
להלן
ה הודע

<ת שמ ח
 שפירסם הרישמית ההודעה ולהלן

בלגיה: ממשלת ראש
הרמ כל את בשאט-נפש דוחים ״אנו

 המלכו- מדינתנו שמישטרת כך על זים
הדרו המאמצים כל את עושה לא תית
 את שביצעו המתנקשים למציאת שים

אדר באנטוורפן. הנפשעת ההתנקשות
 החקירה עתה מתנהלת זה בענייו : בא

 הממונה בלגיה. בתולדות ביותר הגדולה
 אלפי כי להודיעני הואיל החקירה על

מש ביטחון וזרועות חוקרים שוטרים,
 החי- מה אבל זאת. בחקירה תתפים

 ועלול וקשה, מסובכת החקירה ז פזון
 הרוצחים. שיימצאו עד זמן־מה לעבור
 ששירותי ישראל, במדינת אפילו הנה,

 מתג- ,באיכותם ידועים שלה הביטחון
 ביותר הגדולה החקירה היום עד הלת

 המתנקשים למציאת הציונות, בתולדות
 ואותם המערבית. בגדה הערים בראשי

ז״ מצאו כבר
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לפעמים. רק וטעה תמיד, שצדק האיש לעולמו הלך
 הנכון המקום היתה דגניה בדגניה. נולד כאשר צדק הוא
 הם ולדבורה. לשמואל כשנולד גם צדק הוא בו. להיוולד

המתאימים. ההורים היו
 בבית-הספר ולמד לנהלל הוריו עם כשעקר צדק הוא

מתאים. שידוך שחיתה שוורץ רות את הכיר שם לבנות,
 הראשונה בפעם טעה אך להגנה, כשהצטרף צדק הוא
 הרבה הוזכרה לא הטעות בלונדון. אנגלית ללמוד כשהלך
שלו. בביוגראפיה פעמים

 הטעות בסוריה. ההיא לפעולה כשהלך שוב טעה הוא
בעין. לו עלתה

 זה בן״גוריון. של נלהב חסיד להיות כשהפך צדק הוא
אף־פעם. לו הזיק לא

 בשירות נשאר אילו צבאית. בקאריירה כשבחר טעה הוא
 נעשה היה ואולי מהר, יותר חרבה מתקדם היה המיפלגה

בן־גוריון. בעזרת ראש-ממשלה, אפילו
 הבריטים עם סיני מילחמת את כשתיכנן צדק הוא

צרפתי הצטיינות אות קיבל הוא :וההוכחה והצרפתים.
ההיא• המילחמה על רב־מכר וכתב גבוה.

 וצדק מצה״ל, שיחרורו אחרי למפא״י כשהצטרף צדק הוא
 יכול — בה ורק — ישראל במדינת שר״חקלאות. כשנעשה

 אריאל למד הזה הלקח את לשר-ביטחון. להפוך שר־חקלאות
 ארליך שימחה אם מקווה• ארליך שימחה גם ואולי שרון,
שר־ביטחון. גם להיות יכול הוא שר־חקלאות, להיות יכול

 למד הוא מזה לרפ״י. בן־גוריון עם כשהלך טעה הוא
 הלקח את ויישם בחיים, חשוב הכי הדבר אינה שהנאמנות

יותר. מאוחר שנים תריסר לו, קרא כשבגין היטב הזה
 מהצד ויאט-נאם מילחמת את לסקר כשיצא צדק הוא

 המילחמה את לסקר שטוב יודע עיתונאי כל שלה. האמריקאי
המפסיד. מהצד

 לפני שר״הביטחון מישרת את לקבל כשהסכים טעה הוא
 — אשכול לוי של אחד גימגום עוד הימים. ששת מילחמת

ראש״ממשלה. ממנו עושות היו העליזות וינדזור ונשות
 עמוק- נמל לה ויעד ימית, העיר את כשהקים צדק הוא

 וימית עמוק-מים, לנמל מאוד מתאים שם המקום מים.
 בין טוב יוצא-מן־הכלל חיץ טובות שנים כמה במשך היוותה

המדינה• חלק יתר ובין סיני, חצי־האי
משלום. יותר חשובה ששארם־אל״שייח׳ כשאמר צדק הוא

 דבר יש שאם יודע ההם התכולים במים שהשתכשך מי רק
זה. זה אז, משלום, חשוב יותר שהוא

 גוייסו אילו המילואים. את־ לגייס פקד כשלא טעה הוא
 המיל- פתיחת את דוחים והסורים המצרים היו המילואים

 ולא חנוכה, מילחמת לה קוראים היו ואז אולי, חמה,
שלו. המחדל היה זה יום־הכיפורים. מילחמת

 אם ההוא. המחדל אחרי מייד התפטר כשלא צדק הוא
 שהוא סיבה שום היתה לא התפטרה, לא מאיר גולדה

יתפטר.
 במדינת שר״הביטחון. מתפקיד לבסוף כשפרש טעה הוא
1 מתפקיד. הפרישה מן יותר נוראה טעות אין ישראל

בגין. לממשלת והצטרף המערך את כשעזב צדק הוא
מדוע. הוסבר כבר

 1 תמורת ובנותיה ימית העיר לפינוי כשהסכים צדק הוא
 תמורת שארם־אל־שייח׳ לפינוי כשהסכים גם צדק הוא שלום.
 ימית בלי גם להישאר שאפשר הבין הוא פיתאום שלום.

