
 ,,יחסים :באדר יוחנו ח״כ
בסדום״ לא רה — הומו-סכסואליים

אנשים
י 1

״נאש״. התל־אביבית במסעדה שנערכה זלילה בתחרות השבוע השתתף (מימיו),גלזו שייע
 (ליד ״בלומפילד״ איצטדיון מנהל אדיר, סלומון זכה הראשון,בתחרות במקום

שייע. — השלישי ובמקום שניאור יצחק המאמן היה שני גדול. ויסקי בקבוק כפרס שקיבל שייע),

 תל- באוניברסיטת ולא ירושלים
 :הסיבה אביה. מרצה בה אביב,
 אגיע אם יאמרו, שלא ״כדי

 בזכותו שזה טובים׳ לציונים
.ובגללו .  להיות רוצה אני .

 אולם אבא.״ בזכות ולא אני,
 שדיעו־ מסתבר אחרת, בנקודה

 אביה. מדיעות מושפעות תיה
 היא אם ענת נשאלה כאשר

 ״אין :השיבר, ערבים, אוהבת
 לא אני אליהם. יתרה אהבה לי

 לימדו מילדות להם. מאמינה
״אותם לאהוב לא אותנו . . .

 הסרטים שני בעיקבות ■
ו הכביש מלכת הישראלים,

 עירום קטעי המכילים התרנגול,
 דידי הגיע רבים, ומישגל
 העקרונות על למסקנה מנוסי
 הישראלית הצנזורה את המנחים
 אירו־ קטעים אישור או בפסילת

 ״מיש־ : ישראליים בסרטים טיים
מו — סוציאלית כביקורת גל
 בלבד הנאה לשם מישגל ! תר
אסור!״ —

ש חפר, חיים המשורר !■
 מאקמה פירסם שבועיים לפני
 קרא בה השחורים הפנתרים נגד

וב בבניין לעבודה לצאת להם
מעין השבוע פירסם מוסכים,

ה מטלפנים בה השופט״, אתה
 טיל- בעיות, ומעוררים מאזינים

 בשמו, הזדהה שלא גבר פן
 הומו־סכסואל. הוא כי וסיפר
ה מצבם את תיאר גבר אותו
 הוא בארץ. ההומואים של קשה
 והתקיפות הרדיפות על סיפר
 במקומות־ הומואים סובלים מהם

 של מסקנתו שלהם. המיפגש
 הם התוקפים :אלמוני אותו

 בנטיות בטוחים שאינם אנשים
 את רודפים הם לכן שלהם,

ההומו־סכסואליים.

 שייכת השבוע אימרת ■
 באדר. יוחנן לח״כ ספק ללא

פעו שיתוף של האפשרות על
 ה־ לבין גח״ל בין מלא לה

 האי־ הצעות רקע על מפד״ל
 :באדר אמר לממשלה, אימון

 להציע מה הרבה יש ״למערך
ה תמורת למפד״ל באמתחתו

״קברי־אבות על וויתור . . .

 מזיק ומה מועיל מה !■
 שלמה לפרופסור ? לחולי־לב

 היחידה מנהל ,45,־ד בן דוגל
 ב־ בחולי־לב אינטנסיבי לטיפול

 בירושלים, הדסה בית־החולים
בש טוב ״הבראנדי 5 תשובה יש

מר מאוד• טוב חולי־לב, ביל
צרם־ בראנדי העורקים. את חיב

 התרשמותו היתה מה ■
 מהסרט כנין מנחם ח״כ של

הבכו שבהצגת הכביש, מלכת
מסת ? אורח־כבוד היה שלה רה
 מ־ לרעה התרשם שהוא בר

 ״אהבה והאלימות. סצינות־המין
 ב־ בגין אמר יפה,״ דבר היא

עד בה יש ״אם הכנסת, מיזנון
?״ זו בצורה אבל ויופי. נה

■ באו חסרו ועדנה אהבה |
ה בין ביחסים בולט פן ד ל  נו

יש המפד״ל ח״כ לבין מאיר
ה בשעת כן־מאיי. ראל
 אי־האימון הצעות על וויכוח

 תמך הכנסת, במליאת בממשלה
 שלמה האופוזיציוני הח״כ

ה בעמדת (אגו״י) לורינץ
 הרגיז זה בהתלהבות. ממשלה

 בן־מאיר, הקואליציוני ד,ח״כ את
 ב־ לורינץ דברי את ששיסע

הסתוב לפתע קריאות־ביניים.
 לעומתו קראה גולדה, אליו בה

 ? לו מפריע אתה ״למה : בזעם
 ? בממשלה תומך שהוא מפני
ל או לקואליציה שייך אתה

 לחיות רוצה אתה י אופוזיציה
הח בן־מאיר עולמות?״ בשני
 בעד אחר־כך הצביע כסיד, וויר

להשקפתו. בניגוד הממשלה,

ל הכנסת עמדה השבוע ■
ה העולם סיעת בהצעת דון
 את לבטל חדש כוח — זה

 מאסר שנות עשר של העונש
 הומו־סכסו־ יחסים קיום עבור
 עורך־הדין הסיעה יועץ אליים.

