
 עם קשריו פעיל, שאינו קופות
ל למינימום. מגיעים אנשים

 שנים עשר עוד לו יש דעתי
פעילות.״ של טובות
 נשאלה תוכנית באותה 01

 מדוע העורך על־ידי דייו יעל
 בסיפרו. אותה הזכיר לא אביה

מ יותר בחיים ממנו ״קיבלתי
השיבה. שורות,״ מיספר אשר

 האמריקאי הכוריאוגרף 0!
המת רוכינס, ג׳רוב הנודע

 כאורח בארץ אלה בימים ארח
ה את הפתיע בת־שבע, להקת

 אותו לראיין שבאו עיתונאים
 שנערכה במסיבת-עיתונאים

ורע שזוף כשהופיע לכבודו,
 פלוס, 60ה־ בן רובינס נן.

והת נואייבה, את גילה פשוט
באל אחדים ימים שם בודד

 שאני ״חבל מוחלטת. מוניות
לח . וחייב ללוח־זמנים קשור

 ״אחרת, אמר. לניו־יורק,״ זור
 ב־ נשאר שהייתי ספק לי אין

 תקופה עוד הזה המקסים איזור
 השראה שם קיבלתי ארוכה.
ובכ חדשים. רעיונות להרבה

 לרדת יוצר לכל מציע אני לל
 זה אם ימים. כמה ולהתבודד

 לפחות זה רעיונות. מעלה לא
לבריאות.״ יפה

 מנחם שלו, קצידהעיתונות
סכיצקי.

 אסי במאי־הקולנוע 0)
״!/  מפיקת־הטלוויז- אשתו, ד

 החמש בת ובתם אחרונה יה
 בו״ במאי־הקולנוע ,עמליה

 ההרה אשתו דווידזץ, עז
י די השש בת ובתם גדודיה

 של אשתו גפן, נורית ; זה
 בת ובתה יהונתן המשורר

ב כולם, יצאו שירה, השש
 חולות על לנפוש שעבר, שבוע
 לשם, בדרכם (די־זהב). דהאב
 נד־ רפי ־של בכפרו נעצרו

ץ,  שני לו והביאו באילת ס
 עבורו שרכשו שתילי־עצים,

 טכס- ערך נלסון בתל״אביב.
 וכדין, כדת לעצים, שתילה

ו לראשיהם זרים ענדו כולם
ל חג הגיע, בשבט ט״ו שרו

 צינור־ענק לקח ורפי אילנות
 עם יחד השתילים את זהישקה

 דיין: אסי אמר הנוכחים. כל
 בכפר. מים לו שי״ש ״שמעתי

ש מים, יש שאם החלטתי אז
 נווה־מידבר עצים, גם יהיו

קומפלט.״
 פינתי בקפה־האמנים 0!

 פיק צכיקה כי מתלוצצים,
הזמר לתפקיד להתמנות עומד

בגר כץ מנפרד איל־הפיצות של מנחל־עסקיו 1[| אלי
״רימי־ ברשת מיסעדות לפתוח ממשיך מניה,

 פתח השבוע בגרמניה. בכלא עדיין יושב שלו שהבוס למרות ני״,
 זה כץ מנפרד עם העובד אליוט, ינהל שאותה נוספת, מיסעדה

 מפוארת פתיחה השניים ערכי כץ, של היעדרו למרות רבות. שנים
בסיגנון החדשה, למיסעדה

 תוצאות־הב־ היוודע עם 01
 החלה התשיעית לכנסת חירות

 מתרוקנת הירושלמית הבוהמה
 מעמו־ אחד שלה. הערבים מן

 מנהל־הה־ בבוהמה, די-התווך
 אדיאס, רעיף בסרטים פקר,

בירו שנה עשרים שהתגורר
 שבגליל, לכפרו חזר שלים,

 איש־התם־ עשו כמוהו ג׳יש.
וידי מסראווה דאוד אורה

 ששבו חדסייני, פארוק דו
ה שבגליל. לכפריהם הם אף

 היטב מעורים שהיו שלושה
הש ירושלים, של בחיי־הלילד,

שבו לבבות הרבה בעיר אירו
רים.

