
אנשינו
 הבת־ימיח יונך, ואילו שלים,
 ידושלימה אלד, בימים עבדה

 כשנשאל בעיר. דירה ושכרה
 מזבירותיו שתי מדוע בגין

 אשה איזו ״נו, ד,ישיב: רווקות,
 שעות 24 לעבוד יכולה נשואה
ז״ ביממה
דור, משה המשורר !■

 כנספח־לענייני־תר־ ישכיר,ן מי
 ישראל שגרירות ליד בזת

ב לעבודתו חוזר בוושינגטון,
 שנתיים בתום מעריב מערכת

 בדי- הידוע דור,, זו. לכהונתו
המי עם נמנה היוניות, עותיו

 בעניינים מעריב במערכת עוט
 ובענייני ביטחוניים מדיניים,

 צריך היה לא דור וחברה. דת
 בתפקידו להמשיך אם להחליט

 תקופת הליכוד: ממשלת ׳תחת
 עם בדיוק הסתיימה כהונתו
לשילטון. הליכוד עליית
 זבולון שר־ד,חינוך 81
 אהרון ושד-הדתות המר,

 השבוע הגיעו אבו־חצירא,
 מקובל היה לא שבו למקום
 :דתיים !מנהיגים כה עד לראות

 רונן אלי של מועדוז־הלילה
ה אבל מלכי-ישראל. בכיכר
 במועדון. לבלות באו לא שניים

 שבבחירות אחרי כי הסתבר
 פעיל- חונן היה האחרונות

 הוא ד׳מפד״ל, של בחירות
 !מתעסול׳ת־ בעצמו השתכנע
 אדם הפך שניהל, הבחירות

 שליו מועדון־הלילה ואת דתי,
 לרגל כשרה. למיסעדה הפך

 זד שרי שני כיבדו המאורע
 המיס־ פתיחת ׳טכס את מפד״ל

בנוכחותם. עדה
 שר־ ניסה מעמד באותו 8'

 גם לשכנע אבו־חצידא הדתות,
 רונן, י ׳ל! ג אלי, של אחיו את

 להפוך הסינית, המיסעדה בעל
 כשרה. למיסעדה מיסעדתו את

 תצליח ״אם ג׳יקי: לו אמר
 שלי הסיני הטבח את לגייר

 אהפוך לישיבה, אותו ותכניס
לכשרה.״ המיסעדה את
 תל- סגן־ראש־עיריית 8!

 מחלקת- על !והממונה אביב
שיפמן, דויד בעיר התחבורה

ה של בחברתו השבוע סעד
 בזיל, בזיל. יוסף גרפיקאי
 ללדת, הרה אדית שאשתו

 השולחן בראש לשבת ביקש
 יוכל לטלפון ייקרא שאם כדי

 זאת שמע במהירות. אליו לזנק
 אשתך ״אם :והבטיח שיסמן,
 לך מבטיח אני ללדת, תכרע

ברמזו האורזת כל את שאסדר
 לבית־החולים.״ עד בירוק רים

 כץ, ממנפרד ד״ש !■
ב הישראלי מלך־המיסעדות

 תישעה מזה שם היושב המבורג,
 בכלא, במעצר־חקירה חודשים

 שקפץ מנופי דידי הביא
 לארץ. מנורבגיה בדרכו אליו
 עכשיו ו״הנראה שרזה כץ,

 על שומר דידי, לדיברי חתיך,״
 שעכשיו ואוסר הטובה רוחו

 כל את לקרוא פנאי לו יש
ה בעשר קרא שלא הספרים

 מכין גם הוא האחרונות. שנים
 אוטוביוג־ לספר ראשי־פרקים

 המדאיג היחידי הדבר ראפי.
 הוגש לא שעדיין הוא אותו

 השילטונות, נגדו. כתב־איישום
 בהעלמות להאשימו המתכוננים

נת מיליונים, של ׳בסך מיסים
 באיסוף בקשיים כנראה קלים

 כל נגדו -שאין מאחר החומר.
 מנפרד ׳מקווה אחרות, האשמות

העניין. מכל בשלום לצאת
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 )׳(צ׳יצ שלמה -שעבר השבוע
 תל־אביב, עיריית ראש להט,
ל כאורח־הכבוד בגפו שהגיע
 של הציורים תערוכת פתיחת
 פלאנץ, וניצה נמיר יגאל

