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 למהר צריכה אינה ;מאיר ולדה ץ
 נגדה. העם כל שלא מסתבר להתפטר. *4

 מהם כמה תומכים. כמה עוד לה יש
 שעבר בשבוע להוציא מוכנים היו אפילו
 בעיתונים לפרסם לירות, מאות כמה מכיסם

 מאיר בגולדה נלהבות ■תמיכה ׳מודעות
 מודעתם על התמו הם כראש־יהממשלה.

 שאינו מי שכל כדי ״בני-אור״, בתואר
 למחנה שייך שהוא ידע בגולדה תומך

״בני־החושך״.
 של הנלהבים תומכיה בגי־אור, הם מי

? גולדה
פרידמן, יאיר — המנהיג להכיר: נא

 ידי על שהואשם במקצועו, גרפיקאי ,27
 הביטוח של צ׳קים לזייף בנסיון המשטרה
 של בסכומים חוב שטרי בזיוף הלאומי,
מש־ חם. בנשק ובאיום ל׳׳י, אלפי עשרות

■מלחמת

 מימסד רק ייתכן הקיים. במימסד שיילחם
 מקומו את ויפנה ׳מוגבלת לתקופה שיבחר

חדש!״ למימסד
תמי עם זו אידיאולוגיה מתישבת כיצד

 מסביר מאיר? בגולדה כך כל נלהבת כה
 כיום מונה ארגונו כי הטוען פרידמן,

 הדשא על כינוסיו את ועורך איש 100
 מעל היא ״גולדה :תל־אביב באוניברסיטת

!״למימסד ומעבר

מי! חופש בעד מ
מסד נגד ^ המי

 עבור ■בני־אוד של ומלחמתם תכן *
תשו־ ללא עוברת היתה מאיר, גולדה י

לגודרה! יד ו1וו

המדמה. במהנת ״״• י-י כהני**
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 . כשוי״1ניןן!|יויד*שר,נ יבכד
מ? שייכת מ כ; לדעה גילמן ■על

 *גו, הרומי* מאיר. .:יודה הממשלה ראש מ־ימ5הת אסעדית על השביעות לאיי
לי מכיסיי לניבה יוהד, לד,הדיש לא הצעיד דבב־ש בגו צשי־יט ש* רב־מל רי ש  ה
 הממשלה, ראי* של כגגיתה שיניה ־לומ3 ככיצית ידי על הניתז
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 נוצרו ״מסגרות קראו: ההם בני־האור
 מימסד תפקידן. סיום עם אותן שינפצו כדי

 להסתאב. כשיתחיל אותו שיפילו כדי נוסד
זאת!״ עשה צעיר

 להיוו־ כדי מדוקדקת בחקירה צורך היה
 ב־ למלחמה שקראו בני־אוד, שאותם כה

שקר בני־אור אותם אינם המסואב, מימסד
 החזקה השמש בגולדה. לתמיכה השבוע או

 היוולדם על משפיעה מסתבר, בישראל,
הסוגים. סבל בני־אור הרבה של

 אהוד עומד השני בני־אור ארגון בראש
 לא שסיים מבת־ים, צעיר ),21( עין־גיל

בחיל־התותחנים. הצבאי שירותו את מכבר

 בני־ היה בי שניצנץ הראשון ׳והרעיון
אור.״

 בעתו־ ראה כאשר כמובן, נדהם עין־גיל
 בני- בחתימת בגולדה תמיכה מודעות נים

 יאיר של שמו הופיע מודעות באותן איור.
 תל־ ,5 כרמיה רחוב ;וכתובתו: פרידמן

 לכתובת ״פנייתי . :עין־גיל מספר אביב.
 אף בני־אור. על שאלתי בעתון. שפורסמה

 בשם מישהו שם מצאתי ידע. לא אחד
 הדלת. את לי פתח 80 בן זקן פרידמן.
 ידע לא הוא בני־אור. על אותו שאלתי

 דצד, שמישהו הבנתי מדבר. אני מה על
 יונתן אותנו, לחסל כדי בשמנו להשתמש

פרידמן.״ בשם מישהו של כתובת

עין־גיל בן־אור
— מיני ״חופש

עדיין. התקיים לא פטו
 סוכן- ,24 ■ואהל, אלי הוא המנהיג הגן

 היפנוזה, על ספרים כמה שחיבר ביטוח,
רשיון. ללא ברפואה בעיסוק בזמנו הואשם

 של בני־אויר יצאו השנה מרץ בחודש
 הפיצו הם לאור. מחושך וואהל פרידמן
 פעילות על לציבור הודיעו בהם כרוזים

 ״בני- בכרוזיהם: נאמר השאר, בין ארגונם.
 על ויכריזו הקיים במימסד ילחמו אור
 כבן- ברוטציה דוגל שאינו מימסד איש כל

בן־אויר לכל תינתן הגוף אהבת חושך...