 אוריאל אל־עד לדובר 0'
 ״קונקורנציה״ בבית יש ישיב

 זוהי זהה. ביימעט שם הנושאת
העו ישיב, ה אראל אשתו,

 ש־ אלא נענז״ת. כדוברת בדת
ל תימשך לא ה״קונקורנציה״

 להפסיק עומד ישיב זמן. אורך
ו החברה, כדובר עבודתו את

ש מי לתפקיד יחזור תחתיו
 שנים במשך אל־על דובר היה

 יחד שדמן. ארנולד רבות,
 העבודה את יפסיק ישיב עם
 מי שלו, קצין־ד,עיתונות גם

 עמי־ כתב־הטלוויזיה שהיה
 שדמן ואילו אפן־חן, קם

שהיה מי את לעבודה יחזיר

שלהם. הבוס על המקובל

 בדיעותיו הידוע פיק, הלאומי.
 הזמר הוא הקיצוניות, הימניות

 מאז הליכוד. צעירי על החביב
 להופיע צביקה מוזמן הבחירות

 ולמרות הליכוד חגיגות בכל
ה בצילומי כרגע עסוק שהוא
מס אינו החצות, בדרנית סרט

 אחרי מייד נוסע להזמנות, רב
 רחבי בכל להופעות הצילומים

הארץ.
 בירר הטלוויזיה בבניין 01
 כינוי העובדים מצאו ישלים
דול־ (״ליאו״) לאריה חדש

לירדן.״ גבות ״שתי :׳ין צ
 עיטור ג. העיתונאי 0

 החל כי טוען, ),גלביץ (עיטור
בטלוויזיה, יוקרן הבא בשבוע

 של ״פסוקו במקום ערב, מדי
יום״. של ״פירקו — יום״
 החריפים הדברים בעקבות 0)

כותרת, עלי בתוכנית שהושמעו
המו המודיעין קצין רואיין סד,
 על וסיפר נחמיאס סמי דח

 לשיטות ביחס דעות חילוקי
 במילחנד המישטרה של פעולה

 שר־ נשאל הכבדה, בפשיעה תה
 אם הלל, שלמה המישטרה

קצי בין הרמוניה קיימת לדעתו
 :המישטרה של הארצי המטה ני

בפילהרמו רק יש ״הרמוניה
כמת הידוע, השר השיב נית,״
ענייניות. מתשובות ניצחי חמק

ך3
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מדיניות במקום הסברה
 כאשר מוצלח תכסיס־בחירות נקט הליכוד

 מדיניות של לדעתו, הלקויה, ההסברה נגד יצא
 באמצעות הליכוד, מבקש עתה בעולם. ישראל
 את להפוך כץ, שמואל לארצות־הברית, שליחו

 חיים העיתונאי מדיניות. של לתחליף ההסברה
 והעקרונות כ״ץ של שליחותו נגד יוצא איזק

:אותה המנחים
 — לרוויזיוניזם האופייניות התכונות ״אחת

 והליכוד, חירות בימינו, שיורשיו תכונה והיא
 של כמיסטיקה האמונה היתה — ממנו קיבלו

 ׳עיקר. הדיבור אלא המעשה לא ככיכול, המילים.
 בהסכרה. האי־ראציונאלית האמונה נם מכאן

 הכיב נושא היו הממשלה של ההפכרה׳ ,מחדלי
 ההנחה כאופוזיציה. שיבתו שנות כל הליכוד על

 ההסברה, את שכללו :היתה מכאן •טהיטתמעה
 מדיניות בעיות ומייד — ה,גויים׳ את שכנעו
 כהס־ ,בוויתורים צייד כלי נפתרות. שלנו החוץ

מבישות. כעיסקות דרי־כיניים,
 כמורות נקלט לא זה שטיעון לומד, אי־אפשד

ש וזולות, קלות תדופות־פלא, רכים. ייטדאלים
 להרים אלא צורך ושאין השקעה דורשות אינן
 כתחליף פעם לא נראות כהן, ולהשתמש אותן

 — ההסברה המייגע. האיטי, לטיפול פופולארי
ומור משולבת מדינית במערכה כאמצעי־עזר לא

 כוח־ וכעלת יעילה לעצמה, כתכלית אלא כבת
כאלטר הליכוד על־ידי ה־צגה — משלה שיכנוע
ארה״ב. כלפי שלנו המדינית נטיבה
 חובה אבל, תכסיס־בחירות. כמובן, היה, ״זה

 היה לא זה בגין לגבי לפהות להודות, היא
 ב־ מאמין כנראה, הוא, בלבד. תכסים־בהירות
 של הכל-יכוליב בקסמיה שלו, תרופות־הפלא

