
ו נ י ש נ א
ל אייבי הציע למישח־ק קדמו
 על עימו להמר מידידיו רבים

 מובן כשהיא המישחק, תוצאת
נ מכבי נצחון למיבת להמר

 יב־ם לאחת. עשר של יחם
 מתלוצץ. שוב -שהאיש סברו
לי עשר הפקידו אחדים אבל
 ערב שלו. מאה כל כנגד רות

שי את אייבי העלה המישחק
 מיכן היה שלו, ההימור עור

 מכבי של נצחונה על להמר
 לאחת. לידות מאה של ביחס
״רי מהמדים. מצא לא הפעם
 ידידיו, אמרו עליו,״ חמנו
הר כל-כך שיפסיד רצינו ״לא

 ב- אותן עודד לנשותיהם, גם
קדיאות-קרב.

זילבר אריאל הזמר ■1
 בני-גוער, אלפי על מאד אהוד

 כלחמניות תקליטיו את הקונים,
שכ על כן לא אך — טריות

 כי לעירייה הלשינו הללו ניו.
 שלו, לדירת־הגג הוסיף אריאל
 בתל־אביב, גן־חחיות שליד
 כעת רישיון. ללא נוסף חדר

 את להרוס העירייה מאיימת
ה אולם הבלתי־חוקי. המיבנה
 הם בכך. הסתפקו לא שכנים

 אריאל כי על גם התלוננו
על היום שעות כל משך פורט

סי ל רי או  מגבי קבוצת של הכושי כוכב־הבדורסלפ
העיקריים הגורמים אחד שהיה תל״אביב,

 הצעות ארצה, שובו עם השבוע, קיבל רוסיה אלופת על לניצחונה
 כאלה. הצעות מקבל שהוא הראשונה הפעם זו אין לגיור. רבות

 בתל־אביב. היפה המין בנות בקרב גדולה מהצלחה נהנה פרי
 להצטלם ניאות אף הוא בתל־אביב לא־מכבר שנערך בשבוע״האופנה

בתמונה). (איתו ממון קיטי הדוגמנית בחברת כדוגמן־פירסומת,

 איי־ היד, האחרון הצוחק בה.״
 ספי־ לקופת הוסיף הוא :בי

רוו ל״י, 3100 שלו נת-השלום
ההימורים. מן חיו

■ תוכ זוהר אורי לבדרן י
ב קבועה ציפווי־לידוז נית
 ג׳ ביום המשודרת צה״ל, גלי

המאוח הלילה בשעות בשבוע
לע לעצמו מתיר והוא רות,
 על העולה ככל במהלכה שות

 אורי .מסר שעבר בשבוע רוחו.
מ לכמה האתר גלי מעל ד״ש

 יום ■שנעצרו הקרובים, ידידיו
 המישטרה על-ידי קודם-לכן

 אורי סמים. אחזקת באשמת
אלא לעצורים רק לא דאג

 כדי מנוחתם. ומטריד הפסנתר
 שכניו עם מעימותים להימנע

ל מקורי •פיתרון אריאל מצא
 את הוריד הוא הנגינה. בעיית

 ואיחסן מדירתו, שלו הפסנתר
 מדגם המכונית בתוך אותו
 בכל שברשותו. טרנזיט פורד
 הוא לנגן, לו שמתח-שק פעם

ומנ המכונית אל יורד פשוט
כאוות־נפשו. בתוכה גן

 הוביל, מדריד־תיירים ■
 בכביש נוסעיו את השבוע,
 סח- על-פני עימם וחלף רמלה,

כששא מעשייהו. נה־המאסר
 השיב: המקום, לשם לוהו
ספיר.״ פינחס כפר ״זהו

ד סו ב רו ח פ ב ס וייס: ש י ו נ מו . את דנו .
ח ו ג ו נ י מ ר ה ו מנ ם, כ קי ת, מסטי ו רי ג סי

ת * תמרוקים...״ רדם מגבי ש של וידו ו״ ס אונווי
שרידולעיה

 מתייחס הישראלית בפוליטיקה חדש לסימפטום
ניצ ״הוכחד, ברשימתו מיכאל ב. הסאטיריקון

המוס המניעים את לפענח מנסה הוא שבה חת״,
 פומבי לעשות שריד יוסף ח״כ את שהניעו ריים

 למישרת המערך כמועמד פרס, בשימעון לתמיכתו
:ראש־הממשלה

 רק ולא שריד. יוסי את מכין בהחלט ״אני
 חילופין לעדין• שיש הסבורים אלה כל את אותו.

