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ם בלב הפרדסי
 מיוחדים קונצרטים ב,,פרדס״ מתקיימים הקיץ עונת משך

הישראליים. האמנים טובי עם _ פסטורלית בפרית נאוירה
 ההדר, עצי בין שולחנות סביב מתקיים הקיץ ליל קונצרט

בלילה. 10 בשעה שבת מוצאי בכל
:העונה אמני

 מוטי פיני, אריק רביץ, יהודית כספי, מתי
 ליטני, דני לגיא, אריק סנדרסון, דני גלעדי,

ואחרים... אלברשטיין חוה גרוניך, שלמה
 אחר) אמן בביצוע קונצרט (כל
 מתאים ובלבוש הנכונה באוירה להתראות

ם... כיפת תחת לבילוי שמי ה
ם. לב — הפרדס ציונה נס הפרדסי
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מכהנים
 )16 מעמוד (המשך
ל״ישר־ אינן הזכויות כי יבינו,
ל אם כי ול״פלסטינים״, אלים״
או ״ישראלי״ להיות כי אדם.

מהחיים, חלק רק זה ״פלסטיני״
 ואילו מהמוות... מסויים .ובהקשר

ה את ובעיקר הכל, כולל אדם
. ם י חי

שי׳׳ק, ישעיהו־תומא
תל־אביב

יש סניף מזכיר הוא הכותב •
 ל־ תבינלאומית התנועה של ראל

מסעמי־מצפון. סרבני־מילחמה

ם ר!ון3ז* עי נ
 במיב- השתתפה הקוראת

ה היה ב״זה שהוזכר צע,
 25 לפני שהיה הזה עולם
הזה" (״העולם שנה״
2329.(

תי מיבצע על בעיתונכם קראתי
 בעזרת שנעשה צינור־הנפט, קון

 אני מבאר-אורה. וחניכים מדריכים
תקו באותה המדריכות אחת הייתי

מפ :היטב לי זכור המיבצע פה.
 אלי, בכתבה הקרוי הבסיס, קד

 לכם המוכר הכהן, אליהו הוא
 הוא, ז זאת ידעתם האם בוודאי.

ב שסוקרו בתמונות מופיע אגב,
עת. אותה

להיזכר. היה טוב
גבעתיים אורן, ליאורה

גות1הע אוכל■

הנפט צינור תיקון מיכצע
י הכהן אליהו הוא בתמונה משמאל האיש האם

 הפיכת על מתרעם הקורא
 תל- למוסיאון חיובל חג

אכסלוסיבי לאירוע אביב

 מאי־שם, בודדים הקודש, מעיר
 מ־ והמונים מניו־יורק מישפחות

 ופלא, הפלא ואמנם, אוכלוסי־העיר.
 אך היה, ניצב במקומו המוסיאון
רודפי־הדעת. לפני נעולות דלתותיו

 נעלם כיצד להבין המעוניין לכל
 לדובר כי שידע מבינתו, הדבר

 עד רבים, כה עיסוקים המוסיאון
להש כדי מיותרת דקה לו אין כי

 גרהם אלכסנדר של בהמצאתו תמש
 של בחדרי־המערכת ולהודיע בל,

 אף או ידועים, עיתונים • כמה
חצאי־אגרות, על המפזם במכשיר

חפר משורר
7 טיפש מי

ר ר ו ש מ ׳ ״ ר צ ח ,ה
חפר: לחיים מוקדש

 על עברו קשות שנים חמש
 עדיין בהן / חצר״ ״משורר

 המערך שילטון כי עיכל לא
 ומשוורנו / עובר הוא גם

 / מרירות מלא איש־פלמ״ח
 לקבל עוד יוכל לא הרי כי

 בשגרירות. מישרה
 כועס ומשוררנו נעשה ומה

 בחר העם כי / שבעתיים
 / פעמיים אלא פעם לא בליכוד

 אך דמוקרטיה של דרכה זו
 ולכן / נעמה לא למשוררנו

 להביע ימשיך תסכולו את
 במקמה.

במחצית ששי יום מדי
 על ליכוד איש עוד ויעלה ישמיץ יתקוף ינגח, / העמוד

 משוררנו / ארידור או שמיר אריק בגין זה אם / ה״שיפוד״
דרור. נותן לתסכולו
 שחור הליכוד אצל ואילו / צחור היה הכל המערך בתקופת
 תרצו, ואם / פיתאום מה שחיתות? המערך בימי / משחור
השלום! את הביא גם המערך

 רק ן ומוצלח ישר נקי הוא שרון או בגין לעומת רבץ
 / מט״ח של קטן וחשבון בשכר... הרצאות נשכחו ממשוררנו

