
כתו מחפשת נערה הסרט אית
ש מעיתונאים בטלפונים בת,

 שלושה אותה. לראיין ביקשו
הט לקריאות השיבה לא ימים

 את הפסיקה לבסוף לפוניות.
״שלושה :והסבירה ■שתיקתה

הר חשבתי ישנתי, לא לילות
 זמן כל לדבר רציתי לא בה.

 אך הישיבעה. ימי תמו שלא
והח מסע־לעץ/ נגדי מתנהל

 בערב אותו.״ להפסיק לטתי
 שעבר, בשבוע ץ הראש היום

 בתוכי להופעה ליהי הוזמנה
 כותרת. עלי נית־הטלוויזיה

 מפיק- שלף ואז סירבה, היא
אל אמוץ, חנינא התוכנית,
 :לליהי אמר הוא טרנטיבה.

במקו יופיע תופיעי, לא ״אם
 ארכון מנהל-הטלוויזיה, מך

להש החליטה ליהי צוקדמן."
 משהגיעה אך בתוכנית. תתף

 בירושלים, הטלוויזיה לאולפן
 האחרון ברגע בדעתה נמלכה
לתל-אביב. וחזרה

 תרועת לקול שאולי. רפי
של משה אפל המועדון חברי

הו לא החוזה, עותק את מה
פירור. ממנו תיר

 מישרד-הבריאות דוברת י■
 את ממשיכה כנכי, דבורה
ה השר עם במישרד עבודתה

או שוסטק. אליעזר חדש,
 ״כשמיפלגת־העבו־ גנני: מרת

התח לא בש״לטון, היתה דה
היי אשה. שאני בכך איש שב
ב ארוכות, ■שעות עומדת תי

 לא ואיש יושבים, הגברים עוד
או כסא. לי להציע טורח היה

 יקח החדש השילטון עכשיו לי
 מג־ מראש־הממשלה, דוגמה

יש לנשים והיחס בגין, חם
תנה.״

 בתל- חדשה אופנה !■
 מעצי ליליים. בוטיקים :אביב

 פת- שוחט ניצח בת־יד,אופנה
בשעות רק שיעבוד בוטיק, הה

ישמחוביץ ברנדדו
 עורך״ ידידיו; לכבודו ערכו המאורע לכבוד ואסיה״, נשים ״רופא

 למקום שלהם. בדירת־הנג מסיבה מירי, ואשתו זיכרוני אמנון הדין
 קארין היפהפיות הדוגמניות הדוקטור, של לקוחותיו שתי גם הגיעו

 כל לדעת אוכל ״סוף־סוף :חניתה אמרה צנטנר. וחניתה דונסקי
לשאול.״ העזתי ולא שלי, מרופא־הנשים לדעת שרציתי מה

 הפירסום חברת מנהל !■
 אל פנה בוחן, יחירח עוקד,
מה, מיטח  החברה מנהל של

 באיצ־ השילוט על האחראית
 כי לו !ואמר בלונזפילד, טדיון
לח מעוניין מלקוחותיו אחד
 אלף 100 בסך חוזה על תום

 האמין לא שלמה השנה. לירות
 שאם אותו התערב ואף ■לכותן,

 יאכל הוא החוזה, ייחתם אכן
 לא ואם מההעתקים, אחד את

מדו חוזה ייכתב החוזה ייחתם
 כותן אותו. יאכל כותן ואז מה, '

 ייאכל שהחוזה בתנאי הסכים,
 הפסיד לבסוף ■מים. שתיית ללא

ש ובשבוע בהתערבות, שלמה
 המתערבים, שני התכנסו עבר

שח ■והלקוח נשותיהם בחברת
של במועדון החוזה, על תם

 מקו- פתוחים שבהן הלילה,
 שבצפון- ב״רובע״ מות־הבילוי

ק־ הדוגמנית גם תל־אביב.  ז׳
ב בוטיק פתחה פילוס;־!? לין

 ינהל המקום את אתור. אותו
 אשתו- שגם טובטרמן ככי

 ציונה הדוגמנית לשעבר.
בעלת־בוטיק. היא טובטהמן,

ההולנדית להקת־הפום ■1
עו בייקר, ג׳ורג׳ של המיבחר

 לישראל השבוע להגיע מדת
 דקות. 30 בן סרט לצלם כדי

 עיל־ידי במשולב יצולם הסרט
 האמריקאית רשת־הטלוויזיה

 הטלוויזיה ועל־ידי סי־בי־אס
 ג׳ורג׳ של הנזיבחר ההולנדית.