ר או - נ  בני־אור, מנהיג פרידמן, ליאיר אבלב
 בני־אור לגבי זדון כוונות כל היו לא
 ידועה דמות פרידמן, אמר עין־גיל. של

 מעטפות מהוצאת המתפרנס כסית, בקפה
 בני־ ״אנחנו שונים: לאירועים מבדילות

 מתיחס לא בכלל אני הראשונים. אוד
 השם. את לנו גנב סתם הוא לעין־גיל.

צעיר הכל בסך הוא לבריאות. לו שיהיה

ואהל בן־אור
!״למימסד מעל גולדה —

 מספר שבועות לפני הופיעו לולא מת־לב,
 בידי הן אף החתומות מודעות, בעתונים

 שסיגנונן בני־אור, השם את הנושא ארגון
לחלוטין. שונה היה

 כמה לאור הוציא גיוסו שלפני עין־גיל,
אר עוד עם לדבריו, החליט, נוער, עלוני

 שיילחם פוליטי ארגון להקים חברים, בעה
 לבנים.״ ״פניתרים מעין משהו במימסד,

 בעתו־ מודעות פירסום היה הראשון הצעד
נים.

 20 בעיתונים למודעותיו השיבו לדבריו,
 שנערך ראשון בכנס שהשתתפו איש,

 הפעולה בתל-אביב. מרתף תיאטרון באולם
 הייתה עין־גיל של בני־אור של הראשונה

 הפאר מסעדת בפתח שקטה הפגנה עריכת
 חשבון על עסקיות ארוחות נגד קסבה,

ההוצאות.
 אבל אנרכיסט, עצמו את רואה עין־גיל

 בלימודים הבאה בשנה להתחיל מתכוון
 כיצד הוא מסביר באוניברסיטה. מסודרים

 לא ״אני־ בני־אור: המחייב בשם בחד
 חשיבות. שום הארגון של לשם מייחם
 לעתיונים פניתי סדשר במקרה. בו בחרתי

 איזו שתהיה ביקשו מודעות לתת וביקשתי
שם על חשבתי המודעות. על חתימה

 אותו מטרידות וכנראה הצבא את שגמר
 נואם אותו שמעתי שלו. הסקס בעיות

 על ישראל מלכי שבכיכר בהייד־פארק
 לי. מפריעה לא פעילותו מיני. וחופש סקס

 של ארגון אנחנו שלנו. לארגון שיצטרף
הכל.״ בסך משולהב צעיר רק הוא ממש.

 שאינה כתובת במודעות מסר מדוע
 לתת רציתי ״לא פרידמן: משיב שלו?

 מסרתי בגבעתיים. שהיא כיוון כתובתי, את
 נולדתי אני אבל אבי. של הכתובת את

הזאת.״ בכתובת
 נגד בני־אור במלחמת אחת שאלה רק

 יש מאין תשובה: ללא נשארה, בני־אור,
 אלה טרופים בימים כסית, יושבי לצעירים
 כדי ויותר לירות אלף הפיחות, שלאחר
 שהם לגולדה העתונים גבי מעל להודיע

? מאחוריה
 את להסב צריך מישהו פנים, כל על

׳מאחו בני־אור גולדה: של תשומת־ליבה
!הזהרי רייך,

הצ לא אלה, מעמדיים הבדלים אבל
 את לקלקל — ואופן פנים בשום — ליחו
 אלה אצל גם ששרר המרומם הדוח מצב

 שבתור ידעו הם הכל, אחרי שבצמרת:
וב בראש — דודו של ותיקים ידידים

 שנית — צמרת אמני ובתור — ראשונה
ה חלקם את לתרום יתבקשו הם —

הערב. להצלחת רדיופוני
 עבור עושים לא ימה אז ידידות״גזק.

