
אנשים
 אד* השעה עד נמשכה משיבה

 והמשקאות לסנות־בוקר, בע
 שהובאו למרות כמים, זרמו

 אחד עצמם. המשתתפים על־ידי
 הטייס במסיבה, המשתתפים

 חברת מבעלי בורוכיץ׳, דדי
 מטוס־סי־ רפש כי סיפר כנף,
בשי שהיה מקומות 14 בן לון

 וכי ניגריה, ■נשיא של מושו
ל בדרכו עתה נמצא המטוס
 על-ידי מוסס כשהוא ישראל
 בר־אדז, אפריים הטייס

אח חודשים ■לפני שביצע מי
וני בלב־ים, נחיתת-אונס דים
נוס שלושה עם יחד בנס צל

 שעות 48 בת שהייה אחרי עים
ה הציעו מייד בסירת־הצלה.

ה את לשכור לדדי נוסחים
 אח״מים הסעת לצורך מטוס

הסמו ולאיים בארץ בתשלום,
כים.

■  גאון יהורם הזמר !
ד במסע־הושעות עתה שוהה  בו

 אורגה חברתו ואילו נצואלה,
 בדירתו לו ממתינה גולדפרב

שמו נפוצו באחרונה ברמת־גן.
 אמר יהורם כי שסיפרו עות

 ׳מהעניין, יצא שהוא לידידים
הכחישה השבוע מתחתן. ואינו

ה, המקום, נ או  בעצם היא שי
 יגאל של שניהם, של בת־דודה

ה מצד ניצה ושל האמא מצד
 זו משפחתית באווירה אבא.
 תערוכה להכין הרעיון נולד

 טכס־ היה והשבוע משותפת,
קור וניצה יגאל אגב, הפתיחה.

 מצייר ״גבר לחערוכתם אים
 אשה״, מציירת אשד. — אשד.
בתפיס השוני את להבליט כדי
 של שלהם הרישום ובסיגנון תם

נשי. עירום

 בעוד תשודר, כאשר ■1
 נוספת תוכנית מחודש, יותר

הטלוויזיו הסידרה במיסגרת
 של חייו על שכאלה, חיים נית
 כיום ריכלין, משה של חייו
 הקרן־ של הדירקטוריון יו״ר

 הצופים יהיו הקיימת־לישואל,
ה מן חלק זהו כי משוכנעים

 הליכוד בין הקואליציוני הסכם
התוכ במרכז לאגודת־ישראל.

 שערי־הסד שכונת תעמוד נית
בהרח יסופר ובה בירושלים,

 החוגים בין המאבקים על בה
 אגודת־ לבין הציונים הדתיים
 שרק היא האמת אבל ישראל.

לשי־ גרם מוזר צירוף־סיקרים
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 בשכונת בגן־ביתה שוחט, ניצח חאופנאית שערכה מייוחדת־במינה
 ניצה. של בעלה להורי שיין השנים 100 בן הבית בתל־אביב. שבזי
 של האטרקצייה הפכה חדשה, דוגמנית שהיא בן־שמעוו, מיכל

 שמיכל, אלא נוספות. בתצוגות להופיע בהצעות זכתה מייד האירוע,
 מוחלט בלאו ענתה במהירות, שיגשגה שלה הקצרה שהקאריירה

במאי־קולנוע. שהוא שלה, החבר אל בבוקר למחרת וטסה לכולם,

 השמועות, את נמרצות אורנה
שא בעתונים ״כתבו ואמרה:

 זה ביוני. 30ב־ מתחתנים נחנו
תא קבענו לא עדיין נכון. לא

ש־ אותו נקבע נישואין. ריך  נ
 לא הוא ארצה. יחזור יהורם

מ לוונצואלה איתו אותי לקח
 שהוא שהעובדה שחשב כיוון
 להיות סבלי אשד, עם נוסע
 בשמו לפגוע עשוייה לה נשוי

 פי על כעת, מקום, מכל הטוב.
 כבר אני והחוק, הרבנים דעת

 אי- להתחתן בשביל גדולה די
תו.״

■  המשותפת תערוכתם את !
 הרמת־גניים הציירים של

 פלאגץ, וניצה נמיר יגאל
 בקפד,-גלריה השבוע שנפתחה

 אפשר בתל־אביב, השדרה סוף
לפ טלוויזיוני״. ״שידוך לכנות

הס בעת חודשים, מיספר גי
 ציור- על חדשה תוכנית רטת

נט שבה חי, מודל עם עירום
 וציירות ציירים שמונה חלק לו

הת ברישום־עירום, העוסקים
 וניצה. יגאל בין שיחה גלגלה
 ביום שנערכה ההסרטה׳ בתום
מש ללגום השניים יצאו ■שרב,