 מלהקות- כאחת נחשבת בייקר
ב ביותר הפופולריות הפופ
עולם.

או 011 שר ו נהנה ׳ נ ו  !הגדה, ד1< ר
 מחצית איזו * נה להתנחד נמנע אנו

ת אבן אבא יסביר הברית? !ארצו
ת תן  לאצבעז

במקומך להתנחל

 ראש־ הוא, אב לגיהנום היישר אותנו יובילו
 בעיסקת־ המרכיכיס אחד על ווטו יטיל הממשלה,

(הארץ) קארטר.״ של החבילה

יסביר? הנא מה
הקו והליכוד, ■ממשלת ■של תוכנית־חהתיישבות

 מצוצה ושומרון, ביהודה ערים ■שתי ■להקמת ראת
 בלבד. הנייר על־גבי קיימת והיא .האצבע, מן

 הליכוד בעד שהצביעו אלה :קובע סובול יהושע
ההת אל !במקומם ללכת לאצבעות לתת מעדיפים
הפשוטה. האמת וזוהי נחלויות,

 שנות עשר שמקץ היא, הפשוטה ״העובדה
 יהודית נהירה אין כיבוש־השטחים־המשוחררים,

 שם, להיקבר הולכים גופסים לא הגדה: לעבר
 אכן־שואכת הנדה הפכה לא ההו־הא כל ולמרות
כית־ישראל. להמוני
 הלד המדינה קום שלפני לכף הסיבה ״מה

 בשט־ עובדות ולקבוע להתנחל, ■הכרה כעל נוער
 זה־ המבובס היישוב לתחומי מעבר •שהיו חים

 לקריית־ לא נוהר הנוער אין היום ואילו מכבר,
 האומנם ? שפם למבואות ולא לארנמן לא ארבע,

הנוער? התקלקל
 השתפר. שלא כפי - התקלקל לא הנוער ״לא,
 בראש־ :שהיה מה הנראה, ככל נשאר, הנוער

 ריגשית, היזרקות היזרקות. של ניל ובראשונה
 על להודות וצייד ומעשית. חושנית אידיאית,

 לחלום היה אפשר המדינה שקמה לפני :האמת
 היה ואפשר כנגם להעז היה אפשר הנגב, על

עליו. להיזרק
 חיל־האוויר עם :פשוטה אמת נאמר ״בואו

 מ־ במיזרח־התיכון ביותר החזקים וחיל־השיריון
 בלתי״ דבר של לאמיתו מאד, קשה — אחזייד
 בל עם ושומרון.׳ יהודה על ׳להיזרק אפשרי

 ילדים־ כמו רק לשב להיכנס אפשר מאחור צה״ל
 כלי פובשים־סתס, כמו רק טובים־של־אבא־אריק,

חלו שום כלי נעורים, שום כלי היזרקות, שום
מות.

 של הבריא שהנוער הסיבות אחת אולי, ״זו,
 גם הסתם ומן לקריית־ארכע, נוהר אינו ימינו

 מתכנן הליכוד שצוות ערים לאותן ינחר לא
 חשיבות על בפיהם המקשקשים אלה גם בשבילו.