הש סוף בקפודגלריה הנערכת
 כאשר — בתל־אביב דרה
 דמויות־ ציורי כל כי נוכח

בסג ציורי-עירום, הם הנשים
ש מזל ״איזה שונים. נונות

 אתי, באה לא זיווה, אשתי,
 אמר בצרות,״ הייתי אחרת

 חיש כי נראה אבל ראש־העיר.
 האמנותית-ארו- באווירה בנוח
 בתל- לתערוכה במקביל טית.

ל וניצה יגאל נענו אביב
 חדשה גלריה לפתוח הזמנה
 יגיעו הקרובה ובשבת בערד,
ציורי־נשים. חמישים עם לערד

 העלתה הדוגמנות, עולם של הפלא ילדת שהיתה מי ■ ^ * ||1|||
 הגפרורי משקלה על ניכר קילוגרמים מספר 27 בגיל 1* 1111

 הבכורה הופעת את וויטני. ג׳ון לשחקן חשאי בטקס ונישאה
 פברז׳ה, חברת עבורם שאירמה במסיבה ערפו נשוי כזוג שלהם
 טוויגי תבקר החוזה במסגרת בלעדי. חוזה על טוויגי חתמה עימה
לפניה. שביקרה המינגווי מרגו כמו בישראל, גם הקרובה בשנה

ח3נ ישיאו תחון!#  הנאד! ה3יז
מערב [!■זרח נ ד זן 1  * ו

הליכוד שר הקצו ..׳וח־הדבש״
ר ניצחון חמו

 הפרופסור ניסה גולדשטיין דב עם בראיון
 לעיונים במכון החקר מחלקת ראש לקוויר, זאב

לח בארץ, עתה המבקר בוושינגטון, אסטרטגיים
 בעיקבות הצפויים המהלכים על משלו תסריט בר

העי את שניתח אחרי הליכוד. ממ-שלת הקמת
 הנשיא לבין הליכוד ממשלת בין הצפוי מות

הבאה: למסקנה לקוויר הגיע קארטר, ג׳ימי
 כלתי־ננד למילחמה מביא זה כל ״...ובכן,

לער ישראל כין מהקודמת, פי־כמה חמורה נעת,
 אני מזהיר, ישראלי כניצחון תסתיים היא כים.

 תלותה לישראל. קריטי מדיני כמצב אכל כטוח,
 של- לממדים, תגיע וככסף כנשק כארצות־הכרית

 ישראל קטנה. תיראה הנוכחית התלות עומתם
 ארצות־הכרית. של למרותה לחלוטין חשופה תהיה

 של מכחינתה ההתפתחות, עלולה זה חמור כשלכ
 אמריקאי־ הסכם :מאד חמורה להיות ישראל,

 כגלל לחלוטין, ■אפשרי כלתי י הוא שהיום סוכייטי,
 — כדטאנט והפגיעות כיניהן היחסים החרפת

 סימנים רק אפילו או מילחמה, שלי כמצכ אכל
למ המעצמות עשויות מילחמה, לפרוץ מוכהקים

 הצדדים שני על ולכפות משותפת לשון צוא
 תוכל לא ארץ שאף כפוי פיתרון במיזרח-התיכון

 •טתסכול ישראל, לא וכוודאי — ■לו להתנגד
ערכית. ארץ מכל יותר כזה מפיתרון
 כחוגים עתה הרווחת הדעה זו וכה, כה ״כין

לה הסיכוי מן גמור ייארט :בודטינגטון רכים
 להסכם וחתירה המקוכלות׳ כדרכים פיתרון שיג
האמצעים.״ ככל פיתרון, כפיית לשם כריה״מ עם

(מעריב)

הבוס באן מי
הלי מנהיגי של התקיפות ההצהרות למרות

 — השלום של מהותו על הממשלה ושרי כוד
הא הממשל מוכיח — שלהם מנקודת־ההשקפה

 האמיתית השליטה מי בידי הבום, כאן מי מריקני
העתי הסכנות על עומד גורי חיים העניינים. על

 ארצות־—1ישראל שביחסי התהום מן לבוא דות
הברית.