 שבסוף בקפה־גלריה קר קד,
 נכונה ושם שדרות־רוטשילד,

בעלת- כי התברר הפתעה. להם

 זה. במועד דווקא התוכנית דור
ע והמנחה, התוכנית מפיק
ס ד, מו ג נ טי  בהכנתה החל א
לפ חודשים, ארבעה לפני עוד

 יהיו מה מישהו ששיער ני
 ושאגודת־ ,הבחירות תוצאות
בשילטון. ׳תהיה ישראל

 (״יעג־ יעקב המראיין 9!
ן קלה״) מו ג  מלאות חגג א

 בירה שלו לתוכנית־הרדיו 150
 ריאיין השאר בין ונזצב־תח.

 שר־ה־ את החגיגית בתוכנית
 (מיל.) אלוף החדש חקלאות
ל א רי , (״אריק״) א ץ ר  ומייד ש
צ המערך ח״ב את לאחריו י

 את אגמון כששאל נכון♦ חק
 השיב ?״ שלומך ״מה נבון

בון: יותר מרגיש ״אריק נ
המ של אחרת לשאלה טוב.״
 דיין יחזיר לדעתו אס ראיין,

 השיב למערך, שלו המנדט את
 מה יחזיר, לא ״יחזיר׳ :נבון

כש למערך? משנה כבר זה
מנ הרבה כל-כך מפסיד אתה

לספור.״ מפסיק אתה דטים,

אג אמר מעמד באותו ■
 שלאור מאד חושש ■״אני מון:

 ד,מם־ עם הקואליציוני ההסכם
 כ־ צילומי-הרנטגן ייקבעו ד״ל,

דבר-תועבה.״

■ך■*■
תוספת * עצמו את יפתיע עוז בגין

איו * ואופוזיציונר המגיעה ״הודית
הניפות־הסרוגות בדור רעים ירדים אומרים

של הפאראדובס
בגין ממשלת

 בישראל היחידה המשלה תהיה בגין ממשלת
 תמורת טריטוריאליים ויתורים לעשות שבכוחה

 לצעד מתנגדים לד, יהיו שלא מפני הסכם־שלום,
סא ברשימה טוען, בכר אהרון העיתונאי כזה.

 כי שוב הוכיחה הישראלית המציאות : טירית
דימיון. כל על עולה היא

 לשכנע המסוגל היחידי האיש הוא כגין ״מנחם
 לכסות: העזו לא אף שקודמיו כמה בוחריו את

 הכיכוש המשך עם ימים לאויד ישלים לא שהעולם
 או ברית־כין־הכתרים עם בשטחים, הישראלי
 של ליבו לב־ היא הפלסטינית ושהכעייה כילעדיה,
שונה. צליל יש מפיו לדברים הסבסוד.
 העם את יוליד כגיל שמנחם להיות ״יכול

 ירצה לא בגין זאת. יעשה לא■ הוא אכל למילחמה.
 פקוחות בעיניים שהוליד כמי כהיסטוריה להירשם

 מפניה שאין חוקיות מתיד בלתי־נמנעת, למילחמה
מיפלט.

 עשוי הוא עצמו. את גם יפתיע עוד בגין ״מנחם
 היחידי כראש־הממשלה הימים כרכות להתגלות

 הערבים עם הסדר לקראת משמעותי צעד שעשה
 הכרה לקראת טריטוריאלית, פשרה כסיס על

 של כסופו — ? יודע מי — ואולי בפלסטינים,
 כל־ עליו דיברו שקודמיו השלום לקראת גם דבר

יפה. וכל־בד הרכה רד
 בהציגו שהשמיע הדברים מן להיבהל אין ״לכן,
 יהיו שהצהרותיו ככל החדשה. ממשלתו את בכנסת

 בוטים יהיו שהדברים ככל וחד־משמעיות, קיצוניות
אמרי ללחצים הדיר תקצר כן — יותר וכדורים
 גם ואולי להסדר הדרך גס ובעיקכותיהם קאיים,

