
שיבו1א
ה היה שעבר בשבוע חמישי

 שירד רייכר, גדעון עיתונאי
ש לונדון, ירון המנחה על

 והבינו האישי, ידידו גם הוא
 שכח לא לונדון המצלמה. מול

 שיבוא חלם תמיד ני לציין
 בו. ויצליף לתוכנית מישהו

נמ רייכר של שהצלפתו אלא
 התוכנית. לסיום עד רק שכה
 השניים הלכו מכן לאחר מייד

כא הירושלמית. בחצר לבלות
 ללון ירון הלך הבילוי תם שר

ב הסיבה: רייכר. של בביתו
 זלעפות גשם ירד ערב אותו

 בביתו והתיקרה בירושלים,
 מעל בדיוק דלפה לונדון של

שלו. בחדר־השינה למיטה
 ד!וז עדה העיתונאית !■

ה לסלנג חדש מונח החדירה
 כמנהלת המכהנת הוז, ישראלי.
ההסתד של ההסברה מחלקת

 בילתה העולמית, הציונית רות
 אחד כאשר ליל־שבת במסיבת

בנו סיפורו את החל האורחים
 ג׳ק להגיד הספקתי ״לא סח:

 עדה, אותו שיסעה רובינסון...״
ל מוצהרת כמתנגדת הידועה
 לא היום ״לא, :הליכוד שלטון

 היום רובינסון. ג׳ק אומרים
 להגיד הספקתי ,לא אומרים

ז׳בזטיגסקי׳.״ זאב
 הכינה מעריב הנהלת ■1
 אריה לשעבר, לעורכה שי

 במלאות דיסנצ׳יק, (״צ׳יק״)
 הבכור, שבנו כיוון שנה. 70 לו

כ שוהה דיסנצ׳יק, עידו
מימ בוושינגטון, העיתון כתב

טי כרטיס לעידו המערכת נה
ש כדי ובחזרה, לישראל סה

 של בשימחתו להשתתף יוכל
רע גם הגיעו עמו יחד אביו.
 דיסג־ בתיה הדוגמנית ייתו,

 שטיסתם אלא — ובנם צ׳יק
עצמו. עידו בידי מומנה

 הקאריירה תחילת על 9!
 השבוע סיפר שלו העיתונאית

 18 בן כשהיה כן־אמוץ. דן
קצ סיפורים כותב החל הוא
 שלושה־אר־ של ״בקצב רים,
 בדרך-כלל ליום, סיפורים בעה

הש של סנטימנטלים סיפורים
 הביא אחד יום הנפש.״ תפכות

הוו לעיתונאי הסיפורים את
 אז שהיה קיסרי, אורי תיק

ב תשע השבועון של עורכו
 של הראשון גילגולו . ערב,

״קי דן: מספר הזה. העולם
בסב הסיפורים את קרא סרי

מסו ,אתה אותי: ושאל לנות,
 באורך קצר סיפור לכתוב גל

 לו: עניתי ,שורות? שמונה של
 ב־ אבל לא, שורות ,בשמונה

 הבאתי למחרת ,כן. שש־עשרה
 פני על שהשתרע סיפור לו
 אותו הדפיס והוא שורות, 16

השבוע.״ באותו עוד
 אורי אל־על, קברניט 9!

 מן ביותר התרגש לא יופה,
 על אל־ טיסת שאת העובדה

טיי הטיסו לקאהיר הראשונה
 בידי שבויים בעבר שהיו סים

ל הנשוי יופה, אמר המצרים.
 בת שהיא עטרי, יוגה זמרת

או ״על־פי :תימנית למישפחה
 אזכה עוד אני קריטריון, תו

הרא אל־על טיסת את להטים
עש כבר אני לתימן... שונה

תימניה.״ בידי שבוי שנה רים
 הרדיו תוכנית במיסגרת 0!

 שתשודר לצון, על נופל לצון
 הוטל שבועות, ארבעה בעוד

 יואל ממשתתפיה אחד על
 הצגות־ אילו לקבוע, ריפל,
 בוחרים העם נבחרי היו ילדים

 לעשות נתבקשו אילו להעלות,
 לוי, ״דויד ריפל: אמר כן.