 בלי, נשארים שאם מוטב אז שלום. בלי וגם ושארם־אל־שייח׳
עם. שנרגיש לפחות

התפטר, אילולא בגין. מממשלת כשהתפטר טעה הוא
 ששרים וידוע הזה, היום עצם עד שר להיות יכול היה

ישראל. במדינת יותר חיים
 יכול שהוא חשב הוא אולי בתל״ם. כשהלך טעה הוא
 נגד רפ״י עם כשהלך בן־גוריון, נכשל שבו במקום להצליח
 היה דיין ולמשה דיין, משה היה לבן־גוריון אבל מפא״י.

 משה .10 קיבל דיין משה עם בן־גוריון הורביץ. ייגאל רק
המצב. זה שניים. קיבל הורביץ ייגאל עם דיין

 על בשלום ינוח מת. כאשר טעה ולא צדק לא הוא
 1 כימעט וצדק שצדק, פעם בכל כימעט שטעה האיש מישכבו,

1 שטעה. פעם בכל

מלחין עוד
 הרב הודיע לכנסת הבחירות שנגמרו שמאז מאוד מוסמכים מקורות לי אמרו

 מהם, פורש אותם, עוזב שהוא המפד׳׳ל להנהגת י פעמים )12( תריסר דרוקמן חיים
וכולי. לו, מסתלק ממנה, יוצא המיפלגה, את זונח לו, הולך משם, מתפלג

אסור הרב, של מקורביו בוודאי לי יגידו מה, אז מודיע. רק הוא מה, אלא

 לעזוב שמאיים בהיסטוריה הראשון והוא !לעשות צריך שאומרים דבר וכל 1 להודיע
 סוף־סוף שהרב מקווה דווקא מצידי, אני אבל להגיד, אפשר הכל נשאר! ודווקא

 שהמפד״ל שכמה הוכח וכבר המפד״ל, את אוהב כה שאני ביגלל זה מעשה• יעשה
 קוניאק בקבוק על מישהו עם התערבתי מזה וחוץ יותר, חזקה היא יותר קטנה

לקוות. צריך תמיד מקווה. אני אז יעזוב, שדרוקמן

חשוב
 דבר, שום מבין לא במוסיקה אני
 למדתי זאת לעומת מזח. פחות ואפילו

 מוסיקה בין הקשר את בשרי על פעם
 הנוער כשתיזמורת היה זח ופוליטיקה.

 ערכה דרום־אפריקח של ורודת-הלחיים
 שנים, כמה לפני בארץ הופעות סיבוב

 לכמה התלווה למעלה מימין והחתום
 ״וויז״ לאולם שנכנסו ובחורים בחורות

וש בירושלים, העברית שבאוניברסיטה
 שחתיזמורת נתגבר״ ״אנו השיר את רו

 באו בסוף לנגן. ניסתה ורודת־הלחיים
 תרבותיים חובבי״מוסיקה עשרות כמה

 קרעו וגם מכותיהם את בנו והפליאו
המקטורן. את לי

 ן הזה הסיפור את מספר אני ולמה
האוניבר ביגלל אלא ואמר, ביגלל לא

 שהאוניברסיטה אחרי העברית. סיטה
הנו תיזמורת את לארח הואילה הזאת

 גם הואילה היא דרום־אפריקה, של ער
 לאדון כבוד דוקטור של תואר להעניק
 גרמני איל-עיתונות שפרינגר, אקסל
 האדונים של במיוחד טוב ידיד ידוע,
 למיש- התנגדו ועיתוניו שהוא ובגין, פרס
ה העולם מילחמת לאחר הנאצים, פטי

 מטיפים לא אגב, דרך היום, גם שנייה.
 לאחוות-עמים אקסל האדון של עיתוניו

 פינה אקסל לאדון שיש נכון מי-יודע-מה.
 לפרנץ- גם מה, אז לישראל. בלב חמה
 ואמר, ריכארד וגם היתה. שטראוס יוזף

 אם יודע מי היום, איתנו חי אילו
פינה. לו היתה לא

אקסל של מהסימפטיה קטע

 שמר — נניח רק — נניח ועכשיו
 לחבר זמן גם לו מוצא שפרינגר אקסל
 קני־ לפי טובה מוסיקה ואפילו תווים,
 — ונניח בהחלט. אובייקטיביים מידה

 מגיעים האלה שהתווים — נניח רק
 וזו שלנו, הפילהרמונית התיזמורת לידי

 — ונניח אותם• לנגן מחליטה היתה
 היו הבכורה שלקונצרט — נניח דק

מנ פרס, שימעון האדונים את מזמינים
 הם מילוא. ורוני נמיר אורה בגין, חם
 י להפגין בא היה מישהו !באים היו
שואל. רק אני

 הבלה- מכל להסיק רוצה מישהו אם
בפילהרמו ואמר נגד שאני הזה בלה
 הוא בפילהרמונית, ואמר בעד או נית

 לא בעצמי אני נחפזות. למסקנות קופץ
 לא הסיפור שכל אמרתי כבר בטוח.

 העברית. לאוניברסיטה אלא לזה, שייך
 מחוגי מפגינים שם ראיתי לא מה משום

 זכה כשאקסל נמיר ואורה מילוא רוני
דוקטור״כבוד. של תואר לקבל
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