
ם י ש נ א
• •.-.■<■1 , ; •• >דז^ן^7 •יי־׳׳ - י;**• ■ ,״;דד ׳ : 1.

 שר־המיסחר־ לתפקיד המיועד
 הליכוד, כממשלת ■והתעשייה

 ביוד מוצרי על תמיד מתערב
שבבע למוצרי־חלב החרושת

 הבחירות אחרי מייד לותו.
 גביעי שלושה הורביץ הפסיד

ב הליכוד לדובר מוס־שוקולד
ש רקנאטי, יוסי הסתדרות,

 41ב־ יזכה הליכוד כי יטען
 פסימי היה הורביץ מנדטים,

 מנדטים 35 על דיבר יותר,
 רקנא־ חילק המוס את בילבד.

 שאירגן המסיבה באי בין טי
דד אחד הנצחון. לכבוד בביתו

 בן־אודיס י״ תעודת־עיתונאי
 דרש ובן־פודת לו, שיש אמר

 ואז סירב, בן־אודים לראותה.
ה את עליו והפך שייקה קם

 המשקה כוסות העמום שולחן
הנוכ עבור שהוכנו והכיבוד

ב שייקח פגש למחרת חים.
 וזה סוקולוב, בית מעובדי אחד
 קרה מה ״שייקח, לו: אמר

 מתאים לא זה אתמולי לך
 יש, ״מה שייקה: השיב לך.״

מ ולדידי קינן לעמום רק
סי  יכול זה לי גם מותר? נו

לסעפים• לקרות

 התל־אביזיון בפסטיבל תורכיה נציגתאפזר אזין
לגנוב הצליחה בתל־אביב, השבוע שנערך

 שיר והשמיעה מרהיבה, ססגונית בתילבושת כשהופיעה ההצגה את
ת באחד זכה שלא יפהפה רומנטי מו מקו ה  בגלל הראשונים. מ

ת לבטל היווני הנציג החליט אזין של הופעתה ב השתתפותו א
 אמרה בגללי,״ הופיע לא היווני שהנציג מצטערת ״אני פסטיבל.

 בישראל, נהדרים טיולים לנו היו שלו. בולו ההפסד ״אבל אזין,
 ועל פופולרי, מאד היווני הזמר שאצלכם יודעת אני מזה, וחוץ

לישראל.״ לבוא החלטתי לכן דבר, יודעים שאינכם בימעט התורכי

 (מיל.) אלוף היה שם אורחים
 לנוכחים: שאמר וייצמן, עזר

 בבחירות המערך את ״לדפוק
 כימעט קשה היה הנוכחיות

ש המטכ״ל את לשכנע כמו
 את לדפוק מסוגלים אנחנו

 במילחמת המצרי חיל־האוויר
ששת־הי׳מים.״

ש במסיבת־העתונאים ■
ל כדי הדפרין רפאל זימן

 נגד תלונתו את שם הסביר
 פ־ שמואל המולטי־מיליונר

 כמשקיף, נכח, דאטו־שרון
 פלא־ של ואיש־סודו יועצו גם
 כן־אז־ ז׳אק העיתונאי טו,

 העיתונאי בו כשהבחין דיס.
 גן־פו־ (״שייקה״) ישעיהו

 העזה בהתנגדותו הידוע דת,
 ״בקרוב לעברו: קרא לפלאטו,

 עומד שבו במקום אתה תעמוד
ה כל את לו ותספר הלפרין
 לו, השיב לא בן־אודיס אמת.״

 אתה ״למה :המשיך ושייקה
לס מפחד אתה ? לי עונה לא
 בן־אודים האמת?״ את פר

 הנרגז שייקה בשתיקתו. עמד
ל לצעוק והמשיך ויתר, לא

 בעבר שהיה בן־אודיס, עבר
 נכי ״איך רשות־השידור: איש

בכלל לך יש לכאן, נכנסת

 גאולה חברת־הכנסת 81
 הליכוד נצחון את חגגה כהן

ש רעשנית במסיבה בבחירות
 שלה דירת־הגג גג על קיימה
 בתל־ 23 ברכה עמק ברחוב
 הרחוב שכל רצתה כהן אביב.
 הציבה לכן איתה, יחד יחגוג

 בדירת־הגג. ענקיים רמקולים
ה כל לא כי שהסתבר אלא

 אחד הליכוד. אוהדי הם שכנים
ב חן מצא לא שהרעש מהם,

המישטרה. את הזמין אוזניו,
יהו המשורר־סאטיריקן 8!