 שמואל נשלח — חוכמה ראשית — •כך ההסברה.
בחושך. היושבים לעם הבשורה את להביא כץ

 ארץ־ לחסידי האמריקאים את הפך לא ״הוא
 בלהטוטי- לשחק נאלץ הוא השלמה; ישראל

לישרות־הקו.המ קיצוני כה בניגוד — ניסוהים
הליכוד. של פורסמת

השליחות, של הקצר כזמן נתברר אהד ״הבד
 מיסטיפיקציה :הליכוד ממשלת הקמת לפני עוד
 מדיניות. במקום לבוא יכולה אינה ,הסברה׳ של

 לו תהיה לא — ימאן ואם ירצה אם — בגין
המציאות.״ עם להתמודד להתחיל אלא בדירה

(דבר)

החדשה האחידה
 ולא מירבית בפתיחות לנהוג שמבקש מי גם
 שהם מפני הליכוד אנשי של הצעה כל לשלול
הא על דעתו לתת חייב ותו־לא, הליכוד אנשי
 שאנשים — הסיגנוך ״שינויי או — החדשה ווירה
 יורם המבקר של טענתו זוהי מייצגים. אלה

ברונובסקי.
 אווירה היא הליכוד עימו שנושא ״האווירה

טו חוסר־הומור של אנטי־אינטלקטואליות, של
 כלשון־עיל־ הנאמרות גדולות מילים של טאלי,

 וגאולה המר זבולון כמו אניטים יטל לשונם גיס.
 רוח-חייס, כל נטולות קלישאות של לשון היא כהן

 תובן. כל מהן נסחט שמכבר דביקות פראזות
יהו ,חינוך למקורות׳, לחזור ,שורשים׳, המילים

 הללו האנשים בפי הופכות ובו׳, ׳טור־טי׳ די
 לקוות רק אפשר נלעגות. לסיסמות־פירסומת

 את המקורות, את להמאיס תוכלנה לא שהן
 צריכים •שאינם האמיתיים אוהביהם על התנ״ך,
המ את העושים והמפד״ל, הליכוד אנשי להיות
בהם. לחפור קרדומים קורות

 בסלה״ להם ללעוג אי־אפשר ששוב ״כיוון
גאו שעושה השימוש על להתקומם אפשר נות,

 אצ״ג. או ז׳כוטינסקי •טל כדיבריהם כהן לה
 והקט־ רוח־הריאקציה בין מפריד גדול מרחק

 אנשי־ של עולמותיהם לבין הליכוד של גוניות
שניים. או דור שלפני הגדולים הימין

העי הבעייה. עיקר זה שלא הוא העניין ״אך
 לשרור שעתידה היום־יומית באווירה הוא קר

 מתחילה זו שאווירה כפי הליכוד, שילטון תחת
 וכאמור: המנהיגים, של מהתבטאויותיהם להצטייר

 •טל טיבעם על־פי כך להצטייר שלא יכולה אינה
 אישים בידי תינתן החלטה עוצמת הללו. האישים

 דופן׳. ,יוצאי אותם לכנות אפשר •טבלשון־המעטה
 מאשר לפולקלור יותר השייכת דמות כהן, גאולה

ב ,ריעות׳ להשמיע זכות לה קונה לתרבות,
 דיעו־ את לשמוע מהוייבים ואנו גמורה, רצינות

איתן׳. ,להתמודד ואפילו התמהוניות תיה
 האווירה מן כיותר הנידחים אלה יאמרו ״מה

השילטון אנשי להשרותה ומבקשים שרויים שבה

 אני ן הגאולה את יביאו אומנם כאשר החדש,
 כתהום אותה יביאו שהם נניח אם שגם מודה

 בעיני, חשודה הגאולה תהיה — אהר או זה
 מפירותיה. כהנאה מוסרי פסול יהיה ולסברתי

 על מהותם את מטביעים האמצעים :יתר־על-כן
 שמלמדת לקח איזה יש אם המטרה. של חותמה

 לצאת יבול מרע :הלקח זה אז ההיסטוריה,
להי הזה הרע יכול למראית־עין אם גם רע, דק

(הארץ) ׳ כטוב.״ ראות

בעלי־הבתים
העובדים ומשק
 תימשך אומנם אם ייקבע להסתדרות בבחירות
 שהיה כפי — לממשלה המסורתית ־אופוזיציה

 ההסתדרות תהפוך אם או — המערך בשילטון
 אינטרסנטים, בעלי־בתים כמה בידי כלי־שרת

 בממשלת הכלכליים התיקים נושאי גם שהם
; גבע אהרון מסביר הליכוד.

