
 מותו דבר היוודע עם !■
פרפרי :אלפים הזמר שיל

 לה- אותו ושראו !אנושים החלו
 הזמר ©ישי זבחוגות. עלות
 !בהופעתו נכח ני כשן יגאל

 תום אהד, אליל-זסר ושל
 בלאס־ ׳שהתקיימה ׳ונס, ג

ל אלבי׳ם נכנס לפתע ווגאס.
 ד ׳כפיים לו !מחא הקהל אולם,
 אלביס !שישקר. וממנו ביקש
 בו התגרה ■ג׳ונס ותום סירב

 מתהתת פוחד ״;אתה ׳ואמר:
 ל־ בפיים ומחא אלבים מה?״
ס,  התום הוא כי ;והסביר מנ

 לשיר !עליו האוסר הוזה על
 הקהל החוזה. במיוסגרת שלא
גונס ;תום הטיעון. את קיבל

 בן ילד לשניים ■טוב. ;במזל בן
התי ולבנם דני, בשם ארבע

 שם על אלכסנדר קראו נוק
 שמש ושהיה ישראל. של ׳אביו
 הת״סון־המיק־ •ב״ת־הספר של

 בירושלים סלייגסברג ע״ן־ש ציועי
־•שניים. 15 לפני ונפטר

 של החתיכה המזכירה ■1
 גאולה בכנסת, ר״צ סיעת
 ש-0י זומן. ומבזבזת אינה לוי,

 שולמית ה׳יכ שלה הבוסית
ה ■פגרת את ומנצלת אלוני

 כסו״ל, חופשה לבילוי כנסת
 בשבוע לעבור גאולה החליטה
 היל־ במלון שיתקיים האופנה

יחסי- !באשת בתל-יאביב טון

בעיתיו־פופ זו פיטוממשאז׳ בתמונת הופיעדין משה
של יחסם על בינלאומי מישאל שערך גרמני, . _______

 לדבריהם, טילפנו, העיתון עורבי למוסיקת־פופ. מפורסמים אישים
 המו־ ״מהי :שאלו הם אפריל. בחודש הישראלי המידבר״ ל״שועל

 זמן. לי אין ״סליחה, דיין: השיב במייוחדז״ עליך החביבה סיקה
 חדי־ של קולות ״רחשושים, לאחר־מכן ן״ אשתי עם תדברו אולי

 ג׳ורג׳ הוא מחביביו ״אחד :דיין רחל אשה." של קולה אמבטיה,
 חוזרת, הפצרה אחרי בעלי." עם שתרברו מוטב אולי אבל גרשווין,

 קלאסית, מוסיקה מעדיף אני ובפן, !״האלו הקו. על שוב ריין עלה
 למוסי- גם לפעמים ריין מקשיב האם בגרוש׳.״ ,אופרה את בייחוד

בת״א." כאן מקומיות, להקות לכמה רק שלא, ״כימעט ן קת־־רוק

 הסתיימה וכשזו הופעה, נתן
 תום ובמקום המסד התרומם

 הקהל לפני השתחווה ;ג׳ונס
;בעצמו. סרסילי אלכיס

 והזמר הקולנוע כוכבת ■1
׳להי התעתדה לנציא דליה

 גאנז צ׳אק לארוסה נשא
 מותו אולם ׳סשבועיים, לפני

 יוסי אחיך, ושל הפיתאומי
 חופניו־ את דחה לווינכוק

 דליה טסה השיבעה אחרי יתור,.
 ציפו שם ללוס-אנג׳לס, בחזרה

* לה רו  שני !אלמן, שהוא א
;חיב דליה י;לדיו. ושני ילדיה

ה ומי שלושים תום עד תה
 לגאנז ונישאה אחיה על אבל

 אלה היו האחרונה. בשבת
 דליה של ברביעית נישואיה
ש גאנז של ובשנייה :ונישואיו

ה ואחד יהודי מיליונר הוא
ה למגבות הגדולים תורמים
באויצות-הבריות. יהודית

 גור־ ישראל הזמר ■1
 צמד ;של הרזה הדוד יון,

 בפעם נאה אב הפך הדודיאיס
לו ילדה מילוי אשתו השנייה.

