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בק היתד, כי נודע שעבר בשבוע
 עראפאת, יאסר עם מיכתבים שר

 של חייו את להציל ניסתה כאשר
 באיראן. להורג שהוצא היהודי

 שם ונפגשה לאיראן נסעה רות
 שהביאה אש״ף, של מישלחת עם
 מעראפאת. אישית איגרת גם לה

 להפעיל ניסו באש״ף שונים גורמים
 ההוצאה לבטל כדי השפעתם, את

 שלח לבסוף, משנכשלו להורג.
 בלוי, לרות נוסף מיכתב עראפאת

ו חמות, במילים אליה פנה שבו
 דבר בכל בעתיד לה לסייע הבטיח

שתצטרך.
ב מדינה. להקים אסר*־

 פעם בלוי הפגינה שעבר שבוע
 •מנהיגים עם קשריה את נוספת

 אל- אצל הופיעה היא פלסטיניים.
פר זר לו והגישה בשכם שכעה

 לזר מצורף שהיה בפתק ענק. חים
 בלוי עמרם ״מהרב :כתוב היה

 קרא עראפאת שיאסאר מי המנוח,
 אל־שכ־ בסאם הגיבור אל אחי, לו

עה.״
 כמה לפני נפטר בלוי עמרם

מהל עדיין רבות אגדות אך שנים.
 אש״ף עם לו שהיו היחסים על כות
 נטורי־קרתא שכן מנהיגיו. ועם

 המשיח לביאת עד כי מאמינים,
ל מדינה או ממלכה להקים אסור

 אינם גם הם לכן בישראל. יהודים
 אינם ישראל, במדינת מכירים

 עצמם ומנתקים בכספה משתמשים
ו הממשלה ועם עימד, קשר מכל

 חיים שהם למרות זאת, מוסדותיה.
גדו מרכזים בשני ישראל במדינת

ובבני־ברק. בירושלים — לים
עמרם של מותו אחרי שנים

שומ בשם ספר רות הוציאה בלוי
 חייה על סיפרה שבו העיר, רי

נו בלוי רות נטורי־קרתא. בקרב
 יוסל׳ה את חטפה כאשר בעבר דעה

 בחו״ל. אותו והחזיקה שוכמאכר
 המרכזים בין רות מסיירת כיום

 ברחבי נטורי״קרתא של השונים
 בחו״ל להיפגש נוהגת היא העולם.

 ואף פרו־פלסטיניים גורמים עם
לעי בראיונות דעותיה את מביעה

תונאים.

אילת
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1־1111171110 עודר
 שסבלו אי?ת, תושבי
 ובחשמד, במים ממחסור

 בשמועות עצמם :!פצים
 העומדים אישים ע?

לעיר להניע
רגע,״ אף משעמם לא ״באילת

 כץ. גדי העירייה, ראש הסביר |
כ העיר, סערה כחודשיים לפני

 שה־ השמועה בארץ פשטה אשר
בארדו ברז׳יט הצרפתית שחקנית

מע בעילום־שם. באילת נמצאת
 לשמועה, האמינו ב״ב של ריציה
 מקלין שדון העובדה לאור בעיקר

באי כן לפני חודשים כמה היה
להת שלא אז השתדל הוא וגם לת,

ש יידעו לא ושד,עיתונאים בלט,
בעיר. הוא

 בקדחתנות חיפשו אילת תושבי
ב מהפכה שעשתה הכוכבת את

 והן בבתי־מלון הן העולמי, קולנוע
 רק בידם. חרס העלו אך בחופים,
שמו זו היתה כי התברר אחר־כך

 ספק יש וכי מהאצבע, מצוצה עה
 בכלל יודעת בארדו בריז׳יט אם

אילת. נמצאת היכן
תו סיימו אך ונשיא. כובכת

 חתולת־המין את לחפש אילת שבי
 פשטה וכבר המתבגרת, הצרפתית
עו סטרייסנד שבארברה השמועה

 חוש* בעל קבלן לעיר. להגיע מדת
 דגן, משה בלתי־רגיל, סירסומת

 הסיפור את אילת לעיתונאי הדליף
 האמריקאית השחקנית־זמרת באילו
 שהוא הווילות באיזור וילה רכשה
 תושבי פירסמו, העיתונאים בונה.
 לאפשרות בהנאה ידיים חככו אילת

מפור כה אישיות אליהם שתצטרף
שה התברר אחר־כך רק סמת.
 סיב־ לסטרייסנד שלח אמנם קבלן

 וילה לרכוש לה הציע שבו תב
 סטרייסנד אך הדרומית, בעיר

מיכתבו. על לו השיבה לא אפילו
 את למלא המשיך קבלן אותו

כשהת בעניין. העיר חיי־תושבי
ב חפץ הוא כוכבת, לו שאין ברר

 נשיא־הם־ כאילו פירסם הוא נשיא.
 אופירה, ורעייתו נבון, יצחק דינה,

בניגוד אצלו. בית לרכוש עומדים

 בפרשת היה סטרייסנד, למיקרה
 אחותה מהאמת. שמץ לפחות נבון
 במאית־הטלוויזיה הנשיא, אשת של