 את מעלה היה שר־הקליטה,
ה כשבתפקיד קרוזו, רובינזון

 מרוסיה: חדש עולה ראשי
 — בגין מנחם ראש־הממשלה,

 ח״כ הפלאות. בארץ עליסה
 אמיל - אולמרט אהוד

 ביטון צ׳רלי ח״כ והבלשים.
ה שבמקום בתנאי סינדרלה,

 אכא ח״כ הכפכף. יאבד נעל
 עוץ, מארץ הקוסם — אבן
 את תנתק עוץ שארץ לפני

יש עם הדיפלומאטיים קשריה
 - וילגר מאיר כח״ ראל.
אדומה. כיפה
 הנח״ל להקת חבר 91

ה, פה יוסי לשעבר,  זכה י
ב ראשון בפרס כשנה לפני

 בשיקא- הקצר הסרט פסטיבל
ה טראנטלה. סירטו עבור גו,

 הפעם — יוסי הצליח שבוע
 לחברת־הסר־ תסריט במכירת

 העשרים. המאה פוקס טים
 ב־ שנתיים מזה היושב סוויה,

 סיפור-אהבה כתב לוס־אנג׳לם,
 המתרחש ישראלי, בחור על

לר הסכימה החברה בישראל.
 אחרי רק התסריט את כוש

 לסיפור־ מחברו על-ידי ששונה
אמריק בחור שגיבורו אהבה

בארצות־הברית. והמתרחש אי,

^1 1 1 1  שהוברח הגרמני, האס־אס קצין ד1! *11111 1
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 את שבסכסוניה הכפרי בביתם השבוע חגג אשתו, בידי האטילקי
 מניקמתם חושש אינו עוד, מסתתר אינו קאפלר .70ח״ יוס-הולדתו

 שהיה קאפלר, על לטובה השפיע החופש כי נראה קורבנותיו. של
עוד. לו מציקה המחלה אין ולטענתו סרטן, חולה להיות אמור

2103 הזה העולם ׳־
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 נוכרית״ מננות והיחרץ סיס■ ער ״וישו
 * תדגדגי א! תתמה .,ההיסטוריה *

ות בסיני מצריים ״בהיאחז
 / לעיני האמנתי לא ממש אנישלום תמורת שלום

בסיני. מצרים בהאחזות
 השלמה, ארץ־יישראל יבאיש אחזה גדולה חרדה
 האפשרות ג שמיר משה הליכוד וח״כ הסופר

 תמורת מסיני ׳נסיגה לסאדאת בגין יציע שמא
 קול שמיר מרים זו מעין אפשרות נגד שלום.
:זעקה

 ממש אדירה, תמורה לקבל עומדת ,,מצרים
כריתת עצם על־ידי — ישראל מיד מתת־הצלה,

אלדד־שייב
מפוקפק שלום

הבחי מכל המוצק הגדול, הכלל עימה... השלום
 בהזדמנויות העלהו ראש־הממשלה שגם זה נות,

 תתן — שלום תמורת כי האומר, הכלל ;שונות
קונ משמעות עתה מקבל זה כלל שלום. ישראל
 הסדר לכל אבן־פינה לשמש חייב והוא קרטית,
 נחרטה מצרית החלטה רק מצרים... לבין בינינו

יכו — ישראל נגד מילחמתית באופציה להחזיק
 לשלול התעקשותה את ולהסביר להצדיק לה

 חצי־ על ויתור זה. בחצי־אי מעמדנו את מאיתנו
 להיחלץ הסיכוי על ויתור פירושו סיני האי

מת וביטחונית׳ מדינית כלכלית נכות של ממצכ
ו וייקבע יינטע הישראלי־מצרי השלום מדת...
 שלום — בסיני ישראל סיני. אדמת על יישען

בסיני׳׳•
(מעריב)

מתפרקת העוצמה
 הסכנה מפני חרד שייב־אלדד ישראל הד״ר גם

 נגד יוצא הוא עמדותיו. את יגמיש בגין שמנחם
 השלום, סיכויי נוכח בעם שאחזה ההתרגשות

וחופש וליבראליזם דמויקראטיה ״שום וטוען:
 שכזאת.״ התנהגות מתירים אינם כלי־התיקשורת

 בגין: ממנחם גם מאוכזב אלדד־שייב
 ב־ :ביותר אבסורדי מצב להיווצר ״...עלול

במר לשליטה ישראל עם הגיע המערך שילטון
 ובשילטון כסיני. במרכז, בצפון, הארץ, חבי

 משיטחי גם אלה, ממרחבים ייסוג הוא הליכוד
פונקציונאלית... או פשוטה בצורה מולדת,

תת חלילה אם תלגלג, או תתמה ״ההיסטוריה
 הגיאופוליטית העוצמה :מרצון המפולת רחש

 עלולה בגין של בשילטונו אותה, הקימה שמפא״י
 של שמו יירשם שכף ייתכן האומנם להתפרק...

