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ניח״ו!
 שעבר, בשבוע לכם שדיווחתי כפי

 גבוה: להילוך נכנסה היקב פעילות
 מאורגנת היקב של האחרונה המילה
 בינלאומיים למיפגשים ״הקרן על־ידי
 השם בית״ר׳׳. של הספורט מרכז שליד

 טורניר בתוכו מקפל הנ״ל הבומבסטי
 ושייערן־ ,שבועיים שיימשך קט־רגל

 לדברי הארץ,״ ברחבי ערים מיני ב״כל
 הפעילות מאחורי עומד ומי המארגנים.

 חבר־הכנסת לא אם הנ״ל האינטנסיבית
 התברגותו את החוגג רייסר, מיכה
השניה. השביעיה בפאתי

שואלת. אני רייסר?״ ״מדוע
 דברים מחפש תמיד הוא ״כי

 אנשי־ על־ידי נענית אני לעשות!״
 פחות הם הבאה השאלה את שלומו.
אוהבים:
 הנ״ל הספורטיבית הפעילות ״האם
 למערכת־הבחי־ ,וחלילה חס קשורה,

רות?״
ארוכה. פאוזה באה כאן
 ישתלב בסך־הכל זה א... ״א...

 להזכירכם, זה, הבחירות.״ במערכת
כדורגל. הוא

 הטורניר המעוניינים: לכל ועכשיו
 באמצע מוחלטת בחשאיות נפתח

 מבטיחים הטורניר בסוף שעבר. השבוע
 ספורטיבי ובאורח בתי״גמר, שני לנו

 הפייבוריטיות שתי את מסדרים טהור
 ירושלים) ובית״ר אביב תל (בית״ר
 תעלינה בטח הן ״כי נפרדים, בבתים
 גם מצטרפים החגיגה לכל לגמר.״

 בוב המאמנים בראשות האנגלים,
אטקינסון. ורון פייזלי

 האלילים המעריצות: של להשכלתן
 ארצנו את בנוכחותם יכבדו מאנגליה

האי מארגני ביוני. 14מה־ הקטנטונת
מפורס ״שחקנים גם מבטיחים רוע

כגון: אותיות קבצי ומכתיבים מים״,
פט סונם, גרהם דלגליש, קני

רייסר
לעשות!' דברים מחפש .תמיד

 אינם השמות ראש. ואיאן גי׳נינגם
 כמה שמדי מכיוון המלאה, באחריותי

 או כזה״ ״משהו לי נאמר אותיות
 מפורסמים.״ כנראה הם ״תראי,
 ישהו ״המפורסמים" פנים, כל על
 ברחביה. ויטיילו שבועיים במשך בארץ
 מטרידות אינן כנראה, תקציב, בעיות

 תוכנית פי על לשפוט אם היקב, את
 לכנות אפשר הנשפיה(רק״כך האירוח,

 בחודש בגני־התערוכה שנערכה זאת)
 שיתרחשו הניצחון וחגיגות שעבר,
הקרובים. בימים

 נפתרה: אחת תקציבית בעיה
 המיזרחי בנק על־ידי נתרם ״הגביע

 הפועלים!) בנק חשבתם? מה (אלא
 הטורניר למנצחת ביוני 16ב־ ויוענק

 אגב, נשיא-המדינה. בחסות ביד־אליהו,
 בנק מנהלי של לתשומת־ליבם

 אך יום־שבת, הוא ביוני 16ה- המזרחי:
 דוחה בחירות ש״