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 נמנע ידין :כי סש׳חאד. ידין♦
 את להוריד מקהר :סתהצבעת,

ידו.
 עזר שר־סביטחון ■1

 שעבר, :בשבוע אמר וייצמן
 לחצ־ שלא ד״ש החלטת לפגי
 הממשלה: עם לקואליציה ׳טרף
 את להפוך !תחליט ד׳׳׳ש ״אם

 בשתי זה את :אחטוף האותיות,
ידי.״
 השבוע הגדיר גם עזר }■

״עיתו :העיתונאי !מיקצוע את
 תיסושית־זבל. ואלא אינו נאי
מזיע״ וחי בזבל, נובר חייו סל
 מאיר ח״כ שואל ■1

 כל־ מבריקה ״׳מדוע :עמית
 ידיו ייגאל ושל הקרחת כך

 ההבהרות •מרוב 1 האחרת בזמן
!״בגין !מנחם של
 זאב י ד״ש ח״כ 9(

ב פתח ורטהיימר (י״סטף״)
 זד מיזנון אורחי נגד מאבק

 חברי־כנסת. ;שאינם ח״כים,
 הטיזנון בי !דורש ורטהיימר

 ח״כ שאינו מי לכל סגור יהיה
לעיתד סולל •סיעה, מזכיר או

 סיום אחרי ימים שבוע 91
 השנה !שעמדו בתינות־הבגרות,

 חלק ומכירת ההדלפות בצל
 בבר נשלח המובחנים, :משאלוני
 ציוני־ של הראשון המחזור

פר גמסדו סאשד המיבתגים.
 זבולון לשר-החינוך, אלה טים

 !מישרדו, דובר על-ידי המר,
 ״עכשיו :הגיב כהן, ישראל

 לא הציונים שגם לדאוג צריך
יימכרו.״
 שר-המיסחר-והתעשייה, 9
 אורח- היה הורוביץ, יגאל
ל חדש במרכז-יספורט הכבוד
 נתבקש הוא קרח. ללא החלקה
 להרכיב המרכז בעלי על־׳ידי

 ולהחליק, רגליו על מחליקיים
 ״זה ואמר: סירב הורוביץ אך
 אחליק שאני לי, שחסר מה

 בגין שאנשי יגידו ואז ואפול
נופלים.״

 את בירך אחר־כד 91
החו ממציא הנריך גרוכין

 עולה ומחליקים, שעליו מר,
 ואמר :מברית־המועצות, חדש
 ההמצאה. על הכבוד ״׳סל לו:
 בסף, וממנה שתעשה מקווה ואני

 לא האנשים שדרום למרות
 מי על יפה בעין מסתכלים

מסע־ את תראה בסף. שעושה
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 ״כוכב ברקיו עקיבא של בטירטו ולהשתתף כישרונותיה את
 ג׳נייה, בסרט). המשתתף קניאל, נועם בתמונה (איתה השחר"

 נישאה מאז שלה חקאריירה את הפסיקה תיאטרון, שחקנית שהיא
 לשלושה ואם 40 בת היא בעולם. עימו נוסעת והחלה לדיפלומט

צר שגרירות של הסרטים ארכיון כמנהל עבד ברקיו עקיבא ילדים.
בטירטו. להשתתף לאשתו להניח שלו חבוט את ושיכנע בישראל, פת

 הוותיק הח״ג לו אמר נאים.
 אם ״:חביבי, גבון: יצחק

 יפאן יי׳שבו לא העיתונאים
 אף סאן יישב לא א׳יתנו,

!״אחד
מצ נבון, ח״ב לעומת 9!

בדרי חברי־כגסת המה דדים
 !מיזגון •!ורטהיימר. ׳של שתו

ה במושב !מלא היה הכנסת
 ובעליו מקום, אפם עד אחרון
 המיזנון את להרחיב גואלצו

 הטלוויזיה אולם חשבון על
 איבד כעת בד,משכו. שהוד,

ו שלו, !מהאינטימיות המיזינון
 של בחדר־אובל נראה הוא

קיבוץ.
 מנחם ראש-הממשלד, 9!