 עיירה ששום כעומק־ליבם, יודעים, ההתנחלות
ירו ואת תל־אכיב את תציל לא בגדה יהודית

 האיומה במילחמה ממהלומות־טילים וחיפה שלים
 על לדבר ישראל עם נהנה לכן לפרוץ. העלולה

 וככל בה, להתנהל מללבת נמנע אכל הגדה,
 מישרד־ אם גם הטוב, טעמו את ישנה לא הנראה
דירות.״ מאה־אלף לרשותו שם יעמיד הבינוי

המשמר) (על

הטובות הכוונות
לגיהינום והדרך

 באמצע לוושינגטון הגיע מדקוס יואל העיתונאי
מג והוא המיזרח־התיכון, ■בנושא ההכרזות ■מבול

 להיתפס מבלי דיוקן, על ■מהן חלק להעמיד סה
בישראל. השוררת לפאניקה

 יגידו מה אינה לגבינו העיקרית ״השאלה
 הנשיא. רוצה מה אלא לרע, או לטוב אזוכי־הקיר,

 אומנם באו שמדובר הוא, כה עד שברור מה
 תהיה (׳זאת ניסיון לו חסר שעדיין במדינאי

 לא־מנוסים ראשי־מדינה שתי בין מעניינת שיחה
 הוא קארטר אד מחברי־הקונרם). אחד אמר —

 מדע שהוא משם, ■ועושה מרשים, רצון בעל
 אפשרות לבדוק שהתחיל נשיא זהו מצה. הוא מה
 הבית צורכי לבל באנרגיית־השמש שימוש של

דאגו בראש האנרגיה את שהעמיד נשיא הלבן,
 — אנרגיה שאומר ומי קיצוב־דלק. ומכין תיו

המיזרח־התיכון. אומר
 שהעיתונות האשמות באוזני■ חזמ ״כלי־הרף

חשד הישראלים והפוליטיקאים היסטרית, שלנו
 — טובות כוונות יש ליקארטר והרי מדי. נים

 — אלה בימים בהם שפגשתי אנשים אוממם
 אממקאיים, משיקולים הסדר מצה אומנם הוא
 א) :דפרים לשלושה במקביל מתחייב הוא אד

 של ולקיומה לביטחונה אממקאית התחייבות
 אי־ כ) הסיוע. לחמשד גם אומר זה ;ישראל
 ג) חד־צדדית• כפייה לא ובוודאי הסדר כפיית

 מקבילה תמורה ללא ישראלית נסיגה תהיה לא
השלום. מהות כהגדרת
 הקמי העולמי למוקד־הפוח זה־עתה שבא ״במי

 שמתואר מה את לקבל רוצה אני וושינגטון,
 עוד כל לכאורה, ערכן על־פי טובות בכוונות

אחרת. יוכח לא
 עים־ מעין הן אלה התחייכויות־דמשות ״אכל

 על לשמור החדש לנשיא המאפשרת קת־חבילה,
 כשיגיע לערכים. ישראל כץ שלו סעמד־הונייוד

הטובות שהכוונות להיווכח עלול הוא להד, כגיו

 הס־ ב״שליחות לאדצות־הברית ייצא אבן אבא
 של עורכו ומפוקפק. !מעורפל שתוכנה — בחרי״

 עצמו את •שואל גפן, מארק המשמר, על היומון
 לנסוע עליו ומדוע להסביר, אבן יוכל בדיוק מה

בכלל.
 ,242 להחלטה מומחה אני :אכן אבא ״אומר

 צפונותיה. את לפענח המסוגל כמוני איש ואין
 מהש־ אסטה לא בהסברתה, אעסוק וכאשר ואם

 ציטוט, זה אין לא, מלא. ביטוי להן ואתן קפותי
 אכן אבא מפי שנשמעו ההסכריב משמעות אלא

אלה. בימים
 לפניך ניצבת ובהפרה אלה, דברים שומע ״אתה
 במישרד־החוץ, מומחים חסרים האומנם :השאלה

 החלטה של ופירושיה סודותיה כל את יטרדעים
 בכד תלויה בארה״ב הצלחתנו האם ועור, ?242

? שם ידוע אינו שעדיין דבר איזה שם שיוסבר
 הצעה ליוזמי ובמיוחד הריבוד, לממשלת ״אשר

