את הדהים זה גילוי

 לאחר לבנם שניתנה החנינה, על ידיעה
 חמש משך כלל, אליהם הגיעה לא מותו,
 האם שכתבה המיקרי המכתב ולולי שנים,

 א- להם נודע היה אם ספק לראש־הממשלה,
 ממשלת־אלג׳יריה בעוד 8 כך• על פעם

 וב־ החטוף אל־על במטוס להחזיק ממשיכה
 שהוחזרו הנחטפים סיפורי •הופכים נוסעיו,

^באנקדו האחורנה את לשיחות־היום. כבר
•החטו אחת השבוע סיפרה הפיקנטיות טות
 הבחין לדבריה בלאו. מיכל האחות פות,
 הנוסעות אחת של בבנה מהחוטפים אחד

 הילד אל ניגש ״הוא לאכול. בתוקף שסירב
 ,תאכל! ובעברית: תקיף בקול עליו וציווה

 שוס עשה לא ״הדבר מיכל. סיפרה תאכל!׳״
 נוספת פעם ניסה החוטף הילד. על רושם
 אומרים שבישראל יודע אני ,תאכל! ואמר:
 יבוא הדייסה את יאכלו לא שאם לילדים

 כאן לך יש הנה, אז אותם. לקחת ערבי
 מובן היה לא הילד אבל לפניך!׳ ערבי

 מיכל מסיימת כך,״ משום ואולי לאכול
 8 לאלג׳יריה.״ כולנו ״נלקחנו בחיוך,

 שירי־שלום לכתוב המרבה ייכי, המשורר
 שאם ההגיונית למסקנה הגיע ודו־קיום,

 שירתו, את ישמעו שהערבים רוצה הוא
 עורך עם יחד בשפתם. גם להשמיעה עליו

 מנצרת, ט א שב איברהים אל־מירסאד
ה תחת לערבית שיריו של קובץ תירגם
 •השיר מתוך לדוגמה, קטע סאלס. כותרת

 לשנה משנה / יותר ונחיה ״בואה למוחמד:
. ושנאה מורא לדעת בלי / לבנו ברוחב / / 

/ שנים לחמש מחמש / יותר זנאהב בואה

בהריון לאשה
 — ביותר הנאה המתנה

עול ספרו
אשרמן יוסף פרופסור

אמהות״ ״לקראת
חנויות־הספרים בבל להשיג

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בחקדם. אותו

׳רגל־כפרחים. כף ועד / מראש תמוש ׳ . .
 טמרי־ן, ,ג׳ורג לפסיכולוגיה הד״ר 8׳

ה ולמחקרי טרום־לוגית לחשיבה מומחה
שהזדעז האנשים אחד היה הקדומות, ריעות

 מבקרת נגד אמנים של ההתקפה למקרא ע!■
 היומין של הראדיו־התיאטרון־והקולנוע

להתע החליט טמרין בדטס. הדה הארץ,
 בערב־הראיי־ מיוזמתו הופיע במערכה, רב

 הדד, של הראשיים ממשמיציה אחד של נות
 שם ניסה טמרין בן־אמוץ. דן בושם,

היא •המבקרים על ההתקפה בי להסביר,

| | |1* | \ |  הדיסקו־ של בעליו סגל, דב ך
בקונ מדגים פרדריקה, מק /1\ 111!
ת גרס לצעירים. חליפה המעולה החייטו

 ה־ חולצת יפאן. מתוצרת הליפה 11^111
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