
 מישרד אולם אליהם, ברומא
 בידיו אין שעדיין לי־ ענה החוץ

 שמישרד- מסתבד אך תגובה.״
 זז, בפשרה ■גם התערב החוץ

התוכנית. מן נחתך והקטע
 בתוב- שהשתתף אחדי 9!

 העיתונות, את פגוש נית־הרדיו
 ח״כ של בפיו היו צה״ל, בגלי

העי כלפי טענות דיין משה
בתוכ אותו שדיאיינו תונאים

אמר החי השידור סיום עם נית.

 של בקרנית פגע האלכוהול
 ל- שגרם ■וכמעט מעיניו,■ אחת

טי שקיבל אחרי רק עיוורונה.
 בן־ הוחזר ממושך, רפואי פול
לביתו. עמי

 מישרד-החינוך־ דובר 9
 שהד, כהן ישראל והתרבות
 בשירות האחרונים בשבועות
לתפ כששב אי־שם. מילואים

 על כי סיפר, במישרדו קידו
ה־ בבסיס חדרי־השירותים דלת

1 1 1 1 1 1 1̂21X^ שחי־ המצויינת, שחקנית״הקולנוע 1 ך 
#\1 11 1י1 1*- 1\ סקר לפרס מועמדת השנה תה 1 11| או ה
ת פעם בסרט תפקיד על ח ת, אינה א  סוף־שבוע ושסירטה מספק

 מפסטיבל״סר־ בדרכה בישראל מבקרת בארץ, עתה מוקרן אלים
 קצר, זמן בארץ לשהות התכוונה היא ללוס־אנג׳לס. בטהרן טים
 שאולי, רפי המיסעדן לבין בינה רומן התפתח שבינתיים אלא

ת האריכה והיא בתמונה, עימה הנראה  שהת־ אלא שהותה. א
תה, אילצו הקולנועיות חייבויותיה הישראלית. האהבה על לוותר או

 מתפלא ״אני לעיתונאים: דיין
 אותי שאל לא מכם אחד שאף
בי שבגן העתיקות אוסף לגבי
 את הכין שדיין מסתבר תי."

 הביא זה, מסוג לשאלות עצמו
 ולדבריו חדשים, טיעונים עימו

 כאילו הוכחות, של אוסף גם
 באוסף־העתי- וכשר חוקי הכל
שבצהלה. בביתו קות
 מכל יותר שניזוק מי 9!

 היום דיין, של עיתונו מסגירת *•
 יצחק צלנדהמערכת היה הזה,

ב עבודתו התחלת עם ישמח.
מעב־ ישמח עמו הביא עיתון

ל ששווייה, יקרה דת-צילום
 כשבא ל״< אלף מאה דבריו,
 כדי המערכת לבניין השבוע
מעבדתו, מכשירי את ליטול

נג המעבדה דלת כי לו הסתבר
 ■שאסור חתומים במנעולים עלה

הוד שבו הדפוס בעלי לפותחם.
 מהמו״לים תובעים העתון פס

 הטילו ל״י, מיליון כשני -שלו
 השאר ובין רכושם, על עיקול

מעבדת־הצילום. על גם י
 בין שהתקיימה בפגישה 1!

 הד״ר רמית־יגן ראש־עיריית
צו שיבטי לבין פלי ישראל

ראש־העי־ נשאל בעירו, פים
 במקום להתגורר בא ■מדוע דייה

 ״כשבאתי :■והשיב מלכתחילה,
ה פה היו ,1948 בשנת לבאן

 היום ■בארץ. זולות הכי דירות
יקרות.״ הכי הדירות כאן יש

ל נתניה ראש־עיריית 5
 ניצל כן־עמי, עובד שעבר,

בן־עמי מעיוורון. בנם לאחרונה ^
 כשביקש בדלקת־עיניים. לקה

טיפות־עיניים, לעיניו להזליף
באלכוהול. בטעות אותן החליף

 מאן־דהוא כתב שירת שבו צבאי
 ״חייל :ומסודר ■נאה בכתב־יד

 בשרו־ עושה אתה מה אזרח,
לתעשייה...״ לו תים?
 מנוסי דידי הפיזמ״אי !■
 שלאשתו, כנראה משוכנע אינו

