
 לשיעור הולכים קל. זה לשיר למוד ^
 קולות מוציאים לזימרה, המורה אצל /

 אומרת והמורה התווים, לפי מהפח, דקים
טוב.״ לא ״זה או כך,״ ״לא

 מ״יז ללימוד אחרת שיטה ישנה לציפורים
 למד ,47 אמיר, אריק ההדגמה. שיטת רתן:
היטב. אותה

הש סיפר הקטנה,״ בתל־אביב ״נולדתי
 מנווה״ ברגל ללכת נהגתי ״בילדותי בוע.
וה החולות דרך גן־הדסה, לבריכת צדק

מלח. של גפנים

מקי וכלכו אריק
 הארוכה הדרן באמצע לנוח יושב ״הייתי

ול לאהוב למדתי ושם סברס, קוצי בין
המו הן הציפורים הטבע. קולות את הכיר
שו־ כשהייתי לזימרה. ביותר הטובות רות

אריק של כיתר כחצר הנשר

אריק שלי החיות
 היתה היא מסויימת ציפור של בקולה רק

 אתה כך — לאסור בציוץ, לי עונה מייד
לשרוק.״ צריך

 את שהפכה הקאריירה החלה בעצם, כן,
החיות״. מחקת ל״אריק אמיר אריק

 מחיקוי לחיות שאי־אפשר מכיוון אבל
 עשרים מוה אמיר אריק משמש קולות,

 סיקצועי. בבית־ספר לריתוך כמורה שנה
ה והכרת אהבת את שילב הוא לאחרונה

 לרתן החל והוא מיקצועו, עם שלו חיות
מושחר. ברזל מפיסות חיות

★
 בביתו מוצבות אריק של חיות

למבקרים. הפתוחה בתערוכה שבצפת, | (
 בביתו לבקר לצפת המזדמן לכל כדאי

 כפי שלי,״ הפרטי ״גן־העדן אמיר, אריק של
ובצדק. אותו, מכנה שהוא

 בפרוטות, חורבה רכש שנים כמה לפני
 הקיץ חודשי את לבלות נהג שנה ומדי

לגן־עדן. שהפכו עד המקום, בבניית
חש אינסטלציה, ידיו: במו עשה הכל את

ובנייה• ריצוף מל,
 מזרחי סיננון על לשמור השתדל בביתו

 מש־ מימינו מוצא לחצר הנכנס וכן עתיק,
המ־ גיג׳ית ראשו ומעל עתיקה, אבת־מים

 \ תאורת־ ויוצרת כניברשת בלילה שמשת
, מקסימה. צללים

 י בהן האבנים הן ביותר המעניין הפריט
 < של אבנים הן אלו לבנייה. אריק השתמש

 ! ברעידות־ שנהרסו עתיקים מיבנים מיני כל
 י שנים, מאות במשך צפת את שפקדו אדמה

 י אריק העלה חמור על־גבי לוואדי. והידרדרו
 מהן כמה שעל המעוצבות, האבנים את

ורומית. ערבית בעברית, כתובות חרותות
★

* ר ך צ  כשבכל מטופחת, בגפן מכוסה ח
 ופסלי־חיות עתיקים כדים מצויים פינה ) {

אמיר. אריק של
 עכביש להסתתר אוהב בו מקום בפינה,

 סטר. של בגודל עכביש־ברזל מצוי אמיתי,
 את מכסה והרק ינשוף־ענק, לו יושב בכון
המרזב, פתח

ה נשר של רגל הוא אתר מרשים פסל
 מימדי לפי אמיתית. אבן־בליסטרה אוחזת
לגו להתנשא צרין היה כולו הנשר הרגל,

מטרים. שמונה של בה
פס על־פני אמיתיות חיות שמעדיף מי
ה כלב במק׳, שיתאהב לו מובטח לים

 שם על הנקרא אריק, של היפהפה לאסי קולי
! העברית. בבריגדה שלו הרס״ר מק־דונלד,

אנשים
הווידוי

ספיר של
 מרדכי־חיים גח״ל, ח״כ הלך השבוע
מחלק החל הוא שביתה. לשבור שטרן,

 בלוויית השובתים. המורים במקום מכתבים
 שטרן ח״ב כמובן. מתאים, עיתונאי כיסוי

 נגד שהוצאו צווי־הקריאה את גם הצדיק
הנכ הח״ב אומר היה מה מעניין החורים.

מופי החזרים היו רגילים בזמנים לו בד
 זהו כי בשבוע? אחד יום רק לעבודה עים

 בישיבות שטרן של נוכחותו מצב בערך
ב זה וגם השישית. הכנסת של המליאה

ה־ שביתת את הפר ששטרן הסיבה קושי.

 בו- לירות כמה להוספת התנגדותו דוודים:
 יפגע שזה בטענה הדוורים, למשכורת דדות

 למרות זה וכל המדינה. של הכלכלי במשק
 עמד שטרן אשר רסקו, שחברת העובדה
 המדינה לאוצר גרמה רבות, שנים בראשה

 אילו לירות. מיליון 70מ־ למעלה של הפסד
ב לריק שבוזבזו בכספים משתמשים היו

 פורצת, היתר. לא ,המורים לטובת זו, חברה
 דוודים. שביתת הקרובות, השנים 20 במשך

 השר העבודה, מזכ״ל כי הסתבר השבוע י•
 גרוע כל־כך טיפוס לא ספיר, פינחס

 זיוה העיתונאית גילתה נראה. שהוא כמו
ב רי  שספיר האחרונה שבפעם ״מסתבר :י
 שנים. ארבע לפני היה זרה, בחורה נישק

 נצחון על הבחירות תוצאות אז התקבלו
 הראשונה החברה את תפס וספיר המערך,
 לעיני הפה על אותה ונישק לצידו, שעמדה
 מגלה אותה נוספת אנושית תכונה כולם.״
לפע מסמיק ספיר פינחס השר גם יריב:
 היפה. המין על מדבר כשהוא ובייחוד מים.

