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 חבר־הכנסת חגרו זה בגרה
 ״כך״ איש קליינר, מיכאל
 העולה אסקין, אביגדור לשעבר

 וודקה, אריה מברית־המועצות
 חדש עולה אמריקאי פרופסור

 ומיליונר איידלברג, פול בשם
 רוב- בשם יהודי־ימני־קיצוני

ג׳ייקובם. רט
 רואים הימין־הישראלי־החדש אנשי
 המוסרי״ ״הרוב של ב״מופת״

 לתקיעת־יתד מודל בארצות־הברית
 הישראלית. בחברה אחיזתם ולחיזוק

 של המשיחית במזיגה מאמינים הם
 הערכים הוקעות שמרנות,

 על היהודי עליונות ההומאניסטיים,
 כבסיס — גזענות) (קרי: הערבי

סוחפת. פוליטית לתנועה
 ,,״ציו־המבשטת #

התחיל
ד, וחב אסקין איידלברג, בליינ

,( הראשו המשימה את רואים ריהם /
 בטיפול החדש הימין־הישראלי של נה

לדע שולט, שבהם במוקדים תוקפני
 התרבות, הם אלה מוקדים השמאל. תם,

והמודפסת. האלקטרונית התיקשורת
 למה נקלעה ישראל כי טוענים הם
 כתוצאה שבא רוחני״, ״גטו מכנים שהם

ישראל. של הכיוון מאובדן
 הסיבה הוא זה אובדן־כיוון לדעתם,

 אל כלי־התיקשורת לגלישת העיקרית
 הפוליטיקה של השמאלי האגף

 אין דבר של לאמיתו הישראלית.
 ממש של אחיזה כל זו לקביעה

 איזון קיים שהרי הישראלית, במציאות
 לימין מרכז בין לזה, מעבר ואף בולט,

ש בעוד הישראלית, בתיקשורת
בה. שולי הוא השמאל
 הימין־ אנשי של שבמינוח אלא

 הקיבוצית התנועה הישראלי־החדש,
 דבר קיצוני״, ״שמאל בבחינת היא

 במידרשות לראות אותם שמביא
 אפעל ברל, בית כמו רעיוניות

פו קאדרים ספקי וגיבעת־חביבה
לשמאל. ליטיים
 על חולש שהשמאל גם קובעים הם

 בעוד — בישראל והסיפרות התיאטרון
 בתרבות- הימין של חלקו שכל

 ויחיד, אחד מוסר הוא הישראלית
 אריה ע״ש הלאומית המידרשה
בן־אליעזר.
 הימין- מייסדי שבין הקשר

בהש נוצר הישראלי־החדש
 רוברט המיליונר של ראתו

באוני לומד שבנו ג׳ייקובם,
ה אצל בר-אילן ברסיטת
 בביתו איידלברג. פול פרופסור

 נפגשו ג׳ייקובם המיליונר של
 חרות, מטעם חבר-הסנסת

 ״כך, בוגר עם קליינר, מיכאל
וודקה. ואריה אסקין אביגדור

 כבר הבהיר ג׳ייקובס המיליונר
 הימין- לכינון הראשונים בשלבים

ש ד ח ה ־ י ל א ר ש י ש ה י  לספק בכוונתו ש
 הכספיים משאביה את וו לתנועה

 ג׳ייקובס הבהיר במקביל, הראשונים.
 הוא איידלברג שהפרופ׳ למייסדים

 הרעיונית התשתית את ושיחבר שינסח
תנועתם. של אידיאולוגית
 מייסדי בין שקישר הוא ג׳ייקובס

 ״הרוב ומנהיגי הישראלי־החרש הימין-
האמריקאי. המוסרי״
 אישיים תיקים פתחו זה חוג אנשי

 ריעות המפיצים עיתונאים על
 ידיעות, מאמרים, ומרכזים ״שליליות״,

פריטי־מידע. ושאר רכילויות
 אנשי מתעתדים במקביל

 ארכיון להקים החדש הימין־הישראלי־
 וסירטי־ויריאו, סרטי־קלטות של

וב ברדיו המשודרות מהכתבות
 יש זה ארכיון בעזרת טלוויזיה.
 מערכות את להוכיח בכוונתם