 יש מנוסי, צילה הגרפיקאית
ב מספר דידי כזמרת. עתיד

 ■שאשתי פעם ״בכל : אחרונה
 ל- יוצא אני באמבטיה, שרה

 נ-שאל כשהוא מיריפסת.״
 :להשיב דידי ממהר ?״ ״למה

 שאני יראו שהשכנים כדי ״זה
לה!״ מרביץ לא

־ שחקנית־הקולנוע !■ ל'  א
 להגיע העומדת טיולור, זבת

 בסעודת־ להשתתף כדי לישראל
 הווראייטי, מועדון מטעם ערב

להת מבקשת היא ■כי הודיעה
 סרט שהוא מלון בכל אכסן

 אשתו שהייתי ״מאז להילטון.
 מבעלי (אחדהילטון ג׳ק של

ב משתמשת אינני ההילטון),
הסבירה. שירותיו,״

ה של תשדירי-השירות 9!
 אצל לעורר מצליחים טלוויזיה

 אצל חיוכים. מהצופים רבים
 אל־על קברניט כמו אחרים,
 את מעוררים הם יופה, אורי

 השבוע הציע יופה הדימיזן.
אז את שיעודד משלו, תסריט

 החצי את לשלם ישראל רחי
 :אגרת־הטלוויזיה של השני

 ושר-השיכון ידלין ״אשר
 ברחוב, הלכו עופר אכרהם

 סגן־ניצב אליהם ניגש לפתע
 יד- את ועצר זינל, בנימין

המת בעופר ידלין הביט לין.
 ״■ומה זיגל: את ושאל רחק
י״ השני החצי עם

 ונין ונשווה שקוא המחזאי
 עיתונו: ער ר״ן * המיעונוחר והתחדשות

ר נכסנם אחרים נשמי. אני - ..שילמנו
ה ..מיפרנת ד בו ע ה

ם״ עינ״ ב
 הנוקב במאמרו כותב מיטלפוגקט הלל המחזאי
 של ערכיה אובדן על בעיניים״ העבודה ,.מיפלגת
 אי־התיקווה הדגשת תוך ניוונה, העבודה, מיפלגת
 לזזידוש החותרות החדשות התנועות בכל הטמונה

 כזיפלגת תפסיד ״אס■ : הישראלית הפוליטיקה פני
 פועלים מעט יימצאו הקרובות, בבהירות העבודה

 רכים שפועלים הנמנע מן לא כשל־כך. שיצטערו
 הציונות״ ״להתחדשות הרשימות עכור יצביעו

 העובדה בשל רק ולו המישטרה״, ו״התחדשות
 מיפלגת דבר. להן מציעות אינן האלו שהרשימות

ה האידיאולוגים את יובלות לפני קברה העבודה
 פחות הקשישים את שילחה -מכבד ולא ים,קשיש

 וארכיונים כוס־תה עם מבוקרות, עונשין למושבות
קט סירפדים המיפלגה הצמיחה במקומם, ישנים.

 זה הרי הגדר, על יושבים■ אינם עדיין שאם נים,
 כשאתה יותר. נוחה בכנסת שהישיבה משום רק

העבו מיפלגת במצע הפועלית כהתהדרות מעיין
 הזה למצע הכיסוי את מוצא שאינך רק לא דה,׳

 מתעורר אלא המיפלגה, יטל השוטפת בעשייה
 שלה הפועליות כנטל נושאת שהטיפלגה הרושם
 הגמל... דכשת את הסוס נושא שבה הרצון במידת
 וכציוותי־ בגנראלים מאויישות הכוה עמדות

 וסמנכ״לים, מנכ״לים של גבוהה ופקידות השיבה,
 ו־ לחשוף לחיטוב, לבקר, שתפקידם אנשי־הגות

 למיפלגה מספקת העובדת ההתיישבות ולהקיא.
הסוציאליסטי...״ האליבי את

 הבחירות לקראת המוצעות האלטרנטיבות על
רובינ ״...אמנון :מיטלפונקט מוסיף הקרובות,

פו על מדברים אינם ואחרים, ידין יגאל שטיין,
 ושאנשים שמלוכלך, זה עם בעיות להם יש עלים.