 •שעד יעלה׳ הציונות כתולדות קצר ״מחקר
ופ,*נ האומה מנהיגי לאחריה, וגם המדינה קום
 ייט־ ,מביניהם׳ רכים של רוסי מוצא אף על ,סיה

 מלפני רק כחיכוק־ידיים. נאמר, זה, כתחום כו
המ החיבוקים תרכות פורחת החלה שנים כמה

 כן, אם חדש. משהו כאן יש כלומר דיניים,
 שטוב או החיבוק, את אהכו לא שכעכר אי

לחיכה. סימן איננו
 אות החדש במינהג שיש הוא, שבטוח ״מה

 תיכוקים באדצות־ערב כי כאיזור• להשתלכות
 איננו ואם עתיק מינהג הם מנהיגים כין ונשיקות

 מתדומו־ אחת היא אלינו המינהג העברת טועים,
 מסעות־הדילוגים כזמן א־טר קיסינג׳ר, של תיו

החיבו מאזן שהסרת המחודדים, בחושיו תפס,
 תשים לכינו יהודים לכין לכינו ערבים כין קים׳
 ומג־ נסע-סרש קיסינג׳ר להסדר. מאמין כל לאל

 נשארו רכה במקוריות מצטיינים שלא היגינו,
כינם־לכין־עצמם. גם — החיבוקים עם

החי כתורת כיותר והמסקרן המאלף ״התחום
המדי החיבוקים הוא כישראל המתחדשת בוקים

חשו שאינם מנהיגים כין או יריבים כין ניים
 על־פי כינם־לכין־עצמם. לוהטת כידידות דים

 מגמה דהי החיבוקים׳, חסידי של אחדות הערות
 הציבור מאנשי כמה של גאוותם יטעליח אצילה

 מערכת כזמן או פוליטיים דיונים כשעת :שלנו
אומ הם החריפות׳ ככל מתווכחים אנחנו כחירות

 חברות על שומרים אנחנו לאהר־מכן אכל רים׳
 נהנים הם כך יחסי־ידידות. על ואפילו טובה
ודר ריעות׳ נאמנה מייצגים גם העולמות: מכל
 אבי- תכונות ככעלי מצטיינים גם מנוגדות, כים

 זאת לעכל יכול אינו שהציבור היא, הצרה ריות.
 ב־ לערער לו נעים לא פשוטה. כל־כך כצורה
 הוא פנימה כליבו אכל כזאת, שלמות על פומבי

 רצינית, לא־כל־כך ההיא שהיריכות או :מהרהר
מפוקפקת. שהאצילות או

מתוק נימוסיו כבקשה, — כוויכוח ״הגינות
 כפתור-ופרה, — ליריב גם הערכה אדרבא, — נים

 מוכן'מאליו, — מישרדיס של מסודרת העברה
 — הרהב כמוכנה — הזאת החיבוקים תרבות אכל

ל אפילו ולפעמים לחוסר־רצינות חיכוך כה יש
צביעות.

התאפקו.״ ״אנא,
המישנור״) (״על

 קצר היה הליכוד ממשלת של הדכש׳ ,״ירח
 ודיין, כגין כי הטוענים כקירכנו יש המשוער. מן

 הזאת התגובה את הזמינו ההצהרתית, כיהירותם
 וב- בקונגרס כסנאט, מצטמצמים אהדה שולי מול

האמריקאית. דעת-הקהל
 אמריקאית הודעה כי לי, אומרים ״אחדים

 היה שהמערך כמיקרה גם צפוייה היתה כזאת
בבחירות. כעור־שיניו, זוכח,

 שונה היתה לא ההתרחיטות שאכן סכור ״אני
 ספר־התורה עם הרוקד — בגין שמר אף לחלוטין,

 העוצמה אז כחשבון להביא היה חייב — כקדום
הזה. המחול של האדירה
 תהום ברורים: הדברים כך ואם כך ״אם
 עמדת וכיו הקרטרי הממשל עמדת כין פעורה