 במיז־ פגש זכרוני, אמנון
יוח גח״ל ח״כ את הכנסת נון
 איך אותו שאל כאדר, נן

בא השיב גח״ל. סיעת תצביע
 אבל בכך, עדיין דנו ״לא : דר
 שלכם, בהצעת־החוק תומך אני
ל ירשו שלא :אחד בסייג אך

ב הומו־סכסואליים יחסים קיים
 מפלגת ח״כ כששמע סדום.״

ה עופר, אברהם העבודה
 את בהצעה, הוא גם תומך

״אין :העיר באדר, תשובת
 יוכלו ההומו־סכסואליים דבר,

 שר־המש־ גם לדימונה.״ לנסוע
 תומך הילל, שלמה טרה,

 :השבוע הילל הסביר בהצעה.
 האלה האנשים המצב, ״בגלל

 לכן סחטנות. של קורבנות הם
הסעיף.״ את לבטל צריך

מולי של לתוכניתו ■
״הייה צה״ל, בגלי שפירא

 נ בראנ- אבל מאוד, טוב זה חי
 מביא מזיק, גרוע, ישראלי די

מזיקה.״ וההתרגזות התרגזות,

המוז התעלומות אחת ■
 פרשת היא המדינה של רות

 רהנ־ שמואל של זכרונו
שהוח ממטולה, השומר ווסר,

 יותר שהיה אחרי לישראל זר
 כשחזר הפאתח. של בשבי משנה

להתר סרב לישראל, רוזנווסר
פר על עיתונאים על־ידי איין
 לקוי זכרונו כי טען שביו, שת
מ דבר כמעט זוכר אינו וכי

 והנה בשבי. היה בה התקופה
בשבו פירסם אחרונות ידיעות

ה סיפורו את האחרונים עות
 על פרטים פרטי כולל מלא

 ל־ החזיר מה שביו. תקופת
 6000 ? זכרונו כוח את רוזנווסר

 הערב עיתון לו ששילם ל״י,
הסיפור. תמורת

 חזר רשימה, אותה על התנצלות
 לפני רק שהביע מהדיעות בו

 שוכנע חפר : הסיבה שבועיים.
 את כתב לפיה האינפורמציה כי

 קיבל אותה הראשונה, רשימתו
 הילל, שלמה משר־המשטרה

ומכשילה. מוטעית היתד,

היא לפידות קוקה ■
 מזה חוץ עממי. בבית־ספר מורה
 היא מזה וחוץ לשניים אם היא
 הפופיארט. בסיגנון ציירת, גם

תערו ערכה היא אפילו השבוע
בי עורכי־הדין של בביתם כה,  צ

לתערו כיאה לידסקי. ונירה
 עורכי־דין, בבית הנערכת כה

ה השופטת לידסקי בבית נראו
שו אכנאור, חנה מחוזית

 בתל־אביב הראשי השלום פט
ה והתובע זליקסון אליעזר

יש דויד סא״ל הראשי צבאי
ראלי.

■  רבת הקוקטייל מסיבת על |
ש בשבוע שנערכה המשתתפים

 בהשתתפות בניו־יורק, עבר
 ושגריר מישראל בכירים נציגים
ה נציגת מדווחת באו״ם, סוריה
הבינ הסילון בחוג הזה עולם

 כריסטינה הרוזנת לאומי,
ו הואדד ״בעלי :פאולוצי

 דיין, אסף את לקחנו אני
הישרא שר־הביטחון של בנו
 קוק־ למסיבת דיין, משה לי

דן ג׳ון שערכו טייל א  מיט־ ו
 ,870 החמישית בשדרה צ׳ל

 דה־רוטשילד. אריק לכבוד
ה הנדבנים את פגש הוא שם

 ישראל. למען והעשירים יפים
ש הערב לארוחת הלכנו אחר

 הניו־יורק כתבת לכבוד ערכנו
 בארוחה היו נמי. אניד יימס ט

ה ביניהם איש. מ־סס! למעלה
 ריפאי, נג׳ים הסורי שגריר

 תקוע יוסף הישראלי השגריר
 המסיבה את עזבנו 11.30ב־ ועוד.

ש הקופאקאבנה לכיוון ונדדנו
 של חצות להופעת ,60 ברחוב

נכנ האורות, משכבו הפיתויים.
 שהגיעה דיין, רות לאולם סה

בתיאט קיץ ליל חלום מהצגת
 לאחר לביתי, חזרנו אחר רון.

 במסיבת להשתתף הספקנו שעוד
בבו שש עד ושוחחנו -ריקודים

 מנת על למלונו חזר אסף קר.
 לטוס עליו שהיה כיוון לארוז,
ל כדי בבוקר, 6 בשעה ללונדון
 פורים למסיבת להגיע הספיק
ב מופול חיים לערוך שעמד
חיים! איזה אוף, לילה.״ אותו
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 משחק — הארוחה אחרי בית״הכלא, מפקד של השרד בדירת מתקלחת היתה ארוחת״הצהריים לפני
 לילה דאגה בירדן האזרחים מלחמת בתקופת ופינג־פונג. קלפים ואחר-כך הסוהרים, אחד עם שחמת
באסם. הוא שלו המחתרתי הכינוי אשר רוסה, ולא בתמונה), (לידה איברהים שלה, לסבא חאלד

 של בתו נאמן, לענת ■
 יוכל (לפיסיקה) הפרופסור

 ייחוסה. של בעיות יש נאמן,
 בראיון השבוע שהודתה כפי
הירושלמי יצחק לוי עם

ה בת ענת מתכוונת במעריב,
 ללמוד בצד,״ל, המשרתת עז,

ב־ באוניברסיטה אמנות בעתיד
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 אשתו :משמאל יעקב, טופול, של אביו :מימין שבכיכובו. נגול״
 מופיע בו העירום קטע על הסרט אחרי שהגיבה רלי, ואמו גליה
הקולנוע.״ מסך על רק — במציאות לא שזה מקווה ״אני :בנה
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