באי בית רכשה אכן ארז, ורדינה
 ורעייתו שהנשיא גם ויתכן לת,

 — בת־מישפחתם את לבקר יבואו
 על־ וילה לרכישת ועד מכאן אך
 רחוקה בישראל 1 מס׳ האזרח ידי

הדרך.
פר הסתיימה ׳הופסק. הזרם

 המים. פרשת והחלה הדירות- שת
 בשמועות, מדובר היה לא הפעם

 חברת ביותר. ממשי בדבר אלא
 עצמה על לקבל הסכימה מקורות

 מיתקני־ההתפלה שני הפעלת את
 חברת־החשמל החשמל. מחברת
 לחברת אותם להעביר הסכימה
 חברת־החשמל עובדי אך מקורות,

 מקורות עובדי את ללמד סירבו
 ההת־ מיתקני את להפעיל כיצד
ממח סובלת החלה והעיר פלה,
 שערוריה הקים כץ גדי במים. סור
ו שרים האשים השמיים, לב עד

 עזר. לא ומאומה בכירים, פקידים
 הספקת־המים את כץ כשניתק רק

 ולמיפעלי־ באיזור צה״ל לבסיסי
 שר־האנרגיה דאג חיוניים, תעשייה
המלא את ילמדו מקורות שעובדי

לאילת. חזרו והמים כה,
 אי-אפשר. כלום בלא פטור אך
הצליחו לא החשמל חברת עובדי

בע קוראים שהם מה על להתגבר
פתו הברזים ובעוד טכניות, יות

לעיר. החשמל זרם הופסק חים,
 שנפתרו אחרי באילת. רוק
 העיר, של והחשמל המים בעיות

 לארגן כדי זמן די לתושבים היה
 מאות כמה שמועות. של חדש גל

 כרטיסים רב בכסף קנו אזרחים
ה בבריטית הרוק להקת להופעת

 פינק בעולם, ביותר מפורסמת
ב בחודש 8ב־ שייערך פלויד,
כ נחרדו תושבים אותם לונדון.

 החדשה האילתית השמועה אשר
 מטוס לקחת אפשר :אליהם הגיעה
ה את שם ולמצוא לאילת ולרדת
 מבתי־ באחד המסתתרת להקה,
כסף. אין חינם בעיר, המלון
הש פשטו כיצד יודע לא איש
כש פינק־פלויד. הופעת על מועות

 עמדה שבו שהאולם, בארץ נודע
 שלה החזרות את לערוך הלהקה

נש בלונדון, הגדול הקונצרט לפני
שהשמו משוכנעים הכל היו רף,
מה היה לא ללהקה נכונות. עות

אדגזי מגויים
פקודה מרוב

חב החליטו לכן בלונדון, לעשות
באילת. להשתזף ריה

 בריז׳יט כבמיקרה שלא אולם
הפ סטרייסנד, בארברה או בארדו

ה אל הצפוניים גם התייחסו עם
 עשרות כמה ברצינות. שמועות

 ומחיפה מתל־אביב רוק חובבי
 במיבצע־חי־ והחלו לאילת, הגיעו
העיר. במלונות פרטי פושים
בידיהם חרס העלו הם כה עד

צבא
ד1א של המצסן * ד

 בין זהבריע יצטרך בג״ץ
 סרבן 7ש מצסוגר

הצבא שיזטוגות בין7
ב נגזרו בפועל מחבוש ימי 35

 אלגזי. גדי החייל על שעבר שבוע
 עונש גם נגדו הופעל לכד בנוסף

ה זהו ימים. 21 של על־תנאי
 הפעם לשלם אלגזי שנדרש מחיר

 עם שלם להיות התעקשותו בעבור
ה בשטחים לשרת ולסרב מצפונו

 אלגזי נידון כבר כן לפני כבושים.
יום. 14 שץ מחבוש לתקופת
 27 של לקבוצה משתייך אלגזי

 ששיגרו תיכוניים, בתי־ספר בוגרי
 לשר־הביסחון. מיכתב 1979 בקיץ

 ולדיכוי לכיבוש התנגדותנו ״מתוך
 שם,״ הוא באשר הפלסטיני העם

 החתו־ ״אנו, וייצמן, לעזר כתבו
צב לשירות בהיקראנו מטה, מים
הכבו בשטחים לשרת נסרב אי,

 זה בסירובנו כי בטוחים אנו שים.
ה העם בין לשלום תורמים אנו

הפלס הערבי לעם בישראל יהודי
טיני."

 27ד.־ מבין הראשון גבוה. ציון
סי בשל אמיר. דני היה שהתגייס

ל נידון הוא בשטחים לשרת רובו
 זמן ובילה שונות מאסר תקופות

 שיל־ עימו הגיעו לבסוף בכלא. רב
 יעבור שלפיו להסכם, הצבא טונות

ל מעבר טירונות בבסיס אימונים
 לשרת יועבר ואחר־כך הירוק, קו

)64 בעמוד (המשך

צוות

ה עבד מ ה
לעיצוב
ההופעה

בהנהלת

ה ב בי ד א רג או
 המועמדות את יאפר

בתחרות הסופיות
ח ב ל ׳80 המים מ

 תל־אכיר, 81 דיזננוץג ,רה
03־299736 טל.

בץ עירייה ראש־
משעמם אחד רגע לא אף
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