 1 סיכון וקיים עבודה אין רעב, העם כמובן הליכוד בימי
 מלחמות היו המערך שבתקופת להזכר למשוררנו כדאי אולי אך

ה״מיתוך. גם והיה
 רק להתקיף מספיק ולא / מטרתו להשגת כשרים האמצעים כל
 לבנין, לועגים / אשתו על ל״רדת״ גם כדאי אריק, את

 אלמוזלינו המערך גאוני שלעומת / ושמיר לוי דויד ארידור
יחוויר. זוהרם ופרס בר־לב קו

 העם אולי ] לנחש ונסה התעורר מהלומד משוררנו משוררנו
הטיפש. הוא אתה ורק הפיקח הוא

תל-אביב לנצינר, מוטי

 ס- בעוד בלבד, למוזמנים
בחוץ. נשאר הרחב הציבור

 שאהבתי עיר יש שאהבתי בארץ
 בית־הצדי־ ליד ובעיר יותר, עוד
 שלא שחוגג מוסיאון, שוכן קים

פעי חיים שנות 50 המיקרה בדרך
 מוצגת היובל לרגל ותוססים. לים
ה בקרב לה שהדים תערוכה, בו

הרחב. ציבור
 שכולו לשבוע ראשון יום בבוקר

 מכבר, זה נקבע ושתאריכו טוב,
 זקנים נשים, בבית־ישראל החליטו

 קצוות מכל ולבוא להתקבץ וטף,
 בפלא עיניהם במו ולחזות הארץ
מעטים מצפת, מעטים יובל. שצופן

ו חוגגים במאי 30ה־ בערב כי
 המופלג גילו בשימחת משתתפים

 (מעניין שונים מוזמנים המקום של
 מי ובפספי שמותיהם מה לדעת
ה ופירות עוגת־הגבינה את אכלו

מ להימנע האחרים ועל תאווה),
למקום. עצמם להטריח

גבעתיים רב, בן אמיר

ש*ו־ של גילגוד־ו
 בת כבר היא בת־שבע
ושמונה. שלושים

 מכתבים במדור לקרוא הופתעתי
הנא השיר את )2353 הזה (העולם

 על־ שם, נכתב כך שחובר, הבים,
בתורנות״. משועממת ״חיילת ידי

 עוד לי מוכר זה ששיר מכיוון
 20 לפני בתיכון, לימודי מתקופת

 מהמסקנה מנוס אין הרי שנה,
 של שרותה בעת אז, חובר שהוא

 מפה הופץ בשרות־חובה, החיילת
 עתה, רק רשמית והתפרסם לאוזן

ו בקבע משרתת חיילת כשאותה
 שהיא (למרות 38 בת לפתות היא

כבת־שבע). למטה חתומה
 שבת- להיות יכול רגע, רגע,

 משרתת כיום, 18 בת היא שבע
 השיר, את העתיקה ופשוט בצה״ל
 על־ חובר שהוא טענתה למרות
 חיילת לא יתכן. לא לא, ידה?

בצה״ל.
 רמת־השרון כנען, משה
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שמו פירסום איסור על
מיוח חשודים של תיהם

: סים
 לנהוג אמורים בתי־המישפט

 ללא שווה, באופן אדם כל כלפי
 אנ̂י ליום מיום אולם ואיפה. איפה

 אינו שהצדק ומשתכנעת, הולכת
בהיכל־הצדק. תמיד שורר

 יותר השווים כאלה שיש מסתבר
שחשו בעוד בית־המישפט. בעיני

 מבית- המבקשים ״רגילים״, דים
שמו פירסום את לאסור המישפט

 כן אם אלא נענים, אינם תיהם,
על הצדקה לכך למצוא מצליחים

 בחוק, הקבועים הסעיפים אחד פי
 ״מיוחסים״, חשודים שקיימים הרי

 חוקי בנימוק צורך אין שלגביהם
 לאסור נוהגים השופטים כלשהו.

שרי באופן שמותיהם פירסום את
 אך משרתת ההחלטה כאשר רותי,

 אותם של הפרטי האינטרס את ורק
 ש־ מעוניינים שאינם מיוחסים,
ייפגע. הציבורי דימויים

מאנו ליהנות הזוכים החשודים
 עורכי- כלל בדרך הם זאת, נימיות

 ושאר רואי־חשבון רופאים, דין,
 לפעמים חופשיים. מיקצועות בעלי
 כאשר כלשהו, שכיר גם לכך זוכה
 אולם למשל. ברקוביץ׳, הוא שמו

 מועלם, כמו שם בעל חשוד לסתם
 להכלל רבים סיכויים אין למשל,

המיוחסים. בין
תל-אביב כהן, כדוריה

הקוראים לידיעת
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר כתב־יד להחזיר
 הכותבים אדיה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד עד כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיבה. רצוי —
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