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חדשים / משומשים
 כלי בית, כלי חשמליים, כלים רהיטים,
 שאתם אחר דבר וכל מתנות תמונות, עבודה,

למכור / להפטר מעונייינים
 יום יום ,9 זנגביל לרח׳ הדכרים את הביאו או 247924 טלפנו

 בבזאר אותם לכם נמכור ואנחנו 19.00—17.00 השעות בין
.29.4.78 משבת הבא בשבוע שיתקיים

ברונפמן ־ אחיאסף הוצאת
בודדה מספרי חדש ספר

ר פ טה ס א די ה
 משקל ■ולשמור טוב לאכול
יום 21 בת דיאטה בלווי

★
 הופייעו כמו־כו

 של חדשות מהדורות
 הבישול ספר ״בורדה״
 מאפה ודברי עוגות ״בורדה״
דגים מאכלי ״בורדה״
הספרים בחנויות להשיג
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 בו שהאמינו האנשים — ואנוכי ורדינה
הדרך. כל לאורך

 זה עם הלך הוא הופיע, כבר יזהר ״ואם
 הקשה, בדרך בחר הוא הסוף. עד
 לחאל־ בטלוויזיה והופעות חגים ניצל לא

 שהאמרגנים להודות מוכרח אני טורות.
 איתו הלכו שלף, וחיים צח ־־י ׳ שלו,

 הבינו הם הסוף. עד הזה בעניין הם גם
 יהיה שא־ב־ני־בי כך על וכשעמד אותו,
מפו תילבושות מלווים. חמישה עם שיר

ועב שלו בראש איתו הלכו וריקוד, ארות
 יסודית.״ בצורה עליו דו

 מיש- היא הגדול סולימאן של מישפחתו
 אב־ היה הסב אבי גיזעית. תימנית פחה

 שלמה יעקב הסב, בתימן. ביודדיו־עליוו
ה מן ישכו״ן, רחוב נקרא שבשמו הכהן,

 היה התימנים, בכרם המרכזיים רחובות
 בניו, הבריות. כל על ומקובל איש־ציבור

 איש־איש להם בחרו במיספר, תישעה
 איתמר שלמה, מהם, שלושה במישלח־ידו.

ש איתמר, בזימרה. בחרו (״דודו״), ודויד
בביצועו התפרסם הנח״ל, להקת חבר היה

כהן מנצח
ופתוח חס לבבי,

 אחדות שנים שהה רחל, רחל לשיר היפה
ה ארצה. באחרונה ושב בארצות־הברית

 ב־ האחד בדואר, האחד עובדים אחרים
ה שתי יואילו כמורה, משמש אחד תה״ל,
עקרות־בית. הן אחיות

כ שלמה האח נודע הפלמ״ח בתקופת
 ה־ על כמקובל המוניים, קומזיצים מארגן

 סולי- :ערבי שם לו הודבק ואז פלמ״ח,
 לאשה נשא קודם־לכן עוד ״הגדול״. מאן
 בית״ר, בתנועת חניכתו שהיתר, שרה, את

פלמ״חניקים. אלפי הרקיד איתה ויחד
 הוריו את שיגדיר מחופני כשמבקשים

 הסוליס־ היא ״אמא :אומר הוא כאמנים,
 וגדל חופני כשנולד הצעקן.״ אבא טית,
 אחר- לחבורת־האש. הוא גם צורף מעט,

 ברור היה יזהר וכשנולד פיני, הצטרף כך
 המישפח־ בהופעה חלק ייטול הוא גם כי

כ המישפחה את יזהר ליווה וכך תית.
 איר- חבורת־האש שאנשי שעה אקורדיון,

ה עם המפורסמים הקומזיצים את גנו
 והשירים והחמוצים, והחומוס סטייקים,

למדורה. מסביב
 את המישפחה מבני שהסתיר ויזהר,

 בצוות כשהיה רק אותו גילה החם, קולו
 הדרך כבר היתד, לאחר־מכן נח״ל. הווי

 הופעות להיטים, עשרות בפניו: פתוחה
 אוהב יזהר לחו״ל. ונסיעות בפסטיבלים

 ב־ תכופות לעיתים נראה וחברה, מסיבות
 של ובמסיבות דיזנגוף רחוב של בתי־הקפה

ופתוח. חם לבבי, תמיד והוא הבוהמה
 כהן יזהר הפך האחרונה השבת במוצאי

ה השימחה כל עם אך בינלאומי. .כוכב
 לחיצות- ההמולה, בתוך בכך, כרוכה
 שרה, אמו, לפתע אחזה והטלפונים, הידיים

 תופס, ״אתה :לבעלה ■ואמרה בראשה,
ש מה יהיה לא כבר שלנו יזהר ז שלמה

 בחוץ־לארץ. כוכב יהיה הוא אתמול. היה
 לא הוא בבית, פה איתנו יגור לא הוא

 ושלמה שלו.״ אמא של הילד יותר יהיה
 לו יד,יד, שרה, דבר, ״אין אותה: ניחם

או להזמין יוכל שהוא כסף הרבה בל-כך
אליו.״ תנו

!■ ישי שרית
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הפעי של הכותרת גולת שזוהי היה נדמה
המי קציני מיכתב בעיקבות שהחלה לות,

 צפוייה עתה וכי ראש־ד,ממשלה, אל לואים
 את אפילו הפתיע שקרה מה אך הדעיכה.
 התנועה. של ביותר הנלהבים הפעילים
 עם מזדהים רבבות כי שהוכיחה העצרת,
 להצטרף אחרים דירבנה התנועה, רעיונות

