
 נעלם לאן
בליד־מינכן* דיין

 שר־הביט־ היה איפה ■
השלי ביום דיין משה חון
הר פרשת בשיא שעבר, שי
ל דימו רבים במינכן? צח

 כדי לגרמניה נסע כי עצמם
 או חילוץ, פעולת על לנצח

 המתדיינים בראש ישב לפחות
הערו בני את לשחרר כיצד

 ■שבאותן היא האמת אך בה.
בח דיין נכח גורליות שעות
 של חתונתה זו היתד, תונה.

 אל״מ של בתו ינאי, מרים
 יכאי (״יאך) יעקב (מיל.)

 הלאומית, הגנים רשות יו״ר
 הציבור יחסי איש של ואחותו

 בבית שנערכה ינאי, יוסי
בבי הגובל בצהלה המשפחה

 מלבד שר־הביטחון. של תו
 מרים של בחתונתה גכחו דיין,

<•י הטייס עם גם '
 חיל־ה- מפקד וייצמן, עזר

 פרופסור הוד, מוטי אוויר
 שר־האוצר סגן ידיין, ינאל
 עיריית ראש דינשטיין, צבי

השג קולק, טדי ירושלים
 אבריאל, אהוד לשעבר ריר

מי בלונדון ישראל שגריר
 שר־הבי־ זעוזר קומיי כאל
 צבי (מיל.) רב־אלוף טחון

העיק הנושא צור. (״צ׳רה״)
 היה הנוכחים דיברו עליו רי

 מהנוכחים רבים כמובן. מינכן
 ״מה דיין משה את שאלו

ל לא העדיף הוא אד יהיה?״
ה־ לקח פעם ומדי להם, ענות
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בצו־ (מימין המפרי יוברט ארצות־הברית לנשיאות לשעבר והמועמד עם אנשים ולעומתם בחיים מצליחים לא קטן אף עם אנשים (״מטורף״).
של לזה דומה אף פלסטי בנתוח לו מחברים היו אם הטבעית) רתו בארברה דה־גול, שארל את הירחון מביא כהוכחה מצליחים. כן גדול אף

משמאל) (בתמונה מאיר גולדה ישראל, ממשלת ראש צריכים העיתון לדעת ניכסון. וריצ׳ארד ג׳ונסון לינדון סטרייסנד,

ה ש ר פ ב ג ה ־ ן ״ רי ד ל פו פו ה
 הסבירה ו הפופולרי לגבר להפוך כדי הדרושות התכונות מה
 הנימוקים את כהנוב, ז׳קליו ״את״, הנשים ירחון כתבת השבוע

: השנה של הפופולרי לגבר דיין משה של לבחירתו
 ובכן, ? הישראליות הנשים בעיני דיין משה של קסמו סוד ״מהו
 הפורי־ בחברתנו חסר־מעצורים גבר רודף־נשיס, הוא קודם־כל

 להיות אוהבות ונשים כולן, את נשים, אוהב הוא למדי. טאנית
 שזכו אלה במיוחד אך הגברים, כל — גברים על־ידי נאהבות

בתהילה.
 דיין משה את ראיתי תל־אביבי, רחוב לאורך בטיילי ״...פעם,

 שזיהיתי עד במיוחד, בו הבחנתי לא בבית־קפה. שולחן ליד יושב
 עינו כי לגלות מאוד משועשעת הייתי ואז שלו. הסין רטיית את

 אותי בחנה מגדלור, של כקרן־אןר והנודדת העירנית הבריאה,
 המבט על רוגזת אני בדרך־כלל רגלי. על והתעכבה בקור־רוח

 ? (קשה בשר. נתח היא כאילו אשה האומד גברים, בעיני הזה
 נעימה. מחמאה בכך ראיתי להודות, עלי דנן, במיקרה רך?).
 לשנייה רק ולו — כאשה מושכת עצמי את שארגיש לי גרם הדבר

 כלל בי מעוניין שאינו אותי, מכיר שאינו גבר בעיני — חולפת
 נחה כבר ראשי, בהפנותי ואולם נשי. כנתח פשוט אלא כאדם,

אחרת, עוברת־אורח על קרן־האור
 התחושה אח באשה לעורר מסוגלים ספורים גברים ״...רק

חב מוסכמות מאלה. אחד הוא דיין משה נשיותה. של המלאה
 לנוכח נמוגים פסיכולוגיים, וסיבוכים כבלים ומוסריות, רתיות

זו. ישירה מינית התקפה
 גם רבה הערצה דיין קמשה הוגים ערבים ששמעתי, ״...כפי

הנשים. בקרב כיבושיו בזכות
 למשה נשואות להיות נהנות היו לא לדעתי, הנשים, ״...רוב

 שהוא אלא לנאמנות. ממנו מצפה היתה לא חכמה אשה ואף דיין,
 הוא ואין מרמה, או משקר הוא אין ככזה. פנים מעמיד אינו גם

