
״קיסרית״
מציאות שכולו חלו□

: ע י ד ו מ

השוה ראש אירועי
חגיגיים: במחירים

 ישראל בן דני 21.30 בשעה 10.9 רביעי יום
 חיטמן עוזי 22.00 בשעה 11.9 חמישי יום
בהט אבי 22.00 בשעה 12.9 שישי יום

ברבקיו * לילית רחצה * דיסקו * ערב: מדי
יל״ 250 — לאורחים ל״י, 150 — למינויים הכניסה: מחיר

עם המונית הרקדה 21.00 בשעה 13.9 שבת
ם * סי זאנה נ

יל״ 90 — לאורחים חינם, — למינויים הכניסה: מחיר
ל ם כ ו י

הפתעות * בינגו ליצנים * קוסמים *

סוכות חגיגת
לילות) 4ו- ימים 5( 28.9 — 24.9

. ארוחות) 12( מלא אירוח זוגי. בבונגלו ליחיד ל״י 5775-
לילות) 5ו- ימים 6( 3.10 — 28.9

זוגי. בבונגלו ליחיד ל״י 6496 ארוחות) 15( מלא אירוח
מהמחיר 50$ — 6 גיל עד ילדים מהמחיר, 70$ — 16 גיל עד ילדים

״ פרטים: ק נ ז מ )063(61619 טל. ״קיסרית״ ),03(450111 טל. ״

 חיו□ האירוע*□ כל
■ ״קיסרית״ לנופש

★ כישראל! האמריקאית־עתה ★השיטה

 צבעוני סרט השולח לכל
 והדפסה לפתוח

במעבדות
(ישראל) קולור סופר רוצ׳סטר

צבעו!
 בחו״ל לפתוח סרט לשלוח יותר צורך אין

 התמונות עם יחד חוזר בדואר לקבל על״מנת
 מעתה — חינם — צבעוני סרט המפותחות,

בארץ! גם
 תמונה כל להחזיר תוכל בחו״ל כמו שלא

בנוסף זיכוי, עבורה ולקבל בה רוצה שאינך

 שלא תמונה לכל שיינתן אוטומטי לזיכוי
תודפס.

 אחוזים בעשרות הזול במחיר זאת כל
 בארץ. הצילום מחנויות

 מעטפות אליך נשלח ואנו התלוש את שלח
מפורטים. הסברים בצירוף למשלוח

 ושלח גזור
ם עוד  היו
התלוש! את

 לך שתהיה טוב
 מעטפת-שרות

!בבית

ר סופר רדציסטר לכבוד £ לו  (ישראל) קו
ד. £ ד: ,842 ת. קו מי פה, 31000חי

}־ברצוני צבע סרטים למשלוח מעטפות-שרות לקבל '
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במדינה
ם ע ה

ד מ■ 7 מרוויח מ■ סי 7 מפ
 אבו־חצירא שערוריית

ממשזת־בגין. את הצילה
המר הסוף ער תכהן היא

אכ חיים הם הפוליטיים החיים
זריים.

 לכל חיים שובק מדינאי כאשר
חש לערוך עמיתיו מתחילים חי,

 לקיברו. שהובא לפני עוד בונות
 זה איך מפסיד? מי מרוויח? מי

 יירש מי מאזן־הכוחות? על ישפיע
ויודה? מגינו את איבד מי אותו?

פו נגד חקירה נפתחת כאשר
 דומה. דבר קורה בכיר, ליטיקאי

 עד מפשע חף שהוא יודעים הכל
 הכל אך ביכלל). (אם יורשע אשר

 מי זו. אפשרות לקראת מתכוננים
הדבר ישפיע איד ? במקומו יבוא

 מי במיפלגתו? הרכב-הכוחות על
 ירוויח? מי חלש? מי מתחזק?