המ החברות אחת של ציבור
בו. יוצגות
 ב׳ית-מישפט- שופט !■

 מנחם בחל־אב״ב, השלום
 בסחר •נאשם השבוע דן אילן,
 מאסרחעל- לתקופת בסמים

 התובע שנים. שלוש בת ;תנאי
 השופט מן ביקש המקשטרתי

ה יעל יחול המאסר־ביפחעל כי
 ;אחזקת של ;המקרה גם נאשם

 סשויפט הידוע אילן, השיב סם.
״!מה ליבראלית: גישה יבעל

 השישי גרם יכל שעל אתה,רוצה,
 יישב הוא הנאשם אצל שימצאו

?״ שנים שלוש
שי החדשה, בתוכניתו ■

 יהונתן סיפר בסלון, חות
 זז״יב על הבא הסיפור את גפן

 ״הוא :שרץ פלאטו שמואל
 סולם בכנסת. אוזניות מרכיב

תר את ׳שומע שהוא חושבים
 הוא ׳בעצם אבל הנואמים, גומי

 גיסים של לקיאם* מאזין
תכ כמה אחרי אולם ״סרוסי.

 הבדיחה את גפן הוציא ניות
* מתוכניתו. סי  שרון פלאטו :ה

תביעת-די*. נגדו להגיש איים

ש ..אני דיין:■בור ,.אין * בממשלה׳ נמב מתי
* דמויים״ דק אלא ומצבים אנשים

נמונה נדמה שיחתים במתן ההודאהאומרים
יחי דיין:

ל ד ב ה הקטן ה
 דיין משה שר־החוץ •העניק ׳שעבר בשבוע
 וידיעות מעריב עיתונים: לשני ענקיים ראיונות

ש התראיין דיין כי להניח ;סביר אחרונות.  *פר
 אחרת שכן ׳לעיתון, עיתון ביין ימים במה של
 בתשובותיו והסתירות החבדלים את להסביר אין

השונים. בעיתונים ׳זהות, ׳לשאלות
 בן־גוריון בין ההבדלים על ידיין יאמר ויפה
:בגין לבין

 כי־ג׳י.״ אינו ״בגין :ל״ידיעיות״
 בגין מנחם של המנהיגות ״כושר :ל^מערוב״

 בן־גור־ דויד של המנהיגות מכושר נופל אינו
יון.״
 : בממשלה סשר הרגשתו יעל

 בממשלה.״ טוב מרגיש ״אני :ל״מערייב״
 החיים) (אורה את מעדיף ״אני :ל״יד״עות״

והר היהודי, כעולם הסתובבות כתיבה, הקודם.
 בעיני.״ חן מצא זה צאות.
 : ׳בממשלה 2 מיספר חוותו על

ב בהם מטפל שאגי ״כנושאים :לי״ימעריב״
 ראש־הממ־ אלא מעלי אין החוץ, נושאי ממשלה,

 שאני, הוא נכון החוץ מדיניות בענייני שלה...
 הזה.״ הספציפי בשטח רק אבל ,2 מם. כלשונה,

 :כאנגלית הביטוי על לי ״תפלח :ידיעות״ ל,
 .״2 מס. או 18 מס. אני אם לם׳ קייר קודנ׳ט ׳אי

 :לאש״ף ארה״ב בין מגעים ישל ■אפשרות על
 שלהם.״ עניינם זה אש״ף עם ״מגע :;ל״יי״דעות״
 מגעים ארה״ב תנהל אמנם ״אם :ל״ימעריב״

 פירוש עמו, להידבר ותנסה אש״ף עם ושיחות
שנת בהתחייבויות עומדת אינה ארה״ב פי הדבר

 זהו מאד... לנו חשוב שהוא בעניין לישראל נה
 ארה״ב של באמינותה הפוגע מאד, חמור צעד
 ומתקומם.״ מצטער אני כד ועל