ל !סשר־זהתחבורה פגיש בגין
 יעקוכי, גד יח״ב שעבר,

 :אותו וישאל במיזנודהכנסת
 7שפמך את גילחת מדוע ״גד,
 השפם!״ עם יפה כל־בך היית
״אדוני :יעקופי לו השיב

 פנים שיהיו ׳פדי ראש־הממשלה,
באופוזיציה!״ הדשות

 נגדי.״ המתנהל הצלב
תומר־ יגאל הצייר 91
 מצייר ההא ומדוע ׳נשאל קין

 מ״לחמתיים. :נושאים תמיד
ל פרחים, !מצייר אינו ,מדוע
 ״פעם :תחטרקץ השיב 1 משל

 אבל ,אגרטל לצייר ניסיתי
 תותח. של קנה כימו לי יצא הוא
ויתרתי.״ אז
 יהורם הזמר של אחיו 9'

 בני אירופה כור מנכ״ל גאון,
 ממקום־ ארצה שהגיע גאון,
 לחיוג פדי באמסטרדם מושבו

 הבר־מ׳־צווה חגיגת !את :באן
 חתונת !ואת משה בנו של

 לאמסטרדם יחזור לא !אחיו,
 איתו לוקח הוא יריקות. בידיים

 שהייתה מי ליסני, דפנה :את
 מלין של וחסי-הציבור אשת

פר במזכירה לו שתשמש דן,
 ידידה !באמסטרדם!מתגורר טית.

 פטאי-העל- דפנה של הקבוע
 שהיא עינבר, ראקז וויזייה
 רשת של הבידור מחלקת ראש

ווארה, ההולנדית הטלוויזיה

* נו ★ ב ה״ ר א השקעת בעז התמורה1<1ו 1
* למ״ק־אב זקוק אינו צה״ל י■

קורבן ללא ה1הזק הגנות ניקוראומרים
־ תמיכה דולר כל על
יתרונות דולר אלף

 ׳(מול.) הגנרל היה ודשנה ינואר לחודש יעד
ה היל־האוויר של המודיעין ראש קיגיאן ג/ ,ג׳וירג

 המכון של סגן־נשיא :משמש הוא עתה אמריקאי.
 בדעותיו הידוע קיגאן, אחת״ב. של האסטרטגי
 בשבוע העניק לדטאנט, ׳ובהתנגדותו וה״גיציות״

 על שוחח ובו סליצד, זאב לסתב דאקון שעבד
 והשלום סייסויי של ערב, !מדינות של עמדותיהן

לישראל. האמריקאי ,הסיוע על באיזור
 כמיזרח־התיכון לשלום ארה״ב שאיפת ״לדעתי,

 המנדג־ל יוסיף עוד וכל רעוע, כסיס על מושתתת
הנית הדברים על אומר שהוא כמה להאמין חזה
 תהיה מדיניותנו התיכון, כמזרח להשגה כים

חול... על כנויה
 תמורת כי כלשהם, סייגים כלי !לומר יכול ״אגי

 קיכלנו לישראל, נתגה שארצנו תמיכה דולר פל
 שיאיו ביתרונות, דולרים אלף של שווי בחזרה

 למידע, גישה ׳גזלנו... הצבא לכוחות ערוך להם
 עם להתמודד אותנו. המכשיר למיסמכים, גישה

 ברהכי הסובייטי והציוד הסובייטיים הכוחות
 כעלי־ערך, נתונים הם אלה כשכילנו העולם.

 כעד תמורה של שפע קיבלנו ערוך. להם שאיו
השקעותינו.

 לטווח ברור תסריט בל עיני לנגד רואה ״אינני
מכולכלים. הצדדים• שני לדעתי, קצר.

 חשים הערכי בעולם הפיאודליים ״המנהיגים
 ייטראל השמדת לנכי ,משייחית׳ מהוייכות עדיין

 •שהם הוא השתנה שאומנם מה וכעם. כמדינה
 לכך מילחמות־שווא, ארכע אחרי מודעים, כנראה

 כה כיום היא כזה ל,פיתרון׳ הישירה שהגישה
 עקיפה, גישה לנקוט מתחילים שהם עד מסוכנת,
 ישראל, על לחץ השגת הוא כה הראשי שהגורם

ארה״ב. באמצעות
 והיא יותר, סובלנית נעשתה הערבית ״ההנהגה

 האחרונה האסטרטגית מטרתה לקראת מתקדמת
 כמנגנון- ,כמכשיר בארצות־הברית שימוש תוך
 יחסיה כשל ייטראל - על גוברת שהשפעתו לחץ

 ישיגו הארוך שבטווח כך זו, מדינה עם המיוחדים
 רוצים. הם׳ שבהם והיתרונות, ההזדמנויות את

 שימוש הכלל מן מוציאות אינן אלה הזדמנויות
המשמר) (על ככוח.״

עובדים ״שראלים
אלילים

 המשונה המהפך על עומד בן־עזר אהוד המבקר
 אל הציוינוות מן הזוחד, מעין :ישחאןל! במדינת שחל

 צביעות — והעיקרי־ שתוכנה יהדות־של־מרסאחת,
 לא וגוברת, זו !תופעה חולבת לדעתו: .חמבוסה.

