
עולם עם לחקר הגנון
מתרדמתכם! הקיצו ישראל, עם

 אי־צדק ־ עוני - אינפלציה - מלחמה
 ריב ־ פושעת קנאות - אי־סובלנות ־

ושסועה קרועה אומה - אלימות - ומדון
 הרי החדשים! חיינו כסממני בציון היושב העם בתוככי המזדקרות העובדות אלו

 הוטבעה אשר האלהית לתכלית מהתנכרותו כתוצאה עצמו לבין בינו מפולג העם
ת וברוחו בגופו חש אינו מי בנפשו. אב א  המגלות אלו, אנושות ממכות העולה הכ

עלינוז שרוי אינו האלהים חסד כי
 שאבד ומנהגים חיים דרכי אל אחורה ולא חפצנו, מחוז אל קדימה עיניכם הישרו
א השעה צו כלח. עליהם ת להתקדם הו א ת לפתח העתיד, לקר  הנפש כישורי כל א

 הקצים, כל כלו כי וקוממיותנו. חירותנו עם אחד בקנה שתעלה הדדית הבנה תוך
 שר אבי־עד גבור אל יועץ פלא שמו ״נקרא אשר במי תלויה הנכספת והגאולה

ת למצוא נוכל לא ברכתו בלי ה). ט, שלום״(ישעיהו ם כי העם, לעתיד המפתח א  א
הדורות. במרוצת רבות פעמים לנו שארע כפי כשלון לידי נבוא הוא: נהפוך
שחררת מעמיקה חויה לחולל לפיכך עלינו שומא  משמעות להעניק העשויה ומ

בק וייעודו העם ייחוד של חדש פירוש דרך הלאומית לעצמאותנו ברורה  החו
 ב). יב, האדמה״(בראשית משפחות של ״נברכו בו גדול״ ״גוי להיות עולם, זרועות

 פנינו, על הטופחת הקודרת במציאות המעורים אזרחי־ישראל הח״מ, אנו לכן
 ועינינו הכבד ואזנינו לב ל״השמן בקרבנו הנפוצה לנטיעה בשלילה להגיב נאלצים

ת לתקן הבריות את ולהאיץ י}, ו, השע״(ישעיה - לפיכך לנו. ורפא עצמן, א

ת קוראים אנו להתעורר העם א
 מן הבוקע קדש־ ל״זרע להפוך כך ידי ועל כן, לעשות מאיתנו אחד לכל ניתן כי

ת מצא אשר לקהל להפוך השמים, רוחות אל איתן כעץ ועולה העממי הקרקע  א
 המשבר מאיתנו! אחד בכל תלוי הדבר חדש. לב בעלת הפליטה לשארית ישועתו,
ת הפוקד א ישראל א סר של פרי־בסר הו  הגלותי, העבר ירושת רוחנית, בגרות חו
את גורלית בשעה כאשר ת לתת עלינו ז  בתור ולקדמה לפתוח מעיינינו עיקר א
כתיקונה. דימוקרטית חברה הבונה חופשית אומה
את השראה שוחרי בתור ם לשתף מבקשים אנו ז תכ  ובמשא־נפשנו במטרתנו א

 של למעמדנו כראוי הקיומיות בבעיותינו וגלוי־לב, חופשי פומבי, דיון באמצעות
ם אנו ואחראים. נאמנים אזרחי־ישראל ם להזמין מתכבדי תכ  אתנו להפגש א

הנושא: על להרצאה - נוספים למגעים ראשון כצעד - ולהאזין

העמים בקרב ישראל לייעוד המפתח
ס הנודע והפובליציסט הסופר עיי תנתן אשר או ם פילץ משה קל  ובמועד במקו

היינו: מטה, הקבועים

,20.00 בשעה ,1984 בפברואר 14 <: ביום
א בית־סוקולוב, של ההרצאות באולם העתונאים, איגוד הו

תל־אביב. ,4 קפלן רחוב

חופשי. ויכוח יתקיים ההרצאה לאחר
בלבד. וגרמנית עברית תהיינה המדוברות השפות

לדייק! נאחופשית כניסה

פילץ משה קלאוס
יושב״ראש

במר בנימין - הירשפלד אוטו
יועצים

אלבחא יוסף ד״ר
יושב־ראש סגן

4
דיאכה

 לספרות הישראלי המכון
דיקור3ו קוסמטיקה נשים

ם * סי ר קו
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות 1
 (אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת |
יופי ומכון סלון * ,

 סיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
ובשעת■ לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים, |