הגברים. כרוב בגניבה, מעשיו את עושה
 במיוחד כוח, עם גברית פוטנציה לזהות נוטים האנשים ״.,.רוב

 ערובה הוא והכוח השלכה, מעין קיימת כאילו צבאית, עוצמה
 של גורס נוסף רבות, נשים של במיקרהן וכך, גברי. לכושר
 משה עצמו. באיש מאשר בסמל יותר המעוניין השכל, או הדמיון

 לחוקים מחוץ אותו מעמידה היא ;זה מסוג סמלית דוגמה הוא דיין
רגילים. לגברים ומעל רגילים

 נוהגים הנשים וגם הגברים גס מדוע הסיבה בדיוק ״...וזו
 יעשה, מה הבדל בלא גדולה, יותר הרבה בסלחנות דיין במשה
דיין.״ משה נקרא שאינו נשים אוהב גבר כלפי מגלים משהיו

והס הנוכחים אחד את צידה
באמ הנושא. על איתו תודד

 בגינת שנערכה המסיבה, צע
מנו בעשרות שהוארה הבית

 של מביתו זבזרקורים רות
 טלפון התקבל שר־הביטחון,

ב הישראלי הצבאי מהניספח
 אייר שמואל אלוף לונדון,
הח של מישפחה קרוב שהוא

הזוג. בני את שבירך תן,

אב של ברכתו הנה ■
תש- לשנת שלדנסקי רהם

 של שנה לנו ״שתהיה ל״ג:
ש שלונסקי, הוסיף ירוק.״ גל

 ״בשנה במכונית: נוהג אינו
 גל הזמן כל לנו היה שעברה
אדום.״
 שעבר השלישי ביום ■
 שמר נעמי המלחינה נכנסה

אג יעקוב האמרגן למישדד
 שותפו, את שם ופגשה מון,
או אתה ״מה פרוסט. יוסי

 שאלה. שקרה?״ מה על מר
ב־ אמר עסוק, שהיה פרוסט,

הו ?״ ״איפה :חוסר־סבלנות
באולימפי ״נו, :שמר סיפה

או ״עזבי ענה פרוסט אדה!״
אס על לשמוע לי נמאס תי,
כשהתחי שחמורוב!״ תר
 שקרה לו להסביר שמר לה

 היה במינכן, גרוע יותר משהו
בו. משטה שהיא בטוח סרוסט
■ מינ למאורעות בקשר י

 שובל, זלמן ח״כ הזכיר כן
 אימרד, יוצא־גרמניה, שהוא

 כושר- יש ״לבווארים נושנה:
וה האוסטרים, של האירגון

!״הפרוסים של האישי קסם
 פיקוד אלוף של דבריו 9

 זא" (״גנדי״) רחכעם המרכז
נמ גיסתך אם תלוי ״הכל כיי

 שנאמרו מטוס,״ באותו צאת
 במיש- קריצמן מקם לעו״ד

 קוזו היפאני הרוצח של פטו
 בזמנו עוררו אוקאמוטו,

 את למערכת במיכתב סערה.
ה היתד. מדוע חיילת מסבירה

 ״אין חמורה: גנדי של ערתו
 גיסותיו כל את מכירה אני
 האחת אך קריצמן, עו״ד של

 אותו את עושה מכירה שאני
שבע חמור מפורסם מישפט

 את תפתחו אם שכן תיים.
 מיכתב שם תמצאו אש גווילי
 ובעוצמתו, בפשטותו מרגש

 שנילחם בחור שכתב מיכתב
מ וביקש ישראל, מלחמת את

 ישאיר ולא יפול שאם אהובתו
 לגבר בן תלד — בן אחריו
 ואם שלהם. -שיהיה בן אחר,
 — זאת יבין לא גבר אותו
 אשד, אותה אותו. לעזוב עליה
 בנים, שני ואפילו לו, ילדה
 היא אשה אותה שנפל. לפני

ואו קריצמן, עו״ד של גיסתו
 עצ־ על בלחמו שנפל בחור תו

 עו״ד של אחיו — הארץ ■מאות
ב ה־ום חיה הגיסה קריצמן.
 בחורים כבר והבנים מושבה,
כו בשביל בשבילם, גדולים.