 ועוד ודמוקרטיזציה ברחובות, יפה מדברים לא
 הליברלית־ הדמנקרטיזציה לרוב. תופינים כהנה

 כמידה הפועל את מעניינת הזאת, מערב־אירופית
״ שהפועל . . . ן י י ענ המשמר) (על מ

תיו דיין של מטבעו
 שר־הביטחון אמר הזה היום עיתונו סגירת על

 :גולדשטיין לדוב שהעניק השבוע בראיון לשעבר
 כמו הכספיים, המקורות קטנה. היתה ״...התפוצה

 גדולות*, היו לא ההוצאות דלים. היו המודעות,
מ נפרדתי לכסות. כמה היה לא אותן גב• אכל

 זה היה כאמת קשים. רגשות שום בלי העיתון
 בקרב טוב ורצון טובה רוח היתה נעים. ניסיון

 שהעיתון מצטער אני כעיתון. שעבדו החברים,
 בו קיטור שהייתי מצטער לא בההלט אבל ניסגר,
 שילמנו — נכשל העיתון אם שמי. את לו ונתתי

 בכספם, אחרים ביטמי, אני :כמטבעותינו כך על
 שום הונינו ולא הטעינו לא בעבודתנו. וכולנו

(מעריב) איש...״

 מדעית משמעות אין הבינלאומי ״...כמייטפט
 ״•טלום״ כמו למונחים הכל על ומקובלת מוסמכת

 כל את ואסף טרח זר משפטן מילהמה״. ו״נזצב
 בסיפדות ״מילהמה״ למונח ניתנו אשר ההגדרות,

ל .1940—1900 בשנים הבינלאומית המישפטית
 70מ־ פחות לא קיימות בי גילה, הוא הפתעתו
באלה...״ הגדרות

 ה־ בהגדרה שפירא עוסק הראיון של בהמשכו
 ״...מהבחינה :ואומר מצבי־שלום, של מישפטית

 באמנת־ צורך כלל אין הפורמאלית' המישפטית
 מצכ-מלחמה״ של לסיום להביא כדי מפורשת שלום
:בולטות דוגמאות בשלוש זאת ממחיש והוא
 חתמו השנייה מילחמת־העולם של בסיומה 0

 נכרתו ולא — כניעה־ללא־תנאי כתב על הגרמנים
 השנים במרוצת נוצרה זאת למרות אמנות־שלום.
 בון ממשלת שבין ביחסים מלאה נורמאליזציה

המערבית. בעלות־הברית לבין
 בהסכם ,1953ב־ נסתיימה מילחמת־קוריאה 9

 זאת ובכל ;באמנת־שלום ולא — שביתת־נשק
הצדדים. שני בין היחסים הוסדרו

 ליפאן ברית־המועצות בין המילחמה מצב 0
 הצדדים חתמו שעליו המיסמך .1956ב־ רק חיסל

 נאמר בכותרתו הסכט־שלום. הוא אף היה לא
 זאת היתה מעשית מבחינה אך ״הצהרה״. : פשוט

 ויחסים השלום כי בו, נאמר שכן, אמנת־שלום.
 כניסתו עם יחודשו טובה שכנות של ידידותיים

אחרונות) (ידיעות לתוקף...״ המיסמך של

ר פסו ם הפרו שי את המא
שראל שירת״ י ב״נ

ת עולי ת־המועצו ברי
מו ,״הנשירה׳ במאמרו אביבי, פנחס פרופסור

 השוואה עורך נגדנו״ — מאשימה אצבע שיטה
״המח בארץ, המתח־החלוצי ירידת בין ביקורתית

 בחברה־ האנטי־אינטלקטואליזם גלי ועליית דל״,
 העליה ירידת את בעזרתם ומסביר הישראלית,

 בשנים ביותר הנמוך לפרופיל מברית־המועצות
האחרונות.