 יותר. פשוט הוא הדבר הרי — ובגין דיין — זו
 ׳מומחה מעין בו שתאים משום לאבן פנו לא הב
 המעיד איש אכן, •טל שהודעתו אלא ׳,242ל־

 לממשלת נחוצה יוניות, השקפות כבעל והידוע
קונ של התשם את בארה״ב ליצור פדי הליכוד

 משום ׳מזוייף׳, אומר אני מזוייף. לאומי סנזוס
 להיפך, המדיניות. כנושאי לאומית הסכמה שאץ

בתפי קוטבית מחלוקת היא זה בעניין המחלוקת
והליכוד. המעיד של סות

ההת בעניין הסכמה ישנה בי לנו ״אומרים
הפלסטי והמדינה 1967 לגבולות לחזרה נגדות

 השלמה, האמת אינה זו אד נסיו; הדבר אבן נית.
לאמת. דווקא קרובים אינם חצאי־אמת וכידוע
 מחצאי־ לאומי קונסנזוס לכנות אפשר ״אי־

 שיש שנייה, ממחצית התעלמות ותוף מישפטים
 הולד איפוא, מה, העמתת. שתי כין ניגוד כה

המח את רק האם בארה״ב? להסכיר אכן אבא
 הנוגדת המעיד, עמדת את או ׳המוסכמת׳ צית
?״ הליכוד של המדיניות את

ע יפםוק שבו ה
 ככנסת דיון כעת הכהן מנחס הרב •
 המלכד, ״שבת :השומר רחוב אירועי על

הכביש.״ מלכת להיות הפכה
 יוכן? ד״ר והמישטרה, הכניס שר •

 לחיים !רחובות חסימת בין סתירה ״אין ו כודג
דמוקרטיים.״

 ״שרשרת גפן: יהונתן הפטיריקאי •
למדינה.״ הדת בין מפרידה דקה
המ הדבר הוא ״קונסנזוס :קינן עמוס !•
 ארליך, שימחה דיין, משה ■אבן, אבן את אחד

שובל.״ !וזלמן שרון אריאל בגין, מנחם
 ארוחה ״אין :פרידמן מילטון הכלכלן •

כולה.״ הכלכלה תורת זו חינם.
 יעקובי, נד שר־התחכורה־דשעכר •
 לי ״׳מתברר :באופוזיציונר הרגשתו על

 ולא עם כמו להרגיש בבוקר, לקום יכול שאדם
בשביתות.״ לעסוק

 שליחות על באו״ם ישראל שגריר •
להת הנקרא ״חייל :אכן אכא של ההסברה

בדיעותיו.״ בודקים אין למערכה, ייצב
אחד ״אף :הנ״ל על אכן אכא ׳׳כ ח •
 אותן הן הנוצות לנץ. שהפכתי בי חושד אינו

הנוצות.״
 הולדתו כיוס■ שאגאל מארק הצייר •

בעו מילחמה שאין מאושר ״אני : התייטעים
 ושאני זה את זה הורגים אינם שאנשים לם,

לעבוד.״ מסוגל עדיין
מור: רינה ,76 לשנת עולם מיס 9■

 של תדמיתה את לקדם שהצלחתי מקווה ״אני
 האהבה.״ פורחת שבה במדינה ישראל

על יופה אורי ״אל־על״ קברניט י#
המ הוא שר־התיקשורת ״כשהיה :פרס ש״מעון

 המציא שר־התחבורה כשהיה המיקוד; את ציא
 המציא הוא לראש־ממשלה וכשד,פך ;הניקוד את
הליכוד.״ את

עמיר, (פינקרפלד) אנדה המשוררת •
 הסתרתי לא ״׳מעולם :75יה־ יום־הולדתה בחגיגת

 !״ביושר הרווחתי כולן את שנויתי. את
 העברי בביטאון אכרמסקי, דוד יעקב 9

 בארץ ״החברה :בארצוודהברית המופיע ביצרון
ולפנים.״ לפני מיודלנת היא עמוק. ידלון נתידלנה
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