אחרונות) (ידיעות לשלום.״

הם פוליטיקאים
בני־אדם רק

 רבים חברים יש ״דוש״, ■הוא גרדוש, לקריאל
 אותם מובילה שדרכם יודע והוא ד״ש, בתנועת

 המשותף האנושי הטבע בגלל לשילטון, מחוץ אל
ולפוליטיקאים. אדם לבני

 כני־ארם הם הפוליטיקאים מן שרבים ״טענתי
 כעול, לשאת מוכנים הם כמונו. במעט נורמליים,

 כמידה אך — כאחריות חלק לקחת כתף, לתת
 כלתי־מוגזם, עול מעדיפים הם ומבוקרת. מתונה

 בריאה, השקפה כאחריות. צנוע חלק כתף, רבע
כש המעשה בשפת מתבטאת זו ומוכנת אנושית

ותו־לא. חכר-כנסת להיות איפה
סבי פרנסה ? כאופוזיציה לחכר־כנסת רע ״מה

 הח״כ כלתי־מכוטל. ככבוד נוחות, שעות ,רה
 ולהספיק כשקט להסתלק יכול והלא־שאפתן הקטן

 לא מוטב כמוכן, שנייה. להצגה או לקונצרט עוד
 החביבות כפעולות וכילעדי מוגזם עיסוק להפריז.

 נאה זה אין כמו־כן, כמעמדו. לפגוע עשוי הנ״ל
 התחייב שנציגנו והרעיונות העקרונות את להפקיר
 להפליא יעיל למימוש ניתן זה תפקיד אך לקדמם.
 רב מרץ להשקיע טעם אין למדי. מוגבל כמאמץ
 הח״ב של בחלקו שייפול ככנסת החד-שנתי כנאום
 המומלצת השיטה ריקים. ספסלים לפני הקטן,

שי וחריפות קצרות קריאות־כינייס :והכדוקה כי
כמקו ומיכתכים מאמרים כתיבת החשוכות. בות
פעי המצלמות. אל הנכונה בזווית הנבונים, מות
 כהישג-ידו הינה הנ״ל מהסוג כלתי־מפרכת לות
הצנוע. הציבור שליח של

 המגיעה חשוכה, ייחודית תוספת — ״והעיקר
דיו ומוסר. מצפון כאיש לאופוזיציונר, כדין, נש י
 מכתימות אינן השילטון קנוניות נקיות. ארות

 אינטלקטואלי, יושר שופע הוא הטוב. שמו את
 לעקרונותיו ונאמנות אמינות ציבורית, הגינות

שכאלה... חיים ולבוחריו.
 מדברי. ייעלבו לא כד״ש שידידי תיקווה ״אני

 הדחפים מן אינו אי־השילטון יצר הכל, אחרי
 — אני כולל — האנושות רוב ביותר. המגונים
 וגם העוגה את לאכול הילדותית לכמיהה שותפים
כעת־ובעונה-אחת.״ עליה לשמור

(מעריב)

קם לא אחד אף
 לקיבוץ ביריונים של קבוצה פרצה שעבר בשבוע

 מעשה־ לרכוש. קשים נזקים והסבה גיבעת־חיים
 ,תומכי־ר,ליכוד של בהשראה בוצע הביריונות
 ד,מיפ־ של האנטי־קיבוציות הסיסמות מן שהושפעו

 בגין קמו לא מדוע :שואל גולדשטיין דב לגה.
? הבירץנות את להוקיע וחבריו
בתינו אל שנהרו המילים מאות-אלפי ד ״בוזו

 הצגת עם ככנסת, המראתוני כדיון המסכים, מן
 מנהיגי מפי נשמעה לא — החדשה הממשלה
 הסתייגות של אחת מילה אף דרג, כשום הליכוד,
 כגיבעת־ ממעשה־הביריונות שאט־נפש והבעת
 הקיבוץ חברי של בנפשותיהם הפגיעה מן חיים,

 החשיש אחרים. בקיבוצים חברים של אף ואולי הזה
 המגנים את תחשיד כזאת חריפה התבטאות שמא

 וכאילו הכובע״, בוער הגנב ראש ״על של בדימוי
 שיתבטל היה דין — באחריות הודאה כגינוי יש

 דווקא הכנסת, בימת את לנצל הסיכוי מפני
ד לטי לומר כדי הליכוד, של הגדולה ביצעה  שציי
 גאוות־ תהיה הזאת הדיר על לא י ״הרף :לומר

״כם !
 לראש־ לו תימצא מאוחרת. השעה אין ״ועדיין
 הראוייה, הבימה בגין, מנחם מר החדש, הממשלה

 כ־ ופורעי־החוק מפירי־הסדר עם מישפטים לדבר
 ההדר ערכי את להם להנחיל הוא יכול גכעת־חיים.