״...יהודי :היא אביבי פרופסור של טענתו
 — העובדות את יודע כרית-הנזועצות את היוצא

 של הפיסי הקיום את מבטיחה איננה ישראל
 מיטפחתו לפרנס שכיר ביכולת אין ;משפחתו

 מרובים. הקליטה קשיי ;אהת כמשכורת ככבוד
 מברית־המועצות לעולה להציע אנו יבולים מה וכי

 לאומית? שייכות — הכרית בארצות־ ימצא שלא
 יהודים, לגבי חדשה רכה במידה שהיא זו, תחושה
 אכל ישראל, מדינת של התעצמותה עם שיגשגה

 בעלת ואינה ייחודית איננה ישראל שמדינת ככל
 .עוררין יהודית מבחינה יש אידיאולוגיים, תכנים

(מעריב) זו...״ יטייכות לגבי

שלמה ת ה עם פלסטיני
שראל של קיומה י

הפלש עם תפקידים החלפנו ״האם הכותרת תחת
 מ־ רובינ-שטיין דני העיתונאי מצטט ז״ תינאים

 ממיזרח־ אל־קודס היומון של מאמר־המערכת
 ״...מה :בנובמבר לכ״ט ביום־השנה ירושלים

מקב חייגו הפלשתינאים, אנחנו, אילו קורה היה
 גורל כל הרי ? החלוקה החלטת את 1947ב־ לים

 היה הפלשתינאי העם ועתיד אחר היה פלשתין
ל סירבנו כאשר טעינו כיום. שהוא ממה שונה

והא זה מסירוב תועלת הפיקו והיהודים■ חלוקה
 כצד חיים של אפשרות כל בשלילת אותנו שימו

 קיומה...״ עם והשלמה ישראל מדינת
 הלקח את למדו שהפלשתינאים ביטחון מתוך

 נבונה מדיניות כיום ונוקטים המוטעית ממדיניותם
 :וכותב באל־קודם מאמר־המערכת בעל ממשיך

 שסירבו הערבים — בתפקידים התחלפנו ״...היום
כ שהסכימו היהודים ואילו המסכימים הם כעבר
 משלים הערכי העולם של רובו המסרבים. הם עבר
 ואילו 1967 בגבולות ישראל של קיומה עם עתה

 התנחלויות המקימה והיא המסרבת היא ישראל
(דבר) הכבושים...״ השטחים בכל

שלום״? של מצב מהו ״
 פרופסור עם שביט יוסף העיתונאי שערך בראיון

 הסיב־ של המישפטי להיבט מומחה שפירא, עמוס
באו למישפטים מהפקולטה הישראלי־ערבי, סוך

:שפירא פרופסור סיפר ת׳ל־אביב, ניברסיטת

ישראלית. לירות מיליון 3כ־ *

השבוע פסוק•
על ״מעריב״ עורף רוזנפלד, שלום •

מל בארץ ״בתי־הסוהר :הצווארון־הלבן פשיעת
 בתפקידיהם היותם בעת אשר אנשים, עתה אים

תחליף...״ להם אין כי עליהם, נאמר
 ״אני קישץ: אפרים ההומוריסטן ?

 בעיות את הפותרת הראשונה המדינה שזו חושב
רפורטאז׳ות...״ דרך שלה העוני
 אפרים פרופסור המדינה, נשיא •

 זו, במישרה שנים וחצי שלרש ״לאחר :קציר
 זו היום, כל לסמל כי להתוודות, מוכרח אני

קלה...״ לא לגמרי מלאכה
ה בתוכנית קול משה התיירות שד־ •

הקו בתוך אופוזיציה ״אנחנו :מוקד טלוויזיה
אליציה...״

 בדיווחו שידורי-ישראל כתב לימור, מיכה •
 הסוציאליסטי האינטרנציונאל ועידת סיום על

ו שנתקבלה, אחת החלטות, שתי ״היו :בז׳נווה
 לא גם נתקבלה שלא זו נתקבלה, שלא אחת

הוצעה...״
 מצביא לשעבר אלץ, יגאל שר־החוץ •

 מדינאי בהכרח אינו — מבריק ״מצביא :הפלמ״ח
!״מצליח

כ • אל ח״ מו ד, ש מי  לשאלה בתשובה ת
 פינג־פונג לשחק ימשיך מתי עד בראיון־רדיו,

 פינג־פונג לשחק אכדשיך ״אני החרות: תנועת עם
תשתנה!״ שהמדינה עד

 הנתון קופת־חולים, מרכז יו״ר ידלין, אשר •
 הסכם־השכר על שוחד, נטילת של בחשד במעצר
 יותר יקבלו ״הרופאים :בתי־חולים לרופאי החדש

 מקבלים היו הם אצלי הציבור! חשבון על מדי
לכך!״ ומסכימים פחות, הרבה
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