הישראלים. רוב
האמת. רגע ״זהו

 לאחר כאח האמריקאים של זו ״הכרזה
 דכר, של פירושו כץ. שמואל של מסע־ההסכרה

לה אין אחרת חרוץ. כישלון כגדר היה שמסעו
האמריקאית. ההודעה של קשיחותה את כין

 פטיציח. פטיציה. הסברה. הסברה. ״הסברה.
מה? וכעת הולך. לא שזה נראה

בע אלא כממשלת־הליכוד מדובר אין ״הרי
איל עם־ישראל. של וכעתידו ישראל של תידה
 עם האכזרי העימות אילמלא העצום, המתח מלא

 האורכת המילחמה סכנת אילמלא האמריקאים׳
 עם הקב״ה עשה צדקה כי אומרים היינו כפתח,
האופוזיציה. ספסל על אותו בהושיבו המערך
ומ חרדה מלא ואני שימחה־לאיד, אין כי ״אך
הקר וכשעת־החירום הלאומי׳ כ,קונסנזוס הרהר

 יכין המציאות, את נכון שקורא מי והולכת. בה
מדובר.״ כמה

(דבר)

מתחבקים בולם
בולם עם

 עם בגין רבינוביץ, עם משל ארליך, עם בגין
 על־סף־חיבוק) של <מצב בגין עם לובה עייזר,
 עומד פלגי ואריה רבין. לאה עם עייזר ואפילו

בישראל. הפוליטיים בחיים חדשה תופעה על

השבוע פסוקי
רא ״ישיבות :בורג יוסף שר־הפנים •
 של ירח־דבש במו הן חדשה ממשלה של שונות

ברמיזא.״ לחכימא ודי זוג,
 יצחק לשעבר, הממשלה ראש־ •
שצי מכפי פחות הפוליטיקה מן ״נהניתי :רבין
פיתי.״
״ה דולצין: אריה הסוכנות ניזכר •

 ושומרון יהודה כבושים. שטחים הם והגולן סיני
משוחררים.״״ שטחים הם

: הרכי • ץ׳ בי כ לו  שלנו הצדית ״כל מ
 מנוחת- לנו אין ההחלטה מאז .242 מהחלטה באו

הנפש.״
הו יגאל המיסחר־והתעשייה שד •

 בדיוק טוב ראש־ממשלה הוא ״בגין : רוביץ
בתורה.״ שכתוב כמו

 מישדד־החוץ, של היוצא המנכ״ל י•
 בד״ש, חטובים ״חברי :אבינרי שלמה פרו©'

 שהם שלהם בביוגראיפיות לקרוא ישמחו אם ספק
.״1977 בשנת לשילטון הליכוד את העלו
״למה קוץ: גירעון ״דבר״, פתכ •

 הצורך על מדברים הליכוד של דוברים מיני כל
 וכד? מחדש חינוך ערכים, לעם להקנות הדחוף

 הוא אז לשילטון, אותם העלה הזה העם הרי
?״ מחונך עם יעשה מה יודעים הם מאיפה בסדר.
 משה המדינה, הכנסות על הממונה •

 עתה טוענים בכירים פקידים ״הרבה נוידרפר:
 היא ההיסטורית האמת באלטלנה. ארצה הגיעו כי

 עומס־ בגלל תל־אביב בחופי טבעה שאלטלנה
בה.״ שהיו פקידי־ממשלד׳־לעתיד של יתר

שימעון העבודה מיפלנת ח״כ •
 בבחירות לנצחוננו תרם לא דבר ״־מום :פרס

לכנסת.״ בבחירות כישלזננו כמו להסתדרות,
יעקוכסון: מקס השגריר־לשעבר •

 אותו, כשרואים — גמל כמו זה ״אינטלקטואל
מהו.״ יודעים
אבא על קשת סילכי העיתונאית -•
 ,הגב- להסברת יצטרף הצליוייה ״היונה :אכן

 בפירחי־רטוריקה ודיין ׳בגין האדונים של הישר׳
פה-להשכיר.״ ויהיר, מסולסלים,

ם ל עו ה ה 207917 הז


