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ם י ש נ א
 שנים. לשבע אחת המנון חוקרי
 בחו״ל, להשתלמות לצאת תחת
 המכון ׳מדעני שנוהגים כפי

ל הפרופסור החלים לעשות•
כרו שלו בשנת־השבתון שרת

 •רופא- שהוא דנון, בצה״ל. פא
 להצטרף עומד •במיקצועו, מנתח

 לצבא- הבא החודש בתחילת
 ב־ אחת• שנה ילמשך הקבע

 ישמש זה שמעשהו תיקווה
אחרים. למדענים דוגמה
 ומאיר וייצמן עזר ■

 שעבר בשבוע קיימו עמית
 בארבע-עיניים שיחות ׳מיספר

 בעל בית־אמריקה. במיסעדת
 שלא דוק, ז׳אק המיסעדה,

 קואליציונית לפעילות ציפה
 מתכוון שהוא סיפר במ״סעדתו,

 חדש, תפריט ללקוחותיו לספק
 קואליציה/ •תפריט שייקרא

 יהיה לפחות, ״־עכשיו, ואמר:
 את האכיל מי לדעת אפשר

מי.״
ברנ מריס הציירת 8'
 מציוריה תערוכה ערכה רדט ה

של בביתה נהלל, במושב

 מציגה שבה התערוכה, פתיחת
 ענקיים, פיסלי־קדמיקה אגי

ב התעניינות המבקרים גילו
 פחות לא הפסלת של בעלה
 נשאל כאשר בפסליה. מאשר

 כדי יידרש זמן כמה הפרופסור
 כדוד־הארץ כל את למפות
 ״שגי השיב: טופוגראפי, מיפוי

 חשבון ימי-עבודה.״ מיליון
 ימי- מיליון ששני גילה מהיר

שנה. 5500כ־ הם עבודה
 על באיראן חושבים מה 8
 במסי- ? בישראל הערבים מצב

 ביתו, בגן שערך בת־קוקטייל
 הפירסומאי האחרונה, בשבת
 הפירסו־ 30ל־ אכנת, אורי
 לכנס .שהגיעו הראשונים מאים

 סיפר הבינלאומי, הפירסומאים
 ד״ר האיראנית, המישלחת ראש
 משוכנע היה כי אמיני, רז״

 בישראל החי הערבי שהמיעוט
מח בתחומי רק לשהות רשאי

 את לו להוכיח כדי סגורים. נות
 בו־במקום אבנת טילפן טעותו,
 לוטפי הפירסומאי לידידו

אותו הזמין מנצרת, משעור,

 שרה לאישתו כשגילה כרגיל מקורי היהגל דובי
 דובי ב״ליכוד״. בחר כי הקרובים, ולחבריו

שמא שכונתה ראש״ ״ניקוי הסאטירית הטלוויזיה בתוכנית שכיכב
 ח״כ של משעשעים חיקויים ערן ואף הליכוד, של ח״כים בפי לנית

במוע בבחירות, הליכוד ניצחון את לחגוג יצא לנדאו, חיים הליכוד
בתוכ הופעתו תקופת בכל ביפו. גוריון, ישראל הזמר של החדש דון
 יותר המופתעת אישתו הפוליטיות. דעותיו את דובי הסתיר נית

ככה׳/ גם אותו אוהבת אני ימין או ״שמאל : אמרה מכולם,

 של בתו אשפוז, עמליה
 אריק המושבים, תנועת מזכיר

 תושבי כל כימעט נחמקין.
 ,התערוכה, את פקדו נהלל

 דיין, אודי גם היה וביניהם
 שנותר דיין לבית האחרון הנצר

 בתערוכה גילה אודי בנהלל.
 כי הכריז אבל מיקצועי, עני-ין
 הוא בעצמו מצייר החל מאז

 ציוריו- את אך־ורק בביתו תולה
שלו.

 בתל- הארץ במוזיאון 8
 פיסלי- תערוכת נפתחה אביב

 אגי הפסלת -סל קרמיקה
 של רעייתו היא אגי אלי. י!