 כך׳ ש׳דק מי הבריטים, מידי הארץ משחרר
 שעליה? הכלי מצד וגם המפה מצד גם סימלו היה

 נניח אם גם ביותר, מפוקפק ׳שלום׳ בשם והכל
?׳׳ שלמה גאולה דוחה חלקי ששלום

אחרונות) (ידיעות

אחבר״ ״אל
״דבר״ במקום

 עשויים והניצחון המילחמה שירי מקום את
 המדיני כתבו הנסיגה. שירי הקרוב בעתיד לתפוס

 שיר את וחיבר הזדרז ברנע, נחום דבר, של
 נעמי של המפורסם שירה על-פי הראשון, הנסיגה

בסיני״: הנח״ל ״בהיאחזות שמר,
 / בסיני הנחל בהאחזות

/ עיני ראו יפים דברים הרבה
/ עייף מצרי קצין למשל במו
הכתף. אל זהב של נשר עם

/ החיילים היו ובחצר
/ גחלים. על מצרי קבב צולים

 / והיוסים וחשוקים חאורים כשכל
 / אוטובוסים שיירת תוך אל לאט פסעו

 / חפנאי וכל האור כל עם
 / בסיני השאירו אשר
בסיני. השאירו אשר

 / בסיני הנחל בהאחזות
 / עיני ראו יפים דברים הרבה

 / ודת ספרות דברי המדף על
סאדאת. כתבי וכל מחפוז נגיב

 / ״דבר׳׳ עתון כמקום הסל, ובתוך
 / ״אל־אחבאר״ של מוסף־החג מונף
 / לעיני האמנתי לא ואני

בסיני. מצרים בהאחזות

 / והיוסים והשוקים האורים כשכל
 / אוטובוסים שיירת תוך אל ׳לאט פסעו

 / הפנאי וכל האור כל עם
 / בסיני השאירו אשר

אללי. הו אללי הו
השבוע) (דבר

ברנע
הנסיגה שיר

השבוע פסוק*
 המלך על וייצמן עזר שר-הביטחון 0

 שתקף האחת :טעויות שלוש עשה ״הוא :חוסיין
 אותה תקף שלא השניה ;1967ב־ ישראל את

סאדאת.״ ליוזמת הצטרף שלא והשלישית ;1973ב־—
רבץ: יצחק לשעבר, ראש-הממשלה •
 הביאה סאדאת של שיוזמתו מכך מרוצה ״אני

והישראלית...״ האמריקאית המדיניות לשינוי
 ישראל העבודה אחדות מנהיג •

 להסכם־ באופוזיציה יהיה לא ״המערך ז גלילי
בני־הגנה.״ גבולות לישראל שיבטיח שלום
הצליח לא ״איש :שריד יוסי ״כ ח •

 מתונה תדמית בגין מנחם לראש־הממשלה לשוות
מצ ונזיפותיה אזהרותיה מול מאיר. גולדה כמו

 מדינאות של כנציגים ודיין בגין גם טיירים
ושקולה.״ מאוזנת

 של היו־יו להיות לי ״נמאס ז הנ״ל 9
אבן.״ אבא
״הנשיא מרכוס: יואל העתונאי •

 שופט של בתפקיד עצמו את העמיד קארטר
 שלא מי על להנחיתו עמו שמור שאגרופו זירה

המישחק.״ כללי לפי ישחק
•  כי משוכנע ״אני :גלאי יגאל הסופר ׳
 פלסטינים על ברורה בצורה בגין ידבר שבו ביום

 עשרים לפני אבנרי אורי אמר מה כולם ישכחו
שנה.״

להט שלמה תל־אביב, עירית ראש •
לה ארליך שמחה שר־האוצר של ניסיונו על

 תל־ עירית לראשות אחר מועמיד תחתיו עמיד
 כל עוסקים בפוליטיקה כי שטוען ״מי :אביב
 היא הצרה שטויות. מדבר הדדית בקבורה היום

 מפני מלוכלך עסק של תדמית קיבלה שהפוליטיקה
 רמה בעלי אלמנטים חדרו הפוליטיות שלמערכות

 ומשקל מאוד בינוניים כישרונות נמוכה, מוסרית
נוצה.״ של סגולי
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