 מועבר הזה המעשה אם במיוחד ידידים?
 יוקרה בתכנית האתר, לגלי ישיר באופן

? הצהריים לפני שבת של
המאזי ישראל ארץ וכל עשו. הם אז

 הם מי לדעת סוף סוף יכלה לרדיו, נה
 כמובן דו׳תן. דודו של הקרובים ידידיו
 ארץ לאותה היתה הכסף, אותו שבעד
 להקשיב בלתי־גישכיחת הזדמנות ישראל
הערבים. קולותיהם לצליל

 היו שם, שנשמעו הפיורדים הקולות
 שלמה שונים: ׳מסוגים לידידים שייכים
 הלהקה מתקופת ידיד הוא למשל, ארצי,

 דמארי, שושנה את דודו. של הצבאית
איחרת להגדיר אי־אפשר זאת, לעומת

 במיקרה (הילדות ילדות״ כ״ידידת אלא
 גם ניתן זה רקע על לדודו). שייכת זה,

השניים. שיבין העמוק הקשר את להבין
 טולידאנו אבי כמו הפתעות. גם והיו
ל דודו את הזמין לא אבי :למשל

 בסך וחצי חודש לפני שהתקיימה חתונתו,
ב אפילו — שייער לא אחד אף הכל.

 וחצי יחודש שבמשך ביותר, הפרוע דמיונו
 כך כל ידידות להתפתח הספיקה זה,

השניים. בין עמוקה
הפתאו האהבה כל — הכל בסך אבל

 הכל, אחדי ציפוייה. די היתה זאת מית
 גם עכשיו אז חברים. ישראל שקול ידוע
הברים. צה״ל גלי

ווללאביב
הפשע

האחרון
 — תל-אביב בצפון־מזרח בבלי בשיכון

גי הרבה אין — העיר חלקי בשאר כמו

 ילדים, הרבה בבבלי יש זאת לעומת נות.
ברובו. צעירים זוגות של שיכון זהו כי

כבי — בטון כולו מכוסה בבלי שיכון
 גבעה גם בו ונותרה ומגרשי־חנייה. שים,

מחס הזו, האחת הגבעה את אחת. ירוקה
אלה. בימים לים

גבי הר על כעכברים כודדתי נקודה
ינ מי ביניהם הבניין קבלני נלחמים נה,
 האחרונה. הגבעה מן יותר גדול נתח גוס
 הקרקע מחיר בו ובמקום, שבוע, עובר לא

 בניין צומח הגיון, לכל ומעבר מעל הרקיע
 שהגבעה מבלי שבוע, עובר לא חדש.
קצת. עוד תינגס

מכו השיכון, כל על המשקיפה הגבעה,
הכל ״גבעת נקראת היא ירק. כולה סה

 קצווי מכל אנשים באים ובעונה ניות״,
 היא הנהדרת. בפריחה להביט תל־אביב

 נקודה היא לילדים. מקסים משחק מקום
 מבטון העייפה לעין רגיעה של בודדת

ואספלט.

 ה־ שווה בו מאיזור, חלק גם היא אד
 למכור הפסיקו בבלי בשיכון זהב. אדמה

ל נמכרת היא שיטחה. לפי האדמה את
 עליה. שיבנה החדרים מספר לפי קבלן
 כסף. יותר — חדרים יותר גבוה, יותר
 — לחדר ל״י 15,000 לקבלן עולה זה הגיון
בלבד. הקרקע עבור

ב ינצח מי ברור מאליו זד!כ. מיכרה
 הגבעה בעלי לבטון. הכלניות בין מאבק
 כלניות. של כר בה לראות יכולים אינם

 מכרה — באמת שהיא מה בד. רואים הם
לא. ותו זהב

 טפשים היו הם להאשימם. כמובן קשה
ל שמאפשר מי יש אם אחרת. נהגו לוא

כ לשחקים לזנק והקרקע הדירות מחירי
 שיכון לכסות שמרשה מי יש ואם אלה,
 מדוע — ירק ריחות ללא בביטון, שלם
 מהשמחה קבלנים אותם גם ייהנו שלא

? הכללית
 השמחה כי להבין, מהם לצפות קשה

שיצ ילדים, לאותם — למדי עצובה היא
הכלניות. ובלי הגבעה, בלי לגדול טרכו
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