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 לא הכבושים בשטחים שתחזיק
מדי וכי דמוקרטית, להיות תוכל

 בשטחים המחזיקה דמוקרטית נה
יהודית. להיות להוסיף יכולה אינה

לקיו לעזור ידיו ממשיך עתה
 המלך בדרך הצועד מישטר של מו

הת של בדרך השטחים, לסיפוח
ה מן ישראל ניתוק תוך נחלות,

כולו. עולם
 לא ד״ש עקרונות משאר גם
 הצביע אמנם ידיו דבר. נותר

 הרבנות, חוק נגד שעבר בשבוע
ה הכפייה את והממסד המגביר

 עשה לא הוא אך במדינה, דתית
 הממשלה בעד למנוע כדי דבר

בכנסת. הזה החוק את להעביר
ה — ד״ש של אחרת מטרה

תקי סדדי־שילטון •למען מאבק
 הפכה — השחיתות וחיסול נים,
 שבא בממשלה, בדיחה היא אף

הפר בחווה שרון אריק מחזיק
 מגוחך תעלול בעזרת שלו, טית

 רווחיה את יום מדי וקובע ושקוף,
כשר־החקלאות. החלטותיו על־ידי
 הרעיון — ד״ש של אחר חזון
 מת — שיטת־הבחירות את לשנות

 עתה מציע זאת תחת הוא. אף
 אחוז־החסי־ את להעלות הליכוד׳

 ההיפך את ישיג כזה צעד מה.
 הוא להשיג: התכוונה שד״ש ממה
 חברי־הכנסת את הכנסת מן יסלק

ישי בבחירות שנבחרו המעטים
 ויעניק ציבור־בוחרים, על־ידי רות

 המיס־ של המעובשים למנגנונים
 על מוחלט שילטון הגדולות לגות

 בבית- שייוותרו חברי״הכנסת כל
 מים־ רובוטים ושיהיו המחוקקים,

לגתיים.
הש שלו המביש המחדל אחרי

 אחרון תאריך לידיו נשאר בוע׳
 התפטרות הגונה: מסקנה להסקת

 ועדת״החוץ־וה־ תחליט שבו ביום
ה אישור על הכנסת של ביטחון

 ישיג אכן אם בחברון, התנחלות
כזאת. החלטה בגין

קלושים. לכך: הסיכויים

מישפט
ד מ■ טרי ח מ <־ מ■ א

 ספורות. שניות רק תארך ביניהן
ה נוצרה הנשים שתי בין אולם

 אנגליה מלכת המפורסמת. כימיה
 יתר את שעה כרבע למשך שכחה

 עם בלבביות ושוחחה אורחיה,
מישראל. הנשיא אשת

 בני התכוונו חודשים כמה לפני
 לטיול לצאת וילדיהם נבון הזוג

בחב בארץ, הנופש מאתרי לאחד
היצי לפני שלהם. ידידים זוג רת
 הידידים בהול. טלפון הגיע אה

ל לצאת יכולים שאינם הודיעו
 חשש התגלה האשה אצל טיול.

 לטיפול הובלה והיא שד, לסרטן
הנשיאו המישפחה בבית־חולים.

 זאת תחת לטיול, יצאה לא תית
 הידידה את לבקר אופירה נסעה
 בין והשיחה בבית־החולים, שלה

 מחלת על כמובן, נסובה, השתיים
 לאופירה סיפרה הידידה הסרטן.

 גוש — החשד בליבה התעורר איך
 כי לה, סיפרה ואופירה — קשה

 בגוש לעיתים מרגישה היא גם
 של הדעת בבדיחות כזה. קשה
 לה אמרה גורלי ניתוח ערב אשה

 תיבדקי את שגם ״כדאי הידידה:
רופא.״ אצל

ה כי התברר, דבר של. בסופו
ב לקתה לא אופירה של ידידה
 לא־ממאיר; היה הגידול — סרטן
ברי מצב בדבר ההתחכמות אולם
 היא אופירה. את הטרידה אותה

פרופ רופאה־ידידה, עם התקשרה
אותה והזמינה מרן, שושנה סור

 כשנפגשו שבוע, כעבור אליה.
 כידידות הנשיא במישכן השתיים
 כוס על בשיחה שקעו הן ותיקות,