 באדם הצמרת בראש יש תועלת ■איזו וכי בצמרת.
בצ ? בעניינים הצורן■ די שולט אינו אשר בזה,
 על זה־טכבר האמון מישהו שיהיה צריך מרת

שהו מנהיג דרוש בצמרת טיפלגתיות. להטוטי
 כי שם, ישיבה •של ארוכות שנים כמשר כיח,
 דרכה את למצוא צריכה מכאישה פרשיה כל לא

 נוצרו אולי חלדו בימי כי שהוכיח מישהו לציכור.
נחשפו. לא אף פרשיות,
 כזה. להיות מסוגל לא רביו כזה. איננו ״רביו

 הפרשיה חשיפת את למנוע יצליח לא גם רביו
 השתיים ואת אחר־כך, שתבוא זו ואת הבאה,
 מכין בהחלט אני ללכת. חייב רבין בתור. הבאות

(הארץ) שריד.״ יוסי את

מחקרי של ערכם
דעת־קהל?

 המדינה, למדע החוג מן זלינגר, מ. פרופסור
 מחקרי של ובחשיבותם בערכם רב ספק מטיל

 והמציגים, לבקרים חדשות הנערכים דעת־הקהל,
 ודיעותיו רצונותיו של מסולפת תמונה לדבריו,

:הבוחר־הישראלי של
 בלתי־רציו־ גורמים מטלאים ״כשיקולי־הצכעה

 סיכויי כהערכת לא אד נכבדי, תפקיד נאליים
 רבין, ולא שהוא, מאמין פרס עצמה. ההצבעה

 לכנסת הכחירות ביום מיפלגת־העכזדה את יציל
 על פירוט) (ללא מסתכמת אמונתו התשיעית.

 לו. מספרים שתומכיו מה ועל דעת־קהל, מהקרי
 אחת )31.12.76 (״דבר״, פרוים טדי הסביר כבר

נער לא אלה מישאלי־פופולאריות. של החולשות
 בעד כמצביעים עצמם שהגדירו אנשים בין כו

 מסקנות להסיק ואין הטערד, או מיפלגת־העכודה
 כעד שיצכיע ״חרות״, איש של הטבעית מנטייתו

 על פרם את להעדיף מיקרה, בכל ״הליכוד״
(דבר) רביו...״

ברציחת אלינו דברו
הבחי מערכת של החדש התעמולה סיגנון על
 המנתח וייס, שבח הפרופסור כותב ׳77■ רות

 נקודות 10״ במודעת הריקנות את דבריו בראשית
אח ופירסומי־בחירות הליכוד של הערב״ לשיחת

: רים
בעי היתר בין מופיעות ושכמותה, זו, ״מודעה

 אך המשכילים. ציכור אל בעיקר הפונה תונות
 משהו להציע מתאמצים אינם המודעה מנסחי

 להתמודדות ניסיון שום אף ניכר לא סרוגרמאטי.
״ה הפשטנות, השעה. בעיות עם אינטלקטואלית

 ו־ החוזר השימוש חלסר-הרלוונטיות, מרובעות״,
 יום־שישי מסיבות של נפוצות בקלישאות נישנה

צעקניות...״
הפרו מוסיף זה סיגנון על ביקורתו בהמשך

 סוג יש הזה הסוג מן ■מודעות ״לצד :וייס פסור
 ספק ללא משיגות שבחלקן אווייליות, מודעות של

 הנה מפרסמיהן. לה שהתכוונו מזו הפוכה מטרה
 מודעה על עיני נפלו אחדים ימים לפני כן, כי
 שכאלה ■במודעות איתנו״. הוא ״גם :ד,סידרה מן

 לגרות (האמור מישהו של דיוקן צילום מופיע
 יד ועל אחריו) אותם ולמשוך הבוחרים יצר את

שלו. שכאלה״ ״חיים של תקציר הדיוקן,
 אחרי שבי הלכו מטותיהבחירות שראשי ״דומה

 המיס־ את לנו מוכרים הם שיווק־המוצר. שיטות
 דיב־ תמרוקים, סיגריות, מסטיקים, כמכור לגות

 ברצינות מתייחסים לא ירקות. ושאר רי־חשמל
הקהל. של לאינטליגנציה

 בשיעורי להלעיטנו שיפסיקו השעה ״הגיעה
 ובשעשו־ ;״הזדקפות״) (״התקפלות״, התעמלות
 שרירים ובעשיית בירידה״), ■(״עלייה עי־לשון

״הנ מלוכד״, אחד ״כוח אמיצה״, ■(״התמודדות
 ומעלה״, משכבה שהיא ״מנהיגות איתנה״, הגה

חשי אימפוטנציה ■על המעידים ביטויים ושאר
באמ אלינו לדבר שיפסיקו השעה הגיעה בתית).

 בפרחים. ואפילו השרירים עמוד-השדרה, צעות
השכל. את להפעיל בטובם יואילו

 בישראל משלמי־המיסים כאשר ,אלה, ״בימים
 מילחמת־הבחי־ את ומממנים בהוצאות נושאים

לקבל זכותנו על בתוקף לעמוד אנו זכאים רות,

 מצע — ומרשימותינו מתנועותינו ממיפלגותינו,
ברצי אלינו דברו ואינטליגנטי. רציני מפורט,

(הארץ) נות."