יפסיד? מי
ב הדבר קורה האחרונים בימים

 השאלה אבו־חצירא. אהרון פרשת
ה יורשע אם :שנשאלה הראשונה

העיקרי? המרוויח יהיה מי איש,
 מאליה: מובנת היתה התשובה

בגין. מנחם הוא העיקרי המרוויח
 רק ד-יתה לבגין. אוטונומיה

 להפיל יכלה אשר אחת מיפלגה
 היא המפד״ל. :ממשלת-הליכוד את

 היסום, כל בלי זאת עושה היתד.
נשכרת. מכך תצא כי סברה אילו

 מיפלגה, עתה. נמחק זה חשבון
 בשערוריות, מגואלים שמנהיגיה

להת לעצמה להרשות יכולה אינה
 יש כאשר בייחוד בבחירות, ייצב

 של תנועת־התחייה כמו מתחרה לה
כהן. גאולה אשת־השנה,

 מצילה במפד״ל המפולת משמע:
תו לא המפד״ל ממשלת־בגין. את
אפי תוכל לא היא עליה, לאיים כל
 תצטרך היא ממנה. לסחוט לו

בשקט. בשקט, בשקט, לשבת
 וחופש- המר, הסוף עד יכהן בגין

 הוא בהרבה. יגבר שלו הפעולה
אוטונומי. יהיה

 הוא בורג. יוסף השני: המרוויח
באוטונומיה. זכה

 של חיוני חלק היה אבו־חצירא
 בורג. את להפיל שביקשה החזית

 ביקש המר־אבו-חצירא של הצירוף
 בראש להעמיד בורג, את להדיח

ה את לתת המר, את המיפלגד,
 כל על לאבו־חצירא, השני מקום

 בעמדת־מפתח הכרוכות ההנאות
כזאת.
 ואילו זו. מזימה מתה שעה לפי
 להפיל אבו־חצירא חסידי של האיום

 איונדסרק. הוא בורג את גם בפח
ביו הקלוש הרמז הובא לא כה עד
תשלומים קיבל שבורג לכך תר

 שאדם להאמין קשה בלתי-חוקיים.
 כזאת. בטיפשות ינהג כמוהו פיקה

 למוסדות כספים שהעביר יוכח אם
 יחליש לא — שלו וסיעתיים דתיים
מעמדו. את הדבר

 ראש- — בגידבורג הצוות-צמד
 על הממונה ושר־הפנים הממשלה

 ירוויח הוא ירוויח. — המישטרה
 של בסופו ייצא, אבו־חצירא אם אף

הפרשה. מן זכאי דבר,

ת תונו עי
עיתווא׳—?מנז ברווז

 7ש פרשתו בימי
 דיבר ידזין אשר

 ראש־האופוזיציה
אחרת בשפה כנין מנחם
המר הוא בגין שמנחם העובדה

אבו- אהרון מפרשת העיקרי וויח

חו עליו הטילה לעיל) (ראה חצירא
 שר- לימין להתייצב כפולה בה

עין. למראית לפחות — הדתות
ה לעיני כך עשה הוא ואכן,
 לא הוא בטלוויזיה. כולה, מדינה

 לאבו־חצירא שהנפיק בכך הסתפק
 פתח גם אלא חביבות, של תעודה

העיתונות. על מוחצת בהתקפה
 העיתונות!״ על-ידי שפיטה ״זוהי

בדורו. צדיק אדם של בזעם קרא
 כי נראה משחית. השילטון

 השתנו בגין מנחם של מושגיו
האח השנים שלוש במשך מאוד

רונות.
 פרשת את הזה העולם פוצץ כאשר

 בגין מנחם סבר לא ידלין, אשר
 מועמד את שופטת העיתונות כי

 ישראל. בנק נגיד לתפקיד המערך
ה בגילויי השתמש בגין להיפך:
 דד בגילויי מכן ולאחר שבועון,

ה סיעת רבה. בתשוקה מישטרה,
 את תום עד ניצלה בכנסת ליכוד
 מיכאל בפרשות העיתונות גילויי

ו עופר אברהם ידלין, אשר צור,
אחרים.

 וחסידיו בגין אז העלו לא מעולם
 עתה. מפיהם ד,נפלטות הטענות את

 ביקורת אז שמתחו הם המערך אנשי
העיתונות. על

 גם משחית השילטון בי נראה
 ראש- של הדמוקרטיים מושגיו את

הממשלה.
לטע ומושפעים. מושבעים

 כל אין העיתונות נגד בגין נות
ממש.

אפ העיתונות״ על־ידי ״שפיטה
 שיטה יש שבהן בארצות רק שרית

 חבר־מושבעים. על־ידי שפיטה של
 חלק רגילים, אנשים הם המושבעים

 קוראים הם הרחב. הציבור מן
נש לכן מהם. ומושפעים עיתונים

ה פעם לא בארצות־הברית מעת
לפני לפרשה נרחב פירסום כי טענה

אבו־־חצירא שר
העיתונות? את לצנזר רוצה מי

7 ה העולם2 2245 הז


