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 השנה פני את לקבל נדירה זדמנות ^
 המלבבת בחברתו החדשה האזרחית • י

יש לכל בזה מוצעת די׳ניץ, שימחה של
 את יציין צורה באיזו החליט שטרם ראלי

 120 של הפעוט מסכום תמורת המאורע.
 בליתי־ אפשרות קיימת לאדם, לירות אלף

 הראשונים השבועיים את לבלות חוזרת
 סגן דיניץ׳ של במחיצתו 1980 שנת של

בירושלים, העברית האוניברסיטה נשיא

בוושינגטון. ישראל שגריר שהיה ומי
במסי החוגג יזכה לא זה במחיר נכון.

 באיזה או בירושלים המלונות באחד בה
 יהיה דיניץ שימחה בתל-אביב. דיסקוטק

 יהודי־ בהפנינג שיופיעו הכוכבים אחד
 בינואר 4מה־ שבועיים, שיימשך רפורמי,

סי על ייערך הוא בו. 16ה־ ועד 1980
 אלי־ הנזלמז התענוגות אוניית של פונה

האיים בין אלה בימים שתפליג השניה, זט
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שיהיו כוכבים של נוצצת כ״גלריה מוצגים השישה הקאריבייס. האיים בין מסעם ימי
רי ובדרן, קומיקאי גילפורד, ג׳ק גם מופיעים דיניץ שמחה מילבד לסיפון״. חברים
הרפורמית. היהדות תנועת של ועסקן רבנים שני לקולנוע, פרופסור בראון, צ׳ארד
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או־ סיפון על הקאריביים באיים התענוגות שייטרפורמית הצתה
 המאורגן השניה״, אליזבט ״המלכה הפאר ניית

 בתי־הכנסת של הגג אירגון שהוא בארצות־הברית, העבריות הקהילות אירגון ד על
באדצות־הברית. הרפורמיים בבתי־הכנסת המופץ הפרוספקט זהו הרפורמית. היהדות של

וונצואלה. לחופי ועד הקאריבייים
 ינואר חודש של הראשונים השבועיים

 הימים בנייו־יורק. מתר, עונה יתמיד הם
 קרה, ימי הם הסילווסטר חגיגות שאחרי
 בשלג. ניו־יורק כליל בדרך מסוסה שבחם

 אנשי־עסקים נזהגים שב־ תקופה זוהי
 לחופשה ולצאת העיר את לנטוש יהודיים

שבועיים. של
 באמריקה, מתקדמת ליהדות האיחוד

הר בתי־הכנסת של הגג אירגון שהוא
 כדי זיו עונה לנצל החליט שם, פורמיים

 היוא לחבריו. משותף ובילוי חופשה לארגן
 12 של להפלגה הפאר אוניות את שכר
 שבוונצואלה, קארקאס ועד מניו־יורק יום,

 לחבריו. מסע־נופש גביה על מארגן והוא
 חינוכית כ״הרפתקה גם מוגדר המסע

ודתית״.
 ל״י אלף 35 בין הנעים סכומים •תמורת

הקהי אנשי יוכלו לאדם, ל״י אלף 120ל־
סי על להנאתם להפליג הרפורמית לה

 לבלות השניה, אליזבט המלכה של פונה
 עם ויחד סיפונה שעל ההימורים במישחקי

 מגדירים שהמארגנים במה לזכות זאת
 בחסותה •ואינטלקטואלי״, •תרבותי כ״גירוי

 הקהילות איגוד של מחלקת־החינוך של
האמריקאיות. העבריות

 של מחירה
חאלטורה

 והאינטלקטואלי התרבותי הגירוי ^יוג
*  שאת אנשים, שישה להגיש אמורים י

 פרוספקט מפרט ומעלותיהם תכונותיהם
הרפור בבתי־הכנסת עתה המופץ מייוחד,

 יעמוד השישה בראש בארצות־הברית. מיים
 לידו האירגון. נשיא סגן וורסאן, אלברט
 הרבי — רפורמיים רבנים שני ישמשו
 •בנוסף סיים. דניאל והרבי הרמן ארווין

 מפרופסור לחברה לנופשים יארחו להם
 מאוניברסיטת בראון, ריצ׳ארד לקולנוע
 קומיקאי גילסורד, ג׳ק הבדרן ניו־יורק,

 יפלו, הבדיחות בסיפורי המפורסם ותיק
המ לשעבר, השגריר רייניץ, ושימחה

 ממשלת־ לראש כיועץ גם בפרוספקט תואר
ישראל.

 12ב־ לעשות דיניץ שימחה צריך מה
הר הקהילה אנשי של ההפלגה ימי

 כך על •הקאריביים? האיים בין פורמית,
 כוללני בניסוח להשיב הפרוספקט מנסה

לל נדירה הזדמנות תהיה ״זאת ביותר:
נש בלתי הזדמנות בכך. תרצה אם מוד׳
 פעם־אחת־ של הזדמנות לחברות. כחת

ה בתוספת שימחה, מלא למרגוע בחיים
ויהודית. תרבותית שבתוכנית התרגשות

 1 מלו־ הזאת בהפלגה ישתתפו עמך ״יחד
 ממשלתיים מנהיגים יוצאי־דופן, מדים

ברח בהערצה נישאים •ששמותיהם ודתיים,
 שאתה בעת בים, יום בכל העולם. בי

 הקאריביים האיים של הנמלים בין תפליג
 את עמך יחלקו הם דרום־אמריקה, ונמלי

שלהם.״ החיים ניסיון ואת מחשבותיהם
 רק הכוכבים״ ״גלריית שבכל כיוון
שי של עבר בעל הוא דיניץ שימחה

 מנסחי התכוונו שאליו נראה ממשלתי, רות
 ששמו ממשלתי, ״מנהיג בתארם התוכנית

העולם.״ רחבי בכל נערץ
 כמה לשלם המוכנים יהודים יש אם
 יחלוק דיניץ ששימחה כדי דולרים, אלפי
 ישלו, החיים וניסיון מחשבותיו א׳ת עמם

 די- שימחה של הבעיה •שלהם. הבעיה זו
 לחיים להיכנס מתכות הוא אחרת. היא ניץ

 מיפלגת־ לישכת כאיש במדינה הפוליטיים
 השאר, בין עיניו, נושא הוא העבודה.
 שימעון של בממשלתו שר־החוץ לתפקיד

 מסוג חאלטורד, אם ספק לכשתקום. פרס,
הציפורית. תדמיתו לשיפור לו דרושה זה

 בכך הכרוך שהכסף •כנראה זאת, לעומת
 הטיסה כרטיסי מילבד לו. דרוש אמנם

 תמד ולרעייתו, לו חינם־אין-כסף, וההפלגה
 (בשווי •בהפלגה להשתתף הסכמתם רת
 עשוי הוא לפחות), ל״י מיליון כרבע של

 150( דולר 5000 •בסך תשלום •גם לקבל
 את לחלק הסכמתו בעבור ל״י) אלף

זרים. עם מחשבותיו
 ניתן לא דיניץ שימחה של תגובתו את

 בדרום־ בסיור עתה •נמצא הוא לקבל. היה
 העברית. האוניברסיטה מטעם אפריקה,

 - כדי הבא, החודש בסוף רק יחזור הוא
 להרפתקה להתכונן זמן די בידו שיהיה

 הקארי־ באיים הגדולה והדתית החינוכית
ביים.
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