ת * כלות הכנ
מעולה שרות * עממיים מחיתם

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

_ חול שר יום סתם _
 )59 מעמוד (המשך

 חשמלית. מכונה פשוט לא, תער? או
 מתגלח, מצויין. גילוח טובות, יש כיום

זהו. אותו. לאפר מתחילים
במעלית. פגשתי נאצר זיאד את

 טוב. שמעתי לא ביקשה, תצלמו, אל
 רוצה, לא השיניים. על משהו מילמלה

הלאה. צריך. לא
 בה יש הרביעית. לקומה שוב עולה

 צורח חלבי האפיק עריכה, תדרי 10
 בבוקר עוד העניינים. את לזרז ומנסה
 השר יוזמן מוקד שלתוכנית הוחלט

 על שהודיע בן־סורת, מרדכי
 מגיע, כבר הוא 8ב־ היום. התפטרותו

 יחסי- איש בהמון, שמואל בליוויית
השר. של עוזרו בנימין, ודויד ציבור

 אם הנסיגה. את לתכנן מתחילה
 יכולים שעה־שעתיים, עוד אשאר
 בהעדרי, תל־אביב את לי לגמור

 ושם פה עין. לפקוח לשוב, מוכרחה
 חלק עם כמה או מילה לחטוף הספקתי

בבניץ. מהדמויות
 אשפיל

חרות של
 פגשתי מאיר אחי יעקב

 השלישית. שבקומה במשרדו 1\
 גבוה בטלוויזיה, 1 מס׳ בוודאי נדהמתי,

 המירקע וסימפאטי. נאה )1.85( מאוד
וחבל. מעלותיו, את כהלכה מציג אינו

 אצלו. המרואיינים על שאלתיו
נכנס ״כשבגין אחימאיר: מספר

 כלום. אין מאז מנהיג. נכנס לאולפן,
 מקרין מפתיע, תמיד מרתק, הוא

 אף אצל למצוא שאי־אפשר עוצמה
בארץ. אחר אחד מרואיין

 להתאפר למדה דליה קטנות. עיניים
 יוצרת היא נכון איפור ובעזרת לבד,
 חנן יותר. גדולות עיניים של צורה
 ואנו לאחרונה, התרחב עזרן

זאת. להסתיר משתדלות
 שחשובה לי נדמה האורחים ״אצל

 שהם הדברים מתוכן ההופעה יותר
 נשיא־ הרצוג, כשחיים אומרים.
 השאלה לאולפן, מגיע המדינה,

 המאפרת מי היא שואל שהוא הראשונה
 על רק סומך היה ארידור יורם היום.

 היה כשבני רק בני. בשם בחור עוזרו,
 קם היה הוא נסדר, שהאיפור אומר

 אין כהן־אורגד יגאל עם מכסא־האיפור.
 את קצת להסתיר חייבים רק בעיות,
 כל ולסרקו מאחור, המסתתרת קרחתו,

הזמן.
 במיוחד מתרגשת אינני בח־ך־כלל

 אן מאפרת. אני שאותם האנשים מזהות
 זה היה התרגשתי. אחת פעם

 ארצות־הברית נשיא את כשאיפרתי
קרטר." ג׳ימי לשעבר,

//׳

,בופה ־
יום שוחה שאני לד תדעי ךבכן,

! /  באוניברסיטה בבריכה יום /
 השערות,״ הבהירו ומהכלור בירושלים,

יבין. חיים לי גילה
 השידור לפני מועטות דקות עוד

 מרכז בחדרי־העריכה, יבין חיים נמצא
 עם יחד החדשות, מחלקת של העצבים

 ממהר הוא אלוני. ויאיר חלבי רפיק
 מהיר טיפול עובר לחדר־האיפור,

 לאולפן הרביעית, לקומה שוב ועולה
החדשות.

אווגד את ק צוין־ כהו־  רסו
ושקשוקה קציצות אונו ורביד

 נוכחות לה היתה מאיר גולדה .רק
 החדר לחדר, נכנסה כשהיא חזקה.

התמלא.
 הטלוויזיה כתב ״כשהייתי
 לביקור, גולדה הגיעה בוושינגטון,

 כראש־ תפקידה את שסיימה אחרי
 לכבודה ערך קיסינג׳ר הנרי ממשלה.

 בחדר דפרטמנט, בסטייט קבלת־פנים
 אישים היו הנוכחים כל ג׳פרסון.
 האפילה לחדר נכנסה כשהיא חשובים.