 לבוא צריכה לא האם לנו,
!״התנצלות

 הנים־ עלית בשביתת 9
 הצדדים חודשיים, כמעט שכת

ה מלבד במאבק, הבולטים
 ההסתדרות מזב״ל הם פועלים,
הת ויו״ר כן־אהרץ יצחק
מו״ מרק התעשיינים אחדות

 עלית. מבעלי שהוא שכיץ
פינ שר־האוצר גילה השבוע

 חילוקי מלבד כי ספיר חס
בי קיים השניים, בין הדיעות

רו ״אני :אחר קשר גם ניהם
ב ״כי ספיר, אמר לציין,״ צה

שות נקשרו בן־אהרון תקופת
ל העובדים חברת בין פויות

תופ ואולי קלאסי, בורגני הון
ההסתד לכור כי לשמוע תעו

 מושביץ. עם שותפות רותית
אד בהלשנה. זאת אומר אינני
 זה בדו־קיום רואה אני רבה,
יפה.״ דבר

 המשא־ על זיכרונות ■
ש שביתת־הנשק להסכם ומתן

 1949ב־ המצרים עם התנהל
 מי השבוע העלה רודוס, באי

 מישרז״החוץ מנכ״ל אז שהיה
היש המישלחת מחברי ואחד

המש איתן. ואלטר ראלית
 גרו והמצדית הישראלית לחות

ה אז שהיה בית־מלון, באותו
ה רצו לא תחילה באי. יחיד

 עם ישירות להיפגש מצרים
ב נוהלו והשיחות הישראלים

 האו״ם מטעם המתווך אמצעות
שה למרות כאנץ׳, ראלף
ה חדר. באותו נערכו דיונים
 היה כאשר רק נשבר קיפאון
 המיש־ מחברי לאחד נידמה

הישר אחד כי המצרית לחת
 אליו פנה והוא בו פגע אלים

 זכות לך ״אין :ואמר ישירות
מ בך חזור כזה. דבר לומר

הבי התקרית אחרי דבריך!״
שבמ הגיחוך את המצרים נו

ה ישיר. במגע הוחל ואז צב
 המישלהות חברי בין יחסים

לדיו האחרון ובערב השתפרו
משו מסיבה לערוך הוחלט נים

ה אירגנו הכיבוד את תפת.
 מייחד מטוס ששלחו מצרים

טוב. מכל להביא כדי לקאהיר

 הכסף גורם ■תמיד לא 9
ה עישה, לרחמים אושר.
חו חמישה לפני שזכה צעיר
 בטוטו, ל״י אלף 410ב* דשים
 אני ״עכשיו לפחד. הכסף ■גורם

 לא הכסף. של מהריבית חי
שה מפחד דבר. שום עושה
ה עישר, סיפר ייגמר,״ כסף

אר בת בדירה עתה מתגורר
רב־קומות בבית חדרים בעה

 הריהוט עם שעלתה בבת־ים
 גם הרב הכסף ל״י. אלף 200
 מיש־ בני עם לסיכסוך גרם

 שלי מהאחים אחד ״כל :פחתו
 לא ל״י. אלף 20 ממני דרש

ל איתם שאכנס רצו נתתי.
ש פחדתי אבל משותף עסק
 פחד גם לי היה אותי. ידמו

א גירסה התחתון.״ מהעולם
 המישפחתי, הריב על חרת

 במחנה לכתב השבוע סיפרה
 רחמים, של אמו שור, רנן

 לי ״מאב :עישה רימה
 לילד קרה מה לראות הלב
ההו את קיבל בו ביום שלי.
 אצלוו, כאן הזכיה, על דעה
 של לחתונה לתל-אביב נסע
 לא — ומאז אשתו, של האח
 נתנה לא אשתו הביתה. חזר
 שלך המישפחה — אמרה לו.

 והוא הכסף. כל את לך תיקח
 הוא לו אומרת שהיא מה —

עושה.״
 שר־החוץ כי מתברר 9
ב הפגנות. אוהב אכן אבא
 נגד תנועות־הנוער של הפגנה
ש בברית־המועצות, הכופר
 בירושלים, הכותל ליד נערכה

 את המפגינים. בפני אבן נאם
״להת :במילים סיים דבריו
הבאה.״ בהפגנה ראות

השבוע פסוקי
 טל- יעקב פרופסור •
 של מאמרו על בתגובה מון,
 :תסביכים בלא וייצמן עזר

 מצלצלים וייצמן של ״דבריו
 מ- מילה מילה הועתקו כמו

ההיסטו טרייטשקה, היינריך
הלאומ של והתיאורטיקן ריון
הקיצו המרושת הגרמנית נות

נית.״
״הש הנ״ל: על חנ״ל •

אנ וייצמן עזר מר של קפתו
ריאק מיושנת, אכרוניסטית,

והרסנית.״ ציונית
בטלווי דיין משה +
 רוצים שכם ״כשעדביי ז זיה

ה את משביתים הם להפגין,
כ למחרת, שלהם. אוטובוסים

 אותם, להעניש רוצים שאנו
 האוטו־ את משביתים אנחנו
שלהם.״ בוסים