 המנוחה אחותו בן גפן, נתן
בבדדו־ פגש דיין, משה של
 ,,נו, :לו ואמר דיין אסי דו

 זה איך אתה גם תרגיש עכשיו
 שר־ביטחון.״ שהוא דוד כשיש

אחו היא רות, אסי, של אמו
 של רעייתו דאומה, של תה

 שר־ לתפקיד המועמד וייצמן,
הליכוד. מטעם הביטחון

 למחרת שפגשה ידידה 8!
במסי דיין אסי את הבחירות

 תראה ״אתה לו: אמרה בה,
 לליכוד.״ יעבור שלך שאבא
ה את ראה שלא אסי, השיב
 לא שלי אבא ״שטויות, : נולד

' !״ג׳ובים מחפש
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 * עיקוון נד הוומס עריק שר ומותו

ה ואש־ממשוה  * חלקית נמישו
ואש־הממעורה שד והשנם המיקטות

סאחריזת בריחה
 מ־ כאחד המקובל אורבך, אפרים ׳הפרופסור*

 מועמד בשעתו שהיה מי במדינה, אישי־המוסר
 להגיב כדי שתיקתו את הפר המדינה, לנשיאות

 כשר־ דיין משה יאת למנות וההסכמה ההצעה על
:אורבך כתב החוץ.

 גובעת לשר דיין מר של למינויו ״התנגדותי
 יכול ואינני כאהד, וממלכתיים מוסריים מטעמים

הממלכ כשם הדוגל כגין, מר על לתמוה שלא
ככד. חש שלא תיות,

 יום־הכיפורים כמלחמת שאירע מה ״...לאחר
 תירוצים מיני ככל התפתל אלא התפטר, לא דיין
 התפטרה מאיר שגולדה עד בתפקידו להחזיק כדי

 זו לא אכל דעת־הציכור. כלחץ מראשות־הממשלה
 לנחוץ מצא לא גם אלא התפטר שלא כלם-

 לכישלונות אחריותו מידת על מילה להשמיע
שנחל.

 נותנים שרים מתוקנות דמוקרטיות ״כמדינות
 לא אם גם כמיטרדיהם כישלונות על הדין את

 הראה לא דיין שמר מכיוון אישי. כאופן נכשלו
 לשאת ראוי הוא אין כאחריות, להודית נכונות

 כלשהו, כשר אלא כשר־הוץ רק לא כאחריות,
כלשהי.״ בממשלה אלא הליפיד, כממשלת ולא

(מעריב)

פוליטית זנות
 מינויו על להודעה הנזעמות התגובות כל בין

 בלט הליכוד, בממשלת כשר־החוץ דיין משה של
:גפן מארק המישימר על עורך של מאמר

הלי אל מזדהל הוא לפתע מזונה. גרוע ״דיין
 הפוליטי, השוחד את מקכל המנהיג לפניית כוד,

 ישראל, מדינת של פקודותיה היה לא שכמוהו
 כארץ כאלה וכנכיכות כזה דכר נתרחש אם וספק

 עקרונות להעדר מאז־ומתמיד רגיל דיין כלשהי.
ה האחריות רבצה שעליו האיש הוא, מוסריים.

 לא יום־הכיפודים, מילחמת מהדלי על עיקרית
 המובן־מאליו את עשה ולא הציכור מזעם התרשם
 את עצמו על ולקכל להתפטר — כזה כמיקרה

 את נא ראו והמיניפט״יאלית. האייטית האחריות
 מתפקידו הסתלק אשר רכין, יצחק כין ההכרל

 משה לכץ כמועד נסגר שלא השבון־כנק כשל
 אירע אשר לכל האחריות רוכצת עליו אשד דיין,

 אכן יום־הכיפורים. למילחמת האומללה בפתיחה
 בציבור שתושימע הביקורת שגב דיין, בשה זהי