 יואלי, פינחס הפרופסור
טופו למיפוי בינלאומי מומחה
ב־ לוויינים. באמצעות גראפי

למסיבה. מייד לבוא
הצ עטרי בלי הזמרת 8!

 דיילות לקורס לאחרונה טרפה
 כי שסברו אותם את באל־על.

 שנואשה ■משום זאת עשתה
 ״אין •גלי: מרגיעה ממיקצועה׳

 ה־ על לוותר כוונה שום לי
כזמרת.״ שלי קאריירה

 שני יצחק המפיק 8!
 האחרון, סירטו כי משוכנע

 לפחות להיסטוריה ייכנס הגן,
 האחרון הישראלי הסרט בתור

 מלא. בעירום בחורה שהראה
 יצטרכו ברירה, תהיה ״לא

ו מתמיד קולנוע את להפוך
הפ לבתי־כנסית,״ תמר קולנוע

 הם כך ״רק בחזונו. שני ליג
עוונותיהם.״ מכל ייטהרו

 * נהן *אודו! שו זויהודיזציה
 * שוויו משה עור השמאלנית המאניה

המר 11 ר 1 ב ז 3״ח י •נ ע נ והעונים
 יכפה אחד צד כאילו תמונות־זוועה לצייר אסור
זאת _ מאפיוזית גיישה זו הימני. הצד על דעתו מדברים הפןליטרןקים

 הישראלית העיתונות נשטפת הבחירות מאז
 של מפיהם היוצאים החינוך־מחדש ברעיונות

 משה הליכוד: ממשלת של החדשים הפוליטרוקים
 והאי־ הסיגנון המר. וזבולון כהן גאולה שמיר,
האח בשבת הגיעו החדש המישטר של דיאות

 גאולה עם ראיונות בשני מלא למיצוי רונה
 משה של ובמאמר בהארץ, המר וזבולון כהן

 של מדבריהם מובחרים קטעים במעריב. שמיר
 להלן: החדשים, דעית־הקהל מעצבי

:ואמונה עמדות על
 ׳שאנחנו אומרת שלי העמדה :׳טמיר משה
 שלנו׳ הוא •מהצדק היפים, הצודקים, הטוכים,
 לנצח שעלינו בכוחנו, ולהילחם להוסיף •מעלינו
שננצח. רמטוב

 •מאתה בטוח אינו הלב אם : חמר זבולון
 מול שלושים, מול אחד לעמוד תוכל לא צודק,

הערכים. כל
 הנער אמונת את לחזק חשוב :בחן גאולה

 שזה יהימוב שלא כזהותו. כצדקתו. כעצמו,
שלנו. •מזה •מיידע כיכוש.

:הערבים על  עלינו עומדים מיליון מאה :שמיד משח
 להיאבק כדי רק קיימים הם : חמר זבולוןלהכחידנו.
כיהודים.

 רוצים שהערכים יודעים אם בהן: גאולה
מתכוננים. אז לים, אותנו לזרוק

: ישראל לערביי היחס על
להתיי שצייד אומד אינני שמיד: מיטה

ישראל. כערכיי לשמה אלימות לנהוג או רע חס
כ פגיעה או גירוש נגד אני : המר זבולון

•ש או — אצלנו תרבותם את •שיבטאו ערכים.
ככבוד. מכאן יהגרו

 סופו אכזרים, על ״המרחב בהן: גאולה
רחמנים.״ על שמתאכזר

:היהודי העם של דמותו על
 כותל. יהודית. זקיפות־קומה :שמיר משה
 שיש יהדות כשרות. שמירת כשבת. אי־עכודה

להט. כה
 העם אנו למחשב. מעל אנו :המר זבולון
ההיסטורי.
 הוא לכן ייעוד, יש הזה לעם :כהן גאולה

 פסו הגדולות הממלכות שכל אחרי כחיים נשאר
העולם. מן
:הנוער חינוך על

 אידיש־ יותר קודם־כל צייר : שמיד משה
יהדות. יותר קיים.