תמיר. שידורי־ישראל.
ד״ש. של הדולארים

השאר זבל
 ״איפה ברשימתו טוען בלוך דניאל העיתונאי

 יומני־ של בולטת לחד־צדדיות ברדיו״ ואיפה
: בד״ש מוסווית תמיכה תוך ברדיו, החדשות

פו איזון של כללים קיימים ״ברשות־השידור
 הנראה כפי אך ■בשידור, ואובייקטיביות ליטי

 הרדיו של טיפולו על חלים אינם אלה כללים
 שודרו בערב השלישי ביום במיפלגת־העבודה.

 שמואל של חריפים דיברי״ביקורת הזה״ ב״היום
 מיפלגת־ר,עבודה. של הכספיים ענייניה נגד תמיר

 על זרמי מאיר הגיב ערב, באותו יותר, מאוחר
 למחרת רק ■במקוטע שודרה ותגובתו הדברים,
 לדיברי ופלא, הפלא אך הזה״. ״הבוקר בתוכנית

 אכן תמיר. !של ׳חוזרת תגובה ■צורפה סבר זרמי
 תמיר :עניין של לגופו למופת. והגינות זריזות

ההס ממגבית סכומים העברת של ■לנושא חזר
 כי אחת לא כבר הוסבר ברל״. ל״בית תדרות
 בוטלה שלפיו מישפטי, חוזה פי על הוא הדבר
 זאת ותמורת בחוץ־לארץ, מפא״י מגבית בזמנו

 הדבר ההסתדרות. ממגבית מסויים סכום מתקבל
 פחות נהנית כשמיפלגת־העבודה בהסכם, מעוגן

 למיפ־ הסוכנות מהקצבת ממנה קטנות ממיפלגות
בחוץ־לארץ. מגביותיהן ביטול תמורת לגות,

 בחוץ־ מגביות תוקף שתמיד משונה ״אגב,
 לגייס מנסה ד״ש, החדשה, שמיפלגתו שעה לארץ
(דבר) בארצות־הברית...״ רבים כספים עתה

של מסעותיו
אמיתי סוציאליסט

 קאנצלר עם בבון שגב תום שערך בראיון
 העומד בראנד, וילי לשעבר, המערבית גרמניה

 מיפלגת־ ועידת כאורח בארץ, השבוע לבקר
 לגורם חדשנית ■גיירסה בראנד הביא העמידה,

 בנסיעותיו להתמיד ■גולדמן נחום ד״ר את המביא
:בעולם

בז הזקן קולומבוס כמו ״הסוציאל־דמוקראטים,
חשבו על לא לעולם בדרך, תמיד נמצאים מנו,
 מגיעים, וכשהם בלתי־ידוע. בכיוון תמיד נם,
 מבדילים ואינם נמצאים הם היכן יודעים הם אין
 היה קולומבוס יזו, מבחינה לשמאלם.• ימינם בין

הסי את אוהב אני הראשון. הסוציאל׳דמוקראט
 לנחום אותו לספר פעם לי הזדמן הזה. פור

 רבין רבין. ליצחק גם אחר־כך המדמה גולדמן,
 תוכל גולדמן, את ישוב ,כשתראה :מייד השיב
 הבלתי־פוס־ מסעותיו שמבחינת בשמי, לו לומר

 ימיו כל היה הוא הציבור, חשבון ■על בעולם קים
(מעריב) אמיתי...״ סוציאליסט

השבוע פםונזי
האמריקאי: שר־החוץ ואנס, סיירוס

 סוף־סוף יהיה — ישבתו שדי־החוץ ״כאשר
שלוט.״

 פרשת ״מאז רבין: יצחק ראש־הממשלה
 ציבורי מינוי כל לפני למישטרה פונה אני ידלין
ה על תלונות יש אם ושואל בו מעורב שאני

מועמד.״
ל ההתמודדות על כן־אהרץ, יצחק ח״ב
 במיפלגת־הע־ ,ר,ממשלה לראשות המועמד תפקיד

המתמו המיפלגה היא העבודה ״מיפלגת : בודה
!״לדעת עצמה את דדת

 ״שממציון״: תנועת מנהיג שרון, אריק■
ה המפקד אלון יגאל היה ״במילחמת־ד,שיחדור

 מהבנת רחוק הוא כיום לנו. שהיה ביותר מבריק
וביטחוניות...״ צבאיות בעיות

 שניהם ״את :רבין־פרס מאבק על הנ״ל
 הייתי לבחור, עלי היה אילו אך להעיף. צריך

הצב שניסיונו מהסיבה ריק ולוא רביו, את מעדיף
 אף בצבא שרת שלא אדם על עדיפות לו ■נותן אי

אחד.״ יום
תוצ היוודע אחרי מייד פאר, מני השדרן

 ל־ תל־אביב מכבי בין מישיחק־ר,כדורסל אות
 פצצות־הלם סיפקה ״ישראל :מוסקבה צ.ס.ק.א.
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