החדש. השלטון :מאפייני !בשל !במעט
 שבישר לאחר אם איפוא, להתפלא, לנו ״אל
 הטלוויזיה מסך מעל כנין מנחם הממשלה ראש

 דכה, הכנה לידי קארטר הנשיא עם הגיע כי
העל כהשגחה כאלוקים, מאמינים ששניהם מפני
 לנו אירע הנה כי המצוי הישראלי חש — יונה

הת ואולי המערבי. הכותל כשיחדור נם 'מחדש
 עלה לא איך — מוצדקת תהושת־זעם נם עוררה

 להש־ קודם ישראלי ממשלה ראש שום דעת על
 כה תועלת המכיא זה, כאלוקים לטובתו תמיט
ומהל דתית היטפעה לו שיש מאחר לי־טראל רכה
ף בתבל הנתלה הממשלה ראש אצל כים

 אינו שוב האפיקורס, החילוני, האדם ״ובכלל,
 וצודק הנהנה שלם, כאדם כיום כישראל נתפס
 ופגעים, ספיקות מפני ומובטח מעשיו וככל כחייו
 וחייב רדוף־חטאיו ,ומבולבל תוהה כיצור אלא

 ואילו ;שבקרבו התבוסתנות על יום־יום להתגבר
 ומבולבל תוהה כאדם נתפס אינו הדתי האדם
 מעשיו׳ ובכל כחייו וצודק הנהנה שלם, כאדם אלא

 לומר אולי ואפשר ופגעים. ספיקות מפני ומובטח
 החילוני הוא היום של הדתי בחינות מכמה כי

ולהיפך. אתמול, של
 ציוני, להיות עוד יכול אינו בשהישראלי ״וכך,

ישר עוכר-אלילים (כלומר, יהודי נעשה הריהו
 טימטום שמתוך חילוני יהודי כלומר, מצוי), אלי

 אורח־ ,היומיומית חילוניותו את מכחיש ופחדנות
 לצורך דתי כומר, — ו״יהודי״ בבית. הנוחים חייו

 ותרבותית דתית ולכפייה עצמית לצידקנות ייצוא,
(הארץ) לסוגיה.״

צבאי? נדצעד צריך מי
אלד. של קוולזזתיחם שעבר בשבוע !חבו כצפוי,

ה !העצמאות ביום הצבאי !למיצעד ד,מתנגדים
 מהת!רש־ קהבע צבאי, כתב הבר, !איתן שלושים.

 מן השולולו״ם !רבים בצה׳זל שגם אישית ומות
המחייבים.

 בחוצות בזה מיצעד של קיומו בעד ״הנימוקים
 לחזור טעם איו ומגוחכים. — ידועים ירושלים
 הוא צבאי שמיצעד הטיעון על לא ודאי עליהם.

 ישראל. של כוה־הארתעה מהצגת חיטוב חלק
 לא 1973וכ־ 1967כ־ שהיו המיצעדים קישקושי

 חודשים תוך למילחמה לצאת ערם ממנהיגי מנעו
 המוראל דימום את הכורכת הטענה כפורים.
 על לה אין — הטנקים שרשרות ברעם הלאומי

הנכון. הוא ההיפך שתסתמך. מה
 לקצץ וייצמן, עזר הכיטחון, שר יוכל ״איך
 של טיסה ושעות טנקים יטל מנוע״ ב״יטעות
 זמנית ובו־ — מילהמה לצורך באימונים מטופים
 מיצעד־ לצורך יקרות־מפז ״שעות״ למתן להסכים

ומיותר? בזבזני ראווה
 באיטר החיילים כפני מכט להייטיר יובל ״איך

 חים■ חיסכון, לחיפכוו, הצורך על בפניהם ירצה
 הירדן בכקעת הפשוט החייל יאמר מה ? פון