בעי המוכר שכן רושם כל עליו תעשה לא היום
 הכר או עליו מחליט עצמו שהוא דכה הוא ניו

מטרותיו. את שמשרת
 מתוף — לכוא לעתיד שתיכתב ״בהיסטוריה

 יכל ההיסטוריונים על-ידי תיכתב ימלא הנחה
 הרומס עריק של כדמות דיין יישאר — הליכוד

 את למכור והמוכן ציבורי מוסר של עיקרון כל
אישית.״ קאריירה תמורת תנועתו ■את חבריו

הנזישמר) (על

חולה מנהיגות
 להכרעות נדרשו זאייזנהואר רוזוולט צ׳רצ׳יל,

 חמורות. ממחלזת שסבלו בדמן קשות מדיניות
 או זו במידה הישפ״ע שמצבם ברור מרקוס ליואל
 התייצאות את מתאר והוא החלטות־חם, על אחרת

 :הממשלה דמות לגבי בגין מחלת •של האפשריות
ל משהו עושים שהתקפי-לב אומרים ״יש

כש מהם כשיוצאים — ופיסית נפשית — אדם
 שהיה ודאי כניו של כמצבו רגיל אדם יום.

פעי על חמורות הנגלות רופאיו, בעצת קובע,
 הוא כנין אף מיקצוע. מהליף אף ואולי לותו

 היחידי ובעל־הסמכית הליכוד שד העיקרי הנכם
 כו יחזיקו הם להתפורר. עשוי הכד בלעדיו שם.
 יטיצ־ ראש־ממשלה יהיה בגין מר ירצה. עוד כל

 מיספר להגביל הרכה, לנוח ,איזי׳, ללכת טיף
יצ כך עקב מהתרגשות. להימנע עבודתו, שעות
האי יהיה הוא מסמכויותיו. הרכה להאציל טרף

 סמכות כעל אך לפרטיס, ייכנס שלא דיאולוג
 הכל מחלת־הלב. כשל כמיוחד גדולה עליונה
 פנימית אופוזיציה וכל בהונות, על סכיכו יהלכו

לג רוצים אתם ,האם :האנושי כנימוק תשותק
 ראש־ של הזאת הפעייה ?׳ התקף לכנין רום

 במיש־ ראש־ממשלה או חלקית, כמישרה ממשלה
 תהיה בריאותו, כמצב קשות שתפגע מלאה רה

 ש־ החדשה הממ׳טלה פעולות עד שתעיב הכעייה
 דיין משה של ,גיוסו׳ •טמאחרי להניח יש תקום.

 כרכר המחשבות ודאי עמדו הליכוד לממיטלת
(הארץ) כנין.״ מנחם של מצב־בריאותו

הקונסנזוס את לשבור
הצבעת־מחאה. היתה לא ■האחרונות בבחירות

 לראשונה, המצביעים •טל קולותיהם הוכיחו זאת
 יוצא סובול ״הושע לליכוד. הוענקו מהם 450ש־־/
הת כיצד ומסביר הקיים, הלאומי הקונסנזוס נגד

ימינה״. ,דז״התיישרות פתחה
 ברם שמונה כני היו ה־טמונהיעשרה ״כני
היר והשילטון ששת־הימים, מילחמת שפרצה

 הכתם כשמן ישראל. כשילטון התחלף כנדה דני
 שמעד וכ,כימני־דרד׳, ב,האנדז׳אפ׳ שיחקו עדיין

 הפצצית־עומק מכצע מדינתם של *טהיל״האיויד
ואוז המתפרעת, כרצועה סדר שעושים כמצרים,

 מהכלים על כדיכורים והיהכט הלוך הלכו ניהם
ותכ הלכו זאת עם כד־ככד פלסטינים. עם כקשר

 מערת־ המערבי׳ הכותל סביב הצרמוניות פו
 ואט־ ,והארץ אחרים, קדושים ומקומות המכפלה

 של שמן־זית מלאו ההמוניים, צעי־התיקשודת
דתי. מלל

 פשוט הבהירות שתוצאות מהמסקנה מנוס ״אין
 הינו זה עוד כל הלאומי. הקונכנזוס את מבטאות

 נתן אשר העם, של לרובו המשותף הקונסנזוס
 עוד ופל הדתי, לימיו קולותיו ממחצית יותר

 העבודה, מיפלגת כשולי המלחך הקונסנזוס זה
 הימין של והקבועה ההדרגתית עלייתו תיבדגיד