 שרי־החוץ שיחות של האפשריות התוצאות על
 :בספטמבר והערבים הישראלים

בזאת תהיה ההתקדמות ״האם :ל״ןמעריב״
 כדי מספקת שהיא ינידו בדבר הנוגעים שפל

 יודע.״ אינני — בז׳נכה להיוועד
 השיחות) (בעיקבות אפשרות ״יש :לי״יד״עות״

מראש.״ תנאים כל כלי תתרום ז׳נכה שוועידת

ם וגל שי ם אנ מויי די ו
 להתוו* !מבקש יזהר ס. והפובליציסט המחנך

 הציבורי בווייכדח ׳ישראל. !של הדימויים יוצרי עם
 לחשתטש הירבו ואיקרית בירעם פרשת סביב

 ©מיילנסקי ויזהר מגד, בעד בגורם ב״רימויים״
״דימוי״. של מהותו את חושף

 דימוי איזה : ושוב שוב שלנו העצמי׳ ״ה׳דיטוי
ובל נוקשה עיקש, ׳דימוי ? לישראל יהיה עצמי

 לתקן ונכון נמיש מוסרי ׳דימוי או ותרני׳ תי
 והיכן — ודימוי דימוי — וכו׳ ופו׳ רצון׳ ׳נחישות
 של דימוי א* עצמיים׳ ׳ספקות של דימוי עוולות׳,
 אנשים אין וכי דימוייהם, רק ולא עצמם האנשים

 השאלה קודמת לא האם יש? דימויים רק אלא
 יש דימוי איזה השאלה לפני עצמנו אנחנו מה

 האיסטרטגיה של הפילוסופיה זו שמא או לנו?
 יש אלא נמסים ואין אנשים אין כי :הלאומית

 אלא עצמי׳ ׳אני שום בעולם ואיו דימויים, רק
כלבד? עצמי היגדי

למתכ יותר נוח קיום המחליף שדימוי ״ודאי
 בלי ולהתעלל לשחק אפשר שבדימוי מפני ננים.
 להם שעושים חיים כאנשים פן ולא יצעק. שהוא

 לשנות אפשר הדימוי שאת מפני וגם דברים.
 החליפין׳ ׳שער או המוכר, או הקונה צורכי לפי

 כש- עצמי אני אהיה מה אכל, והאסטרטגיה.
 ? עוול לתקן כשאנסה אני אהיה ומה עוול, אעשה

 חברי, ובעיני עצמי בעיני מישקלי יהיה ומה
 ובשאעשה צדק, או עוול אעשה לא או כשאעשה

 עוסקים אנו במה וכי לא־נבון? או נכון מעשה
 דימויים במכירת או חיות נפשות בדיני כאן,

ליצוא? מופשטים
 האסטרטניה גם שמא דימוי, רק הכל אם ״כי

(דבר) ?״ דימוי רק הלאומית

ם שחקי י מ
ם טריי מאני הו

 הממשלה החלטת של השונים ההיב׳טים יעל
 ושומרון יהודה לתו;שבי -שווים ׳שירותים להעניק

:דיסבצ׳יק ;אריה כותב
צעדים על מחליטה היתה הממשלה ״אילו

 בעבודה, ילדים העסקת איסור כגון כני־ביצוע,
 קשה אלה צעדים גם אחידה, רמת־שכר הנהנת

 זאת. לעשות ניתן זאת בכל אד לבצעם יהיה
 תדרוש הממשלה הכריזה שעליה המדיניות אד

 ככלל, בנמצא אינם אשר אדם וכוח תקציכי־עתק
ישראליים. כיישובים אפילו

 ניתנו ליישובי־ספר לעבור רופאים להניע ״כדי
 תנדד לא אד — והגחות־מס תוספות־שפר להם

 באדרי־ להתמקם מוכנים שהה הרופאים נמצאו
ספר.

 מהצד איפוא, נראית, הממשלתית ״ההכרזה
וכמ לעתיד בשיר־מיזמור — והכיצועי המעשי

הנו האוכלוסיה אצל רצון שביעות לעורר י;״
 ההרגעה, דיברי חשדות• דק עוררה כדבר, גע״

 הומניטא־ יסודות על מבוססת מדיניות זוהי כי
זמן הרפה־הרבה יימשד וביצועה ומוסריים ריים