 להוציא העיתונאית הצליחה וידוי אפילו
 נורמאלי אדם כל כמו מסתכל ״אני מפיו:

 הגילוי אבל סיפר. הוא יפות,״ נשים על
 הסיפור הוא ספיר של ביותר הפיקאנטי

 ואני אשכול כשלוי זוכר, ״אני הבא:
 רואה היה ואשכול ברחוב, מטיילים היינו

 בהתרגשות: לי צועק היה יפה, בחורה
 המשקפיים! את מהר תרכיב פינחס! ,פינחס!

• מפסיד!׳״ שאתה מה יודע לא אתה מס י
משה השר את המעריץ כל שלא תבר

 ספר ולראייה: אותו. לקרוא מוכן דיין,
שיצא השר, של נאומים קובץ ובו חדש

עותקים. מאלף בפחות נמכר לאחרונה,

 בוגדת,
בוגדת לא

היה מוזס נוח אחרונות ידיעות עורך
המד מן חדה צעקה שמע כאשר במיקלחת,

 ביתו. של הקרקע לקומת המובילות רגות
 פולה אשתו את ראה למדרגות, זינק הוא

 בכאבים. מתייסרת הריצפה, על שוכבת
 אומנם שזה אמרה קמה, דקות כמה כעבור
 עם נסחבה היא תתגבר. היא אך לה, כואב

 הראוייה בגבורה יום, אותו כל הכאבים
העולם במלחמת כפרטיזנית שלחמה למי

כבריכה כנו עם משתעשע גור מוטה
פנוי זמן

 לבית־ בעלה אותה לקח אז רק השנייה.
 תוך הסך חדרה נותחה. שם איכילוב, חולים
 מאות של מתמדת לתערוכה ספורות שעות

 המתהלכת האחרונה הבדיחה # פרחים. זרי
 אונאסים ג׳אקלין של אחותה בארץ:

 ״אני עושה. היא מה ושואלת אליה מטלפנת
״רי ג׳אקלין. עונה סינוסיטים,״ עם שוכבת

 הנרעשת, האחות קוראת עולם,״ של בונו
 בוגדת, >•! באריסטוטלס?״ בוגדת כבר ״את

 יום- את ג׳קי חגגה השבוע בוגדת, לא
שקיב הרבות המתנות ובין ,40ד,־ הולדתה

 זוג האופנה: מחידושי אחת גם היתד, לה,
 של מיניאטורי העתק שצורתם עגילי־זהב

 גור מוטה תת־אלוף • אפולו. החללית
 הוא ושם פה אך מאוד. עסוק אדם הוא

הש משפחתו. בשביל פנוי זמן גם מוצא
 השחייה בבריכת מוטה נראה למשל, בוע,
 משתעשע נתניה, שליד הירוק החוף של
ל וקפץ תחרות־שחייה ערך הוא בנו. עם

 ארוחת אכל ואפילו לגופו, כשחולצה מים
 בני עם יחד הבריכה, במיסעדת צהריים

 ביקר שעבר השבוע מערבי באחד # ביתו.
 המוחזקים, מהשטחים צעיר, ערבי בחור

 ערב באותו כאיים. עומר הלילה במועדון
ש ירקוני, יפה הזמרת במקום הופיעה

 מחכה נאצר השיר גם היה שיריה שאר בין
אך בתחילה, נבוך הערבי האורח לרבין.

מפליגה טלי
בזמן תחזור

 והצטרף ספורטיבית, רוח גילה הוא בהמשך
 שבישראל שעה # החוזר. בפיזמון לקהל

ה לנשף היפות הנערות אוהבי התכוננו
 עלתה ,1969 המים מלכת בחירת של ראשון
 פרידמן, טלי שעברה, השנה על המלכה

 מאריה אנה קתין הפאר אוניית סיפון על
 ובארצותיה,ב־ באירופה לסיור פניה בחיפה.

 עונת להתחלת בזמן ארצה תחזור היא רית.
 היא בו למורות בסמינר החדשה הלימודים

 להכתיר כדי בזמן בדיוק וכמובן לומדת,
ב שתיערך התחרות של הבאה המלכה את
 השחקן <•< התרבות. בהיכל לספטמבר שני

 בדרך בבריכה. לשחות הלך כנאי יוסי
 התערבנו. ״סליחה, ילדות. שתי אליו ניגשו
 האחת. שאלה אופיר?״ שייקר, שאתה נכון

 הילדה אמרה רואה,״ ״את יוסי. ענה ״לא,״
 שייקר, שזה לך ״אמרתי לחברתה, השנייה

מהגששים.״

שבוע ז<7זו7פ ה
מאיר: גולדה ראש־־הממשלה •
 בכנסת המקומות כל ידיעתי, מיטב ״לפי

 עוד שנותרו ייתכן אך תפוסים, השביעית
עמידה.״ מקומות כמה
:אלון יגאל ראש־הממשלה סגן •
 לגופותיהם ולא לגופם, דברים לברר ״יש
חברים.״ של

״אני :דיין משה הביטחון שר •#
 אך ראש־הממשלה. להיות רוצה לא אישית

שאסכים.״ חושב אני יפה ממני יבקשו אם