 חקי־ החל מאז והולכת נמשכת שהיא כפי הדתי
 לכך רכיכה ששת־הימים. מילהמת שלאחר פאון

 הקונ־ את המבטא הדא־הוא הדתי הימין :פשוטה
 את המסיק גם והוא מעצורים, ללא הזה סנזוס

בו ללא ממנו המשתמעות העיקכיות המסקנות
 הפלשתינאים לא, שלנו. כולה הארץ כן, : שה

ה את נפרדת. למדינה ראויים ואינם עם אינם
 הממלכה כמיסגרת שיפתרו — שלהם בעיות

לירדן.״ מעכה ההאשמית,
הנזישמר) (על

עליזה תחזית
לרואי־ר,שחו להצטרף שלא החליט קינן עמוס

:ובלתי־מזיקד, חביבה תחזית מציג והוא ,רות
החפ־ כל את לעשות אפשר להיחפז. צורך אין

 זח דוה, לעשות כלי כשקט, למכור בנחת, נות
 על המיקוח לכטה. חודשים, שלושה לפרות יקה

 אריזה ויאפשר התהליך את יאט התיקים חלוקת
כחלה. ללא

נורא. הכר שום יקרה לא ככלל מזה, ״חוץ
 שד שבהיסטוריה הוא, לקרות שעשוי מה כל
 היה חודשים כמה שבמיטה יירשם, ישראל עם

 מה ואין הכל, וזה רא־ט־הממשלה. כנין מנחם
 בגין חודשים, כמה כעוד להיחפז. מה ואין לדאוג

אח או כף. א- כך ף איד דאש־ממשלה. יהיה דא
 ואף־על- יהיה. לא הוא דאש־ממשלה, אכל ת.

 לנ־ ואפשר רב. הוא הפיתוי לנחש׳ יפה שלא פי
 ולא עזר, יהיה לא הכא שראש־הטטשלר הש

 מכמה ף למה הורכיץ. יגאל ולא אדליד, שימחה
 הצביע לא ואיש מנחם לא שמם ראשית, סיכות.
 השניים על מקופל אינו מהם איש •טנית, כעדם.

 ראש־הממשלה יהיו לא הם ושלישית, ,האחרים
יהיה. אהה שמישהו מפני

 לארכיאו־ פרופסור יהיה שהוא לוודאי ״קידם
ה העליזה ובתחזית ומיקטדת. •טפם עם ,דיניה
המודאג.״ הקורא מן נפרדים אנו זאת,

אחרונות) (ידיעות

השבוע פסוק•
 חסרה ישראל ״למנהיגי :הר־אבן אלון? •

המציאות.״ את להם שתסביר מערכת־חסברה
זו ״מאיר :״ד:־״ כתג קוץ, גדעון •

קוצר.״ בגין — רע
 ש מאד ״חשוב כר־לם: חיים השיר ס

 במש־ הברים וכי איתנו, לא ומי איתנו מי נדע
שלה.״ המצע מאחרי יעמדו לנה

מי של ערווה ״לכסות נ עמית מאיר •
מוכן.״ לא אני — שהו

פאדאת: אנואד מצריים, נשיא •
לבגין.״ רבין בין הבדל כל ״אין

דפינו־ ליהושע הדיש מיכה ה״כ •
ץ3  ברחוב אתך להצטלם יותר ״אי־אפשר :י

בראש־מיפלגה.״
 שם ״יושבים :ד״ש על ידלין אשר •
 הייתי אני גם בחיץ, הייתי אילו טובים. הבר׳ה
בעדם.״ מצביע
שב מקווה ״אני :פרם שימעץ רש־ •

 דמו־ בדרך ייבחר הליכוד מנהיג שנה 120 עוד
קראטית.״

 ההורים זעם על בתגובה דיין משיה •
!״ אובייקטיביים בלתי אנשים ״הם :נגדי השכולים

ה מהיושר שנדהם ״מי :קשת סילבי •
שיקום.״ — דיין משה של אינטלקטואלי

 שהמערך מאמין שלא ״מי :קינן עמום •
דיין.״ משה את מביר שאינו סימן מת,

1 9 2074 הזה העולם