תנועתו. של הרוחני האב ושל שלו
 חמומי־ של אוזניהם על גס יתרצו הדברים ״אם

 נותנת בגין מר את המלווה וההערצה — מוח
 שאי־אפשר תרומה, ככד תהיה — כזה לסיכוי יסוד

 חיינו.״ של ולתקינות לסדר בחשיבותה, להפריז
(מעריב) /

הסרעה? לכיפה
מתחת ״ש מה
 על הדתיים־לאומיים והנאומים ההכרזות בים

 צעירי כביכול, שמייצגים, ערכים׳ של ,אלטרנטיבה
 הסטיריקאי יוצא ,חכיפות־ר,סרוגות אנשי המפד״ל

ה של המוסכם ההבל זהו :בקריאה מיכאל ב.
האחרון. עשור

 חובשי של הזוהרת תדמיתם שסוד יודע ״אני
 פשוטה אחת כעובדה כולו טמון הכיפות־הסרוגות

 זה זהו. סרוגות. ביפות חובשים הם :וטיפשית
ה לסוטים־אידאולוגיים. ד9הו טסויים אחוז הכל.
 חריגים, בילויים לכדון להידרדר מתחיל סוטול
 נוהה הוא כשבת. למישחקי-כדורגל מתפלח הוא
 רקע על סוטה־סרוג ׳הוא אם סלוניות. מסיכות אחר

 או כשעורים, מרגיזות שאלות שואל הוא רעיוני,
חיצונית. כסיפרות מזיק בחיטוט זמנו את מבלה

 האקט המיקרים, מו אחוז 99ב־ מקום, מכל
 משמעות* כצימצום מתבטא המרידה של הראשון

מגו האיום, החוטא הסרוגה. ככיפה הישימוש של
 דור־ לא ככר הוא שואף־החשיש, דל-השיער,

 מטמא ואינו חילוני, חזיר הוא כיפות־סרוגות.
 כור־ של הזכה התדמית את המשוקצת בהתנהגותו

מחצבתו.
 מאשר יותר אינה רבותי, הסרוגה, הכיפה ״ב*

ה כולו, הדור עוכר שדרכה גדולה, מסננת־צמר
האהיד. הקמח רק ונותר נושרים, סיגים

 הכיפות־הסרוגות. כדור רעים ילדים אין ״לכן
 הכיפה את הורידו רעים ילדים להיות. יכולים לא

מזמן.
 נס על שיעלה לאדם ? דומה הדבר למה ״משל

 ביניהם שאין כגלל במדינה, האסירים ציבור את
כמועדוגי־לילה.״ לילותיו את המכלה אחד, אפילו

השבוע פסוקי
 ראש-הממ- על גפן יהונתן הסאטיריקאן

 ומנשק שתיים על מהלך תנ״ך הוא ״בגין שלה:
ידיים.״

 שהממשלה מקווה ״אני : פיס שמעון ח׳׳פ
לשתוק.״ גם תלמד החדשה

 עם משל, ירוחם ההסתדרות מזכ״ל
להסתדרות: הבחירות תוצאות היוודע
 יתום.״ הכישלון אבל שותפים, הרבה ״לניצחון

 היתה הקודמת ״לממשלה אלץ: יגאל 5ח״
 לה.״ ראוייה שהיתה העיתונות

 ייתכן ״לא שרון: אריאל שר־ההקלאות
 יותר הערבים את ישרתו שלנו והטלוויזיה שהרדיו

אותנו.״ מאשר
:ההסתדרות מזכ״ל על רבץ יצחק ה״כ

 תוצאות משיגים רבים במעשים כי הוכיח, ״משל
 ולפוטוגניות.״ לגיל קשר ללא

 אבי, של משגיאותיו גדול ״חלק :דיין יעל
 פוליטיקאי.״ אינו שהוא מזה נובע דיין, משה

 :טא״ס הסובייטית סוכנות-הידיעות
ותע גנרלים של קבינט היא בישראל ״הממשלה
שיינים.״
ל שקרה ביותר הנורא ״הדבר :קינן עמוס

 להגן המנסים אנשים יש שעכשיו הוא דיין משה
עליו.״

_ _ _ _ _ ו 17 _ 2078 הזר, העולם