 יהודי חינוך לתת הזמן הגיע : המר זבולון
לכולם.

 יהודיזציה להיעשות חייכת :בהן גאולה
במערכת־החינוד. יסודית

:הטלוויזיה על
 - מאפיה כארץ יש אם :שמיר מיטה
 המאפיה זוהי — וככידור כתיאטרון כסיפרות,

היוצרים כין עמוקה אחיזה לה יש השמאלנית.

 המשפיעים קבוצת את תמצא :זבולון'המר
 אחת בדשימת־תמיכה תרכות כענייני והצועקים

של״י. •מל
מי שקבוצת הצדקה כל אין :בהן גאולה

 בכלי־ תסית מאד ספציפיות דיעות עם קטנה עוט
 ממלכתי. תיקשורת

:התרבותית המהפכה על
המא את לראות רוצה אני :׳טמיר מיטה

תר איכות ליצור הרצון את ההשקעה, את מץ,
אמיתית. בותית

 לנעמי כי קובע לנדמל, מי, :המר זבולון
 ף בטלוויזיה היצירה על השפעה תהיה לא •ממד
 השפעה? כיתר זוכה קינן עמום דווקא ולמה
אחרים. הדגשים יתנו אחרים אנשים אולי

אד חינוכית? טלוויזיה ־•מ בהן: גאולה
 עקיבא דכי על תוכנית לעשות אפשר רבא!

אפ כלתי מ״משימה פחות לא מרתקת שתהיה
שרית״.

 !מופקר היה זה ניקוי־ראש, :כהן גאולה
 תוכניות אלף ישראל. ארץ על לצחוק אי־אפשר

 מה לתקן יכולות לא ״מוקד״ או ״מורישה״ •מל
רו אם ראש״. ״ניקוי של אחת תוכנית •ממהכלת

 פרטי כאופן ״מלכת־האמכטיה״ את להציג צים
•מית אותה, שנסכסד רוצים אפי אכל כבקשה. —
 ונחליט. לקרוא נו

: היצירה חופש על
 אין אד לתכופתן. לכוז אוסיף :שמיר מיטה

 לומר כזכותו או כו פגיעה כל הדעת עד להעלות
רוצה. •מהוא כפי אמיתו את

ד זבולון מ בחופש־היצירה. אתערב לא :ה

מאפיה.
 ציד־ לי מייהסים פיתאום כלה :בהן גאולה

חופש־הדיכור. נגד אני כאילו ? מכשפות
הדגלים את גונבים

הבח לקראת הליכוד של מודעית־הבחירות
הלי תועמלני משתמשים שבהן להסתדרות, רות
 כצנלסון ברל של ממישניגתיהם בפסוקים כוד

 ערך״ היא ש״העבודה לטעון כדי גורדון וא.ד.
 יגול, יונה של חמתו את עוררו מיפלגה, ולא

:המגיב מפא״י, מוותיקי
הרוויזיו הבחירות בתעמולת נשתנה ״מה
 הליכוד? של ההסתדרותית הרשימה •טל ניסטית
 זאב תכע ודמלושים כשנות מאד. הרכה נשתנה

 כיום ואילו ההסתדרות׳, את ,לשכור ז׳כוטינסקי
 העבודה׳... ,רעיון כיבוד את תלמידיו דורשים

 היצ- כל גועשים המילולי השינוי מאחרי אולם
'  שיכורי■ כובשים •טל רעות״הרוח ומתנשאת 3י

 היקרים והסמלים הדגלים את לגנוב :ניצחון
תנועת־העכודה. •מל כיותר

 הליכוד מודעת אומרת אדם׳, עם ,״להיות
 כא זה וציטוט גורדון. •מל אימדתו בעיקבות

 לתל־ שכם כיו הבדל שאין התביעה עם כיהד
 על ישלטו יהודים מיליון שלחמה כלומר, אביב.
 ייקרא וזה — ערכים מיליון שני או והצי מיליון