 זיכרונות והעלו קצת, ריכלו קפה,
משותפים. ידידים על

ניגשה ארוכה שעה אחרי רק
 לפתע אופירה. את לבדוק בירן

 זו היתה לא פניה. מראה השתנה
 בירן ד״ר אלא החברה, שושי

או ידעה הרגע באותו הרופאה.
 שנתיים בסרטן. לקתה כי פירה
מ סרטני גידול הורחק לכן קודם
מועדת שהיא ידעה והיא פניה׳

זו. למחלה
 שתבוא לאופירה הורתה בירן

כעבור לבית־החולים. מייד עימד,
אופירה כבר שכבה דקות עשר

 טובי של לבדיקות נתונה בהדסה,
ה־ החלה הרגע באותו הרופאים.

ב נואמת אופירהישואר ציגת
 הילד שנת כנס

 רעיונה שעברה. בשנה במכסיקו שנערך :ינלאזמית
 בארצות לילדים ערי־מיקלט הקמת בדבר אופירה ן

הנצי מצד כללית להערצה זכה מילחמות, בהן וש

 והגוש הערביות הארצות נציגות כולל כולן, גות
אופי של הופעתה מאז נגדו. הצביעו שלא המיזרחי,

 ראשי אצל דבר לשס הפכה היא במכסיקו, רה
ברע לארצה רב כבוד המביאה כאשה ושרים, מדינה

הרעיונות. מימוש עבור ובעבודתה המקוריים יונותיה
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 קרן /1ד,קמ נושאים. בשני רה

 הבינלאו־ הילד ושנת לי כפת
 ד,מ־ היתד, לי ■איכפת קרן ת.
שנכ לפני החינוכית לעבודתה ־
הת אופירה הנשיאים. למישכן ה

 שבגלל מחוננים, בילדים מה
סבי־ ,כלכליים — חיצוניים אים

 בארצות לילדים ערי״מיקלט מת
ה מאחורי במילחמה. הנמצאות

 רעיון עומד אופירה של הצעה
יס שילדים סיבה שום אין פשוט.

 הוריהם. של המילחמות בגלל בלו
 יוקמו, מילחמה, עת,שתפרוץ בכל

 ערי־ ,בינלאומית כספית בעזרה
הנלחמות; הארצות לילדי מיקלט

כפליטים. מרעב יגוועו ותינוקות
 הרעיון אם לה איכפת לא כיום
בינ גורמים על־ידי מידיה יופקע

הכ על ״מוותרת היא לאומיים.
 ערי־המיק־ שהקמת ובילבד בוד״

הפועל. אל תוצא אכן לט
 אופירה של הראשונה יציאתה

מדי נשיא כרעיית לחוץ־לארץ,

 ב- נכשלו — ומישפחתיים דים
 ילדה, שאימצה כאם מודיהם.

יל של בעייתם את אופירה נינה
 לפני עוד החלה, היא אלה. יט

 מר־ לרכז לנשיאות, נבחר בעלה
 מהם אחד שכל מיקצועיים ים
 כשהפכה כזה. אחד ילד מץ1
 להב־ החליטה המדינה נשיא גיית1

 לא החלה שבו שהמיפעל ־ח
 סכום לגייס הצליחה היא (מוטס.

ב היום המסתכם כסף, של יול
 ב- והמשיכה לירות, מיליון ני

ה למען־ שלד, הפרטית ■לחמה
 ה־ הציונים בעלי המחוננים, דים

 מבית־ספר עברה היא זוכים.
 מורים עם שוחחה :ית־ספר,

ה התלמידים את צדה (חנכים,
 שיאמצו מורים וגייסה כשרים

או נמצאת עתה אלה. למידים
 עם שכן חזק, נפשי במתח ירה

 אם יתברר הלימודים שנת ם-
 לפיתרון שלה החדשה סיטד,

 ,;שי- אלה, ילדים של גיותיהם
 הצליחה. אכן האימוץ״, ז

 הנשיא למישכן יבואו *שר
 תעודו- עם אופירה״ של :ילדים

 אפשר המאמצים, ומוריהם יר,ם
 הצליחה אופירה אם לדעת יה1

 יוכל שלה החינוכי הניסיון [ם
 חדשה חינוך לשיטת דגם זוות
*רץ.