 הורוביץ, יגאל תעשיין. — ארליך ״שימחה
 מנהל וייצמן, עזר בנקאי. •טובל, זלמן תעשיין.
 איתן הכרות. מנהל כהן־אורגד, יגאל הברות.
חב מנהל קאופמן, חיים מיפעלים. מנהל ליבני,

חברות. מנהל סבידור, מנחם רות
 של רשימה ומרשימה. מכובדת רשימה ״אכן,

 פועלים. בקולות לשילטון שהועלו בעלי־בתים
 ליד יעמדו המדינה קום מאז הראשונה הפעם זו

בעלי־בתים. הכלכלי ההגה
 שהם ספק ואין רעים, אנשים אינם ״הם

 חי־ שקייטים אלא המדינה, •טל בטובתה רוצים
 אין המדינה.׳ טובת ,מהי כשאלה לוקי־דיעות

 שטובת־המדינה משוכנעים •טסוכני־הנשק ספק
 כדי שמנות עמלות לגבות להם לאפשר מחייבת
 התותחים יצרני עם הקשרים את להדק שיוכלו

 הביט־—מישד לעובדי ואילו בחו״ל, הטנקים או
 אחרת. היעה תקציביות בבעיות המתלבטים׳ הון
 ומנהלי הבנקאים התעשיינים, של דינם גם זה

ובממש בכנסת הליכוד את המייצגים ההברות
וסוב מיסים ענייני על להחליט יבואו כאשר לה•

 •טל האינטרסים את עיניהם לנגד יראו סידיות,
ההס אנשי כיו האינטרסים בהתנגשות המרינה.

 •טל השרים-תעשיינים לבין הליכוד •טל תדרות
הברי״ה:נסת. ושל ה׳טרים• של כוחם יגבר הליכוד,

 למפלגה משתייך לוי שדויד -לזכור, ״חייבים
 המערה, בממשלת נאבק עוד כל מרות. כה שיש
 רשאי היה והוא חופשית מיה לוי הויה נהנה

 תנו־ לו תריטה כלום רדיקליות. הצעות להעלות
 למנדטלת להתנגד האוטוריטטיבית החרות עת

 של למדיניותו התנגד שבן־אהרון כפי הליכוד
 ההסתדרות את לוי דויד הופך לא כלום ף ספיר

 יקבעו שבה ממשלה של לתוספתן כעל־כורחו
 בלום ף המשק ענייני את ובנקאים תעשיינים

ה מדיניות את גם יקבעי שכעלי־הכתים ייתכן
(דבר) ? הסתדרות

השבוע פסוק•
 ״נכון חרות: מרכז פישכת בגין, מנחם

 לאומי.״ גיבור הוא דיין משד, •אבל מחדל, שהיד.
 ה־ בשדון עד ידין, יגאל ד״ש מנהיג

הת הליכוד עם ״המו״מ :הקואליציוני מו״מ
 חלק הם התיקים כי ותיקים, עקרונות על פוצץ

מעקרונותיגו.״
 ההסתדרות, למזכ״ל הליכוד מועמד

 גבוה, עץ על לטפס רוצה אתה ״אם :לוי דויד
 לבד. תישאר בצמרת למעלה כי לזכור צריך אתה
 להיזהר.״ מוכרח ואתה חזקה, רוח יש שם

 ״אני משד: ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 תצמח.״ מקלפי שאמת רוצה

 לאוניד בריה״מ, של החדש נשיאה
 התנועה.״ דין את ״קיבלתי :נייב כרז

אחמד ד״ר מאדוקו, של החוץ שד־
 ישראל את יוליך שבגין מקווה ״אני :לראקי

השלום.״ אל
כ בחירתו כעת שוסמק, אליעזר ח״כ

 ה־ במעלות העולה ״על לע״ם: מטעם שד
ערוותו.״ תיגלה לבל להישמר מיזבח

 לסמוך ״אפשר ככד: אהרון !לעיתונאי
 שר־חוץ בתור לאמריקאים שיעשה דיין משה על
 שר־ביטחון.״ בתור לערבים שעשה מה את

 המישט־ שד לשעבר המודיעין קצין־
 איש לא ״אני :נחמיאס (סמי) שמואל דה,

ו״ היום כזה דבר לומר עוד אפשר הליכוד... של
17 ■ דדו־תס וזזה רז 1דר הוו