 ביגדי־העבודה מלאי את השנה לו יהדשו שלא
 כאשר — בתקציב הדראמטי הקיצוץ מהמת שלו

 מיפגן ׳לצורך חדשים במדי־שירות אותו ילבישו
דקות? י55 כן חםר־טעם
 של לכבודה אך זה יהיה מאוחר. לא ״עדייו

 צכאי מיצעד לקיים החלטתה תכטל אם הממשלה,
 רכלוו, אינו צה״ל ליוקרתה. תוסיף אך זו והחלטה

 על הממשלה תעמוד ואם למייק־אפ. זקוק ואינו
 קוסמטיקה.״ *טופי לה תועיל לא — החלטתה

אחרונות) (ידיעות

וזאנס יביא מה
 מרקום לייחאל מזכור באיזור וןא!נס של ביקוזהו

 אמור ואנס הזקנה. הגברת ביקור המחזה את
 ז׳נבה. בוועידת מהשתתפות ואש״ף ואת לנטחל
 שבו הכפר מתושבי אחד יחוסל עצמו במחזה

ר,׳עלולה. מתרחשות
 עצמן ערב שמדינות הזה הענק את לסרס ״כדי
 שבמרכזה מאד, סבוכה נוסחה התשה הקימו,
 פלסטיני לפיתרון ישראל נכונות לעמוד צריכה

 כזו, נכונות תהיה אם היטטח. מל יציאתה שעיקרו
 כמוכן, כתנאי, להתפשר. יהיה ניתן השאר כל על

 לכולם שתאפשר גלילי נוסח הנוסחה שתימצא
 כאילו ייראה ושלא ככבוד׳ העניין מן לצאת

אש״ף. את נוטשות ערב מדינות
 ישר־ הסכמה באמתחתו עימו מביא אינו ״ואנס

 רעיונות צרור רק אלא הגדה, מן לנסיגה אדית
 עוז־ שאיננו הוא לפחות, דכגין אליבא שעיקרם,

 8ש כאיזה הזה לילד ויקרא* הגדה את כים
 סידורי־ביטחון. או פיקדון נאמנות, — שרוצים

 שאלת תהפוך אוטומאטי כאופן כזו, הסכמה ובאיו
לכעייה. זה כביקור איט״ף

 האופקים בדכר מפוכחת הערכה כגלל ״אולי
 בירכת־הדרך כאה ואנס יצא שאליהם הקודרים

 אתם למעשה: שפירויטה, כ״טיים״ קארטר של
 אל ישראל. לנסיגת אדאג ואני שלום, תתנו

 הזקנה הנכרת ביקור כן, כי הנה מז׳נכה. תפחיד
 הקורבן מיהו כדור לא עדייו אך כאז, יש אודי

(הארץ) ׳ ״טייעי־•״

השבוע פסוקי
״יש בגין: מנחם ראש-הממשלה •

 !הזה העם את :לוהכיד א־ן בציבור. ׳חדש טוחאל
הבחירות.״ אחרי
 הכספים ועדת יו״ר קרגמן, ישראל •

 באילי להוכיח בממשלה מגמה ״קיימת : לשעכד
 בתקופת ׳התחילה ישחאל עם שלי ההיסטוריה

ז׳בוטינסקי.״
 שני אכדהם ״חרות״, הנהלת יו״ר •

 את לשלם צריכים הארץ !תושבי ״בל :טרמן
־חי.״ תל קרן חובות

 מדע ״אינני :המר זבולון שר-החינוך י©
 קולניים.״ רק חם שאולי או רבים הם מתנגדי אם

 המו״מ פיצוץ על זורע מאיר ח״כ ©
 קודם ״הפסדתי :הקואליציה מפלגות עם
 הראשון הרציני ההפסד זח קוניאק. שתיית בל

 לממשלה.״ הצטרפנו שלא בכך
 פעילותו על קיסינג׳ר הנרי ד״ר ©

 אשר אח רק ״עשיתי :כמזה״ת המדינית
 !במקומי.״ ערשה הייה גאון כל

 זמן ״בל בכר: אהרון העיתונאי י©
 המחקר׳א ,האוידגון לווטר יפסיק לא בגין שמנחם
 חאש־ המתקרא ׳בשבילי,האיש יישאר ההא אש״ף׳

הממשלות׳.״
15 ■ ה העולם 2084 הז