 רכילות
ס על קפה כו

שא וד ^  התמודדה עימו נו
 בע־ השתתפות ללא אופירה, #
 הבינלאומית. הילד שנת היה ;,

 בראש לעמוד נבחרה פירה
 מילחמת בישראל. זו שנה רועי

ש רעיון אצלה גיבשה לבודיה
 אדירה: בינלאומית לתהודה ה

 בפני לילדים. ערי־מיקלט :מת
 פרשה העולם רחבי מכל !ים

הק- בדבר תוכניותיה את פירה
......סס■■■■1■
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 בבית ארוחת־צהריים אחרי לואיס, סאלי בישראל,
 השתתפה לא כי אם אופירה, הכינה שאותה הנשיא

רטבים אמריקאים ״לארבעה :לואיס כותבת בה.

 לינוביץ השגריר נהדרת. ארוחודצהרייס זו היתה
ביש אכל שהוא ביותר הטוב האוכל היה שזה אמר
 שאני דעי אנא, לך. תודה נפלא. הוגש והוא ראל׳

 הודי איחולים. לך שולח סס לבריאותך. מתפללת
שקיבלה. ממאות אחד מכתב סאלי.״ נבון. לנשיא

 כמו ממש סימני־זיהוי ישאו הם
 סימלי את הנושאים בתי־חולים

 הלוחמים הכוחות הצלב־האדום.
 ה־ ואחרי אלה, בערים יפגעו לא

לארצותי הילדים יחזרו מילחמה
 מוקדמת התחייבות פי על הם,

שילדים מצב יווצר ולא שלהן,

 היא לאנגליה. היתה נת־ישראל,
 השתתפה ויצ״ו, נשות בפני הופיעה

נפג יהודיים, בתי־ספר למען בערב
הבינ הילד שנת ראשי עם שה

 מלכת אצל והתקבלה לאומית
 אצל הביקור לפני עוד אנגליה.
שהשיחה אופירה הוזהרה המלכה

או של ביותר הקשה מילחמה
 של בצילו החיים מילחמת פירה,

המוות.
 קראה לכן קודם שבועות כמה
 העיתונים, באחד מאמר אופירה

רופא של נסיונות על סופר שבו
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 את עוצרת המישטרה
 שהן ספני הפרוצות

מיטרד. לדעתה מהוות
 כי טועגות הזוגות

אותן מטרידה המישטרה
חרו בחורה היא בכר כוכבה

ה בחודש היתה כאשר גם צה.
 לעבוד המשיכה להריונה, שביעי

בז עוסקת כוכבה התלוננה. ולא
 בפינת הוא הקבוע ומקומה נות,

ואידלסון. אלנבי רחוב
 ,1977 נובמבר בחודש זה היד,
וב ,17 בת רק עדיין היתה כוכבה
 שוטר אותה עצר כאשר הריון,
 שעמיד־ בטענה הצהריים, בשעת

 גורמת שלה הקבוע במקום תה
 התהווה המיטרד לסביבה. מיטרד

 המידרכה על נעצרו שגברים בכך
לשו כדי התעכבו ומכוניות לידה,

צפרו. גם מהן ואחדות איתה, חח
 לכוכבה המיוחם שני אישום

 מוח־ אלבאשה את פיתתה כי הוא
לזנות. אותו ושידלה מד,

 כוכבה של בנה כאשר כיום,
בפ לדין הועמדה שנתיים, בן כבר

 אותו על שטינמץ, דויד השופט ני
ישן. עניין

יהו והשחרחר, הצעיר סניגורה
 לא כוכבה כי טען, גרינוואלד, דה

 לשדל צריכה היתה ולא שידלה
 מכירים שהם כיוון מוחמד, את

 לקוח־יצאנית ויחסי מקודם. כבר
 לכן, בעבר. ביניהם התהוו כבר

 ודיבר ברחוב הפעם עבר כאשר
 שידול. משום כאן היה לא איתה

 השיחה אחרי יחדיו הלכו השניים
 יחסי־מין. לקיים כדי גלים, למלון

 עבור ל״י 80 ועוד ל״י 200 המחיר
וקבו ידועים היו במלון׳ החדר

 מהפעמים כבר הצדדים בין עים
הקודמות.
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