 וההצהרתי המדיני הצד את מבליטים רק —
 את מגבירים רק להרגיע ובמקום ההחלטה, של

 הפעולה שיתוף כלי אשר אלה, של החשדות
 יימצאו אם גם זו, מדיניות תצליח לא שלהם

לביצועה. הכספים
 של המוצהרת המדיניות נראית פנים ״כלפי

 הקיצוצים רקע על יוצאת־דופן, כחריגה הממשלה
חוץ בלפי המדינה. בתקציב שנעשו הדראסטיים

 סיום בין בולטת פרשיות סמיכות קיימת —
 ובין התיכון במזרח ואנס סיירום של פיקות
הממשלה. החלטת

 באירגון הערכים מתריעים שנים על ״•טניס
 הערכית האובלוסיה קיפוח על העולמי הבריאות

 ואף להם, הניתנת חנמוכול השיתתים רמת ועל
ב קושי כל ללא מגייסים  עכשיו לנינוייגו. ת

 ולטעון שלנו החלטה על גם להסתמר יוכלו
 הגשנו שנים עשר שכמשד מודים אנו גם בי

נמוכה.״ פרמה שירותים
(מעריב)

ם מוקיון הי האלו
 זוהר אודי הבטאי־שחקן של בתשובת חזרתו

 ׳ימי־שישי. של בסלונים רק לא היום ל׳ש״חת הפסה
 מי כל בשתוטות. הפובליציסטי״* ■במאמרי גם

 על להגיב לנכון השבוע מצא עצמו את שמס*
 היד, אלה בין האלוהים. אל זוהר אורי ישל דרסו

:שכתב מנור גיורא הבמאי גם
 שוטה- דהר באורי לדאות הורגלנו שנים ״במשד .

 היינו שלא ׳נוראים׳, דברים לעשות המעז חצר,
 שוטה-החצר נעשה עתה אחר. למישהו מרשים

 בו שחל השינוי את ומפגין למוקיון־האלוהים
 הכירו־ בהופעותיו * שהורגל ראוותנות כאותה
 מתכוון דהר שאורי (במעט) בטוח אני דיות...

 טבעם זה אכל עושה שהוא הדברים לבל ברצינות
 עושים שהם דבר שבל אמיתיים, קומיקאים של

צחוק. מעורר ברצינות
 פשוט (הוא יוצא־דופן זוהר אורי אין ד ״כגישה

 מכבש אלוהים). של אחרים משוטים יותר מפורסם
 שזה עד עלינו להתגלגל מוסיף הדתית התעמולה

 אורי של הופעתו טבעי... כדבר כמעט לנו נראה
 בה יש כיפה חובש של החדשה בדמותו דהר

 ברצינות. אותה לקחת קשה — לאפיקורסים תועלת
 דל־ עיניהם כאשר גם :טוקיונים של גורלם זה

 עליהם.״ המסתכלים צוחקים אמת, של דמעות גות
המשמר) על (חותם,

השבוע פסוקי
 לערוך :טוב רעיון לי ״י!ש ז דיין רחל י•
* ׳שיחות את דג ם סל באשר באמבטיה. :  מדדי

 ליחבחין ייחקר, ניתן לא בגר, ללא חשופים, ירדו
 מהרד, ער יגיעו בוודאי ואז — לעחבי ייחודי ביין

להסכם.״
תגו חיים רנ״צ המישטריה, מפכ״ל י•
פחד שום לנו ״אין :המאורגן הפשע על רי,

 אין פשוט ׳בארץ תזה. המושג מפגי טראומטי
משמעות.״ שיום לו

 אני היום ״עד מלמד: ם אכרה ״כ ח •
מלמד.״ ׳אברהם של יד ::אחת אופוזיציה רק מכיר
ב •  הכישלון ״אם :גרוסמן חייקה ח״
 יעלה הוא זוחל, כישלון יהיה הליכוד :ממשלת ישל

יקר.״ במחיר
״במפד״ל בלוד: דניאל העיתוגאי •

 מאו היושב-ראש של מותו שאחרי מתלוצצים
 :ובעולם ותיקים :מפלגות ראשי שני רק ■נותרו
ובורג.״ טיטו
 של דתיותו על תומרקין יגאל הפסל •

 דם יותר נשפך האלוהים בשם :זוהר אורי
אתר.״ גורם כל בשם מאשר

208617, הזה העולם