לדב מאוזנים", ״הבלתי השיקולים
ושדרים. עורכים של ריהם,

 ה־ של שהמומחה מאחר
 אליקיס ״הישן״, ימין־הישראלי

 בפירסומיהם מופיע העצני,
 לכלי־התיק־ וכמרצה כמומחה
 שהוא להניח סביר שורת,
ה מאחרי הניצבת הדמות
 הימין- של הראשונה מטרה

הישראלי־החדש.
■ העומר
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)35 מעמוד (המשך

 עוז היום. 15 בת היא אוסי שולמית
 אותה שלח ,14 בת כשהיתה אותה גילה
בבת־ים. תיכון תלמידת היא ספר. אליו

 עירום קלות. וארוחות שתייה
 סטה אחת פעם רק מצלם. איננו עוז

 פירסום סידרת כשצילם מהכלל,
 ביישן גם הוא ג׳ינס. למיכנסי י

 שיפנו מאחרים מבקש ובדרך־כלל
 טוען הוא לצילום. למועמדות בשמו

 אף מתחיל לא הוא מצלם, שכשהוא
דוגמנית. עם פעם

 בעיה. יש מחו״ל זרות נערות עם
 מייד היא לארץ, כזאת יפה כשמגיעה

 היא חודש ואחרי לצלם מצלם נחטפת
 שוודית עוז מנחם מצא פעם שרופה.

 חוזה על אותה החתים הוא ברחוב. יפה
 היא שנה חצי לפחות עזר. וזה בלעדי,

״־ד בלעדית. היתה
 אותן מצלם הוא בנות, מצלם כשהוא

 חייבות הן ופירסום. אופנה צילומי
 הוא לחוצות. להיות ולא בנוח להרגיש
 שתייה מגיש בסטודיו, מוסיקה משמיע

 להיות צריכה האווירה קלות. וארוחות
 יפות שתישארנה כדי ומהנה, נעימה

ורעננות.
משתכרות הן כמה סימן־ההיכר.

שושן אילנה לך קוראים אם תלוי. —
 100 — מתחילה את אם דולר. 400 —

 השכר, גם כך באמצע, את ואם דולר,
דולר. 300 — בדרך־כלל

 ■ לירדן שקרה מה תראי, ״הנה,
 כששמעתי ,19 כבת היתה היא לוינסון.

בחיל־האוויר. יפהפיה חיילת שיש

לוינסון ירדן
שהסכימה עד שנה

 זה להצטלם. אותה לשכנע החלטתי
1 שהסכימה. עד שנה לי לקח

 ־יק ושימחת חן שופע מלא, יופי לה יש
 י זה הצלקת צוחקת. הזמן כל היא חיים,
 שלה. בפנים בעיני חן מצא שהכי הדבר

 עם ילדותיות פנים של הזה השילוב
כלום. ממנה מוריד לא שלדעתי צלקת,
 זה את להסתיר ניסיתי לא אף

 להצטלם ניסתה היא בהתחלה באיפור.
 יהיה שזה לה אמרתי השני, הצד עם

 הראשון התצלום שלה. סימן־ההיכר
 ענק, פוסטר עם פנים פירסום היה שלה
להצטלם. התחילה ומזה

 מרבית של הצעיר גילן בגלל
 ואף מסכים הוא מצלם, שהוא הנערות
 נוכחים להיות ההורים את מעודד

 המצולמת על משרה זה בצילומים.
 לאיכות תורם רק וזה שלווה,

הצילומים.
 ההורים, על״ידי אליו נשלחות הן

 לו הביא שלו חבר והחברים. הספרים
 היא פורה, דגנית את לאחרונה

 שאביה ,16 בת לשעבר, מושבניקית
 היא החקלאות. מישרד שליח הוא

 ופנים מאוד נשי גוף איברים, שופעת
 אומר, הוא ״בעצם,״ ילדה. של

 — רובן אצלי שמצטלמות ״הבחורות
 את כולן אצל מחפש אני ילדות.
הבתולית.״ ההבעה

2426 הזה העולם►50