 התפרסם התנועה שם לה. ולסייע אליה
 לממדיה. מעבר הדים ועורר העולם ברחבי

בתנו הגדולה להיות הופכת היא בהדרגה
בישראל. אי־פעם שקמו המחאה עות

 אנשי בפני העומדת המרכזית הבעייה
ההת מלאי את לנצל איך היא, התנועה
 ואיך לרשותם העומד והרצון־הטוב נדבות

בעתיד. במיבצעים להמשיך
ממ בינתיים ״עלית״. ועד מ״דך

 הגדולות בערים בדוכנים להחתים שיכים
 מיכתב ברוח לראש־ד,ממשלה מיכתבים על

 הוצב למשל, האחרונה, בשבת הקצינים.
 בתל- דיזנגוף בפסג׳ ההחתמה דוכן מחדש
 אנשי שבועיים לפני התפרעו בו אביב,

תוג הפעם הדוכן. את והרסו שלום־בטוח
 במיספר הערב שעות לקראת המקום בר

פעילים. של כפול
 הפעם ניסו לא הממשלה מדיניות תומכי

 אבל משלהם. נגדי דוכן במקום להקים
 למיבצע להפריע כדי בפסג׳ נאספו הם

 בוגדים!״ ״תבוסתנים! בקריאות ההחתמה.
 סביב שנאסף הקהל את להסית ניסו הם

 שתי אותו. להבריח הצליחו לא אך לדוכן,
המתפר את הזהירו למקום שחשו שוטרות

אותם. והרגיעו עים
 בתל-אביב התנועה של הקטן במישרד

 בתל- התנועה דובר פלדר, דודו מרכז
 וההצטרפות. ההזדהות הודעות את אביב,

 התארגנות על הודעה קיבל שעבר בשבוע
 ואנשי- תעשיינים עשרות כמה של קבוצה

 חוגי־בית כאלף לארגן המוכנים עסקים,
 הקבוצה חברי בין הארץ. ברחבי בית

 פדרמן, יקותיאל של שמותיהם בולטים
 מושביץ, מרק ושל דן מלונות רשת בעל

 נשיא שהיה ומי עלית קונצרן מבעלי
התעשיינים. התאחדות

 ההזדהות הצהרת הגיעה מארצות־הברית
 התומכים היהודים אנשי-הרוח מאות של

 היהודי הסופר כשבראשם עכשיו, בשלום
שול על בלו. סול נובל, פרם חתן הנודע,

 מיכתב העתק גם מונח פלדר של חנו
 לראש־ מארצות־הברית עולים 220 ששלחו

התנועה. לאנשי קשר ללא הממשלה,
ב הגדולה הקהילה מאמריקה, ״כעולים

 אליך פונים אנו כיום, עמנו של יותר
 היטב לשקול לך וקוראים זה במיכתב

 עולי כתבו עליך,״ המוטלת האחריות את
 כל ״עם ראש־הממשלה. אל ארצוודהברית

ה העם של והאמוציונאלי הנפשי הקשר
 קשר (ויש ארץ-ישראל שטחי לכל יהודי
 יותר חשוב שהשלום מאמינים אנו כזה)

 ה־ את ששיגרו אחרי עתה, מהשטחים.״
האמריק הקבוצה אנשי מוכנים מיכתב,

 מירושלים, פורמן דוד הרב בראשות אית,
עכשיו. שלום לפעילות להצטרף

להו המומנטום, את לקיים הוא ״העיקר
 התרחבות בתהליך נמצאת שהתנועה כיח

 ואומנם, התנועה. אנשי אומרים ופעילות,״
 ואמצעיה המוגבלות פעילויותיה למרות

 מכותרת יורדת התנועה אין המצומצמים
 נפגשו שעבר השבוע בסוף העיתונים.

 ראש־ עם הקצינים מיכתב מיוזמי שלושה
 להאזין מאי-נכונותו התאכזבו הממשלה,

 בא אחר־כך ותביעותיהם. ליבם לרחשי
 והמרצים הפרופסורים 350 של מיכתבם

 שהוכיח בעמדתם, התומכים באוניברסיטות
 לדי־ מוחלט רוב יש האקדמי בתחום כי

עותיהם.
המר הפעולה כיום. גלויות 1000

 שתיערך הפגנה תהיה השבוע של כזית
ית עכשיו שלום אנשי לירושלים. בדרך
 ראש־ למישרד ועד הגיא משער פרסו

 וחצי שעה במשך בירושלים. הממשלה
 תלוי חזם כשעל הדרך, בצידי יעמדו הם

 עכשיו! שלום ובאנגלית: בעברית שלט
 המיבצע, מארגן ורדימון, אורגד לטענת

 אלף 57 העברת למיבצע הפתיחה זו תהיה
 גלויה לראש־ד,ממשלה. האישיות הגלויות
 על־ידי ההפגנה כדי תוך תועבר מייצגת

 ראש־ למישרד עד ליד, מיד המפגינים
 הראשון מהיום החל יום, מדי הממשלה.

 למישרדו גלויות אלף יימסרו הבא, בשבוע
 ויקראו יעמדו מתנדבים שני בגין. של

 ראש־ באם החותמים. שמות את בפתח
 הגלויות את לקבל יסכים לא הממשלה

 במשך כך, מישרדו. לאנשי יימסרו הם
 התנועה, אנשי מקווים כך לפחות. יום 57

הא את שיאפשרו גלויות רבבות יתווספו
המיבצע. רכת

2121 הזה העולם