 היתה שלה האישיות הנוכחים. כל על
ביותר. הדומיננטית

 של אשכול לוי הוא שמיר .יצחק
 את מנהל שהוא הרגשה יש חרות.

 עם בעיה יש ביד. פינקם עם המדינה
 בה, מטפל הוא — מאזן־התשלומים

וכדומה.
 אריאל הוא ביותר הקשה ״המרואיין

 ויש חי, שידור הוא השידור שרון.
 סוחב פשוט אריק איפוק. על לשמור

 ואומר גינונים, שום בלי המיקרופון את
 פשוט הסוף, עד רוצה, הוא אשר את

עינייםרוצה.״ שהוא מה ועשה נואם קטנותס
שטייג־ זהבה המאפרת ת

ה ביום במיזנון. פגשתי <£ברג
 התורנית. המאפרת זהבה היתה רביעי

 של האיפור סוד מה אותה שאלתי
 המירקע על המופיעות הדמויות

משתמשת. היא טריקים ובאילו
 של רצף ליצור משתדלים ״אנחנו

 המופיעים מן אחד לכל והופעה צורה
 יבחינו שלא כרי המסך, על בקביעות
 אך בהופעתם. החלים בשינויים
 משנים איננו בכו. צורך אין לאורחים

 המעטים בין בצורתם. מטפלים או
 הצורה את במיקצת לשנות שניסינו

 לשעבר, המדינה נשיא היה פניו של
 השתמשנו קטנות. ששפתיו נבון, יצחק

 צבע המסך, על טבעי שנראה בשפתון
השפתיים. את להגדיל כדי חום־מוקה,
 שייכות אצלנו ביותר היפות ״הפנים

 אצלה גם אך עור! איזה סופר. לגלוריה
 חייבות ואנחנו שינוי, לאחרונה חל

 קצת, שמנה היא לחייה. באיפור לטפל
 יש למשל רז לשרי מעט. נפלו והן

 להסתיר חייבות ואנחנו בפנים, קמטים
של בעיה יש מזור לדליה אותם.

 בחדר־ פגשתי מזור דליה את
 שלא כך לבד, מתאפרת ״אני האיפור.
 אחד. לאף טענות לי להיות יכולים

 ישנים, בגדים חומים. על אני היום
 של שהצבעים וכמובן חומה, חצאית
חומים. הם גם יהיו האיפור

 הם המסר על שרואים .התכשיטים
 פעמים שלוש מופיעה אני שלי.

 למזלי, עכשיו, בהרצליה. גרה בשבוע.
 צריכה ואינני רצף, מגיש רביב ח

מאוחרת. שעה עד להישאר
 ורק בג׳ינם, לבושה אני ״לפעמים

למעלה. ואלגנטית החרה חולצה
 כשאני ,4ה־ בן בני, בוכה היום ״עד
מהבית. יוצאת

 מהצופים להסתיר משתדלת ״אני
 לפעמים מופיעה שאני העובדה את

 לא־ מיקרים היו עצבנית. כשאני
 גבוה. חום לי כשיש כשהופעתי מעטים
 בובה, שאינני מבינים לא אנשים
 הפסקתי אני בחלון־ראווה. המופיע

ללב. הערות לקחת כבר
 הטלוויזיה של המצלמה .רק

 יוצאת אני רגילה במצלמה לי. מחמיאה
לפתוחסטוב.׳ לא

מזל
 הטלוויזיה של המיזנונאי ת

£  ומה בבניין, העובדים על שאלתי \
הרגלם.

 אוכל סער ״טוביה אל־רביע: מספר
 לפעמים, ובשר. אורז סלט־כרוב,

בשר. רק בדיאטה, כשהוא
 חמוצים קציצות, לסיד )8(יוםן״מר

 עוגות, אוהב גורן ג׳קי ושקשוקה.
ושמרים. גבינה

 קוניאק שותה יערי ״אהוד
 ויסקי. אצלנו אין אקסטרא״פיין.

 ויעקב סער לטוביה למנהלים,
בחדר. משקאות יש אורן,

 בתור, במיזנון עומדים וסער ״לפיד
 שטרן יאיר פרוטקציות. אין כולם. כמו

 מזור ודליה זיתים, עם חביתה אוכל
פלאפל.״ מנה חצי אוהבת
 גיליתי המיטבח עובדות בין

 כשנחה שולה. בשם אחת שמנמונת
 בקפה. מזלות קוראת היא הרוח עליה

 ומבקשים אליה באים לפעמים
מזל״. ש״תפתח
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