? גורדון א.ד. •מל מייסודו אדם׳ ,עם
 גורדון, את בשעתו הא׳מים ז׳כוטינסקי ״זאב

כאינ בוגדים •מהם ככד כצנלסון, וכרל כן־גוריון
 האינ־ למען הצרופים והציוניים הלאומיים טרסים׳
ההס אותם שמבטאת כפי המעמדיים, טרסים
 כתורת וירגלו תלמידיו יבואו ועכשיו — תדרות
(דבר) ? וכצנלסון גורדון

שמאל? מקימים איך
 השנים בשלושים בארץ היה בעצם, ״מתי,

שו המשוררת־מסאית שואלת ?״ שמאל האחרונות
 ולהקים לחדש התביעה בעיקבות הר־אבן, למית

העבודה. תנועת את מחדש
 •משריר כזה ״שמאל :ושואלת ממשיכה היא

 לתקנו או כסדר, יהיה והוא מעט, לחדשו רק
 כשלוב? מקומו על יבוא הכל ואז חמם פה

 מתפקד כזה, נדמוכנע כזה, וחזק נחמד •ממאל
 טוב, •מעון כמו אותו לכוון רק •מצריד _ היטב,

?״ וינצח יפה ויהיה יחזור ואז מהתחלה,
: היא הר־אבן ־שולמית של מסקנתה

קיי להיות צריכה כלשהי שמיסגרת ״ייתכן
 •מום כלי מבוכה •מל ממצב לעכור וקשה מת׳

 יצטרד כמאוחד או כמוקדם אכל ככלל. מיסגרת
 רוצה הוא מה עצמו את לשאול מישראל אדם

 ההיסטו־ העכודה מיפלגת את להחזיר כעצם:
 שמאל. להקים או — הארכיאולוגית או דית

 פולי■ פעילות כהחלט מספיקה הראשון לצורר
 דרושה הימני לצורר הקיימים. כמוסדות טית

 המישורים ככל כמעט - עבודה מאוד הרכה
מר) החיש (טל חיים.״ אנשים •מכהם

השבוע פסוקי
 :בהסתדרות שלי סיעת ראש צבן, יאיר •
 לידי השילטון להעברת צוות שהקים הודיע ״רבין

 פועל כולו המערך כי צורך. בזה אין הליכוד.
 היחידי הדבר וזהו שנים, עשר כבר כזה כצוות
בו.״ הצליח שהוא
 מאמר על סאמט, גירעון הארץ עורך •

 היה ״המאמר דיין: בפרשת הארץ ־של ראשי
פה.״ אל מפה אולם מלא

שיט־ הליברלית המיפלגה מנהיג •
 עם הקואליציוני המשא־והמתן על ארליך, ח־

 את לאכול קודם רוצים ״הם :אגודתיישראל
בירכת־המזון.״ את יברכו אחר־כך ורק הסעודה,

 את •שמרה מישיר,דות ״יותר :קינן עמום •
היהדות.״ את הכדורגל שמר הכדורגל,

 ׳בגין שבממשלת העובדה על וייצמן עזר •
 ״זו :החרות תנועת מוותיקי שר אף יכהן לא

מק״י.״ ובלי חרות בלי ממשלה תהיה
יש ייטראד לשעבר, הכנסת יו״ר •
אלו שהסתבכה. כפי הסתבכה -מיפלגתי : עיהו

לה.״ יסלח הים
 לפיד: (״תומי״) יוסר העיתונאי •

 אבל קטן, אסון ■הוא עקרונות בלי ״ראש־ממשלד.
גדול.״ אסון להיות יכול עקרונות עם ראש־ממשלר,

להי עלול ״בגין :הבהן מנחם הרם •
 לשמאל, מימין התנ״ך את קורא הוא בעוד כי ווכח

לימין.״ משמאל התנ״ך את קארטר מר קורא
_ _ _ _ _ _ 2 3 2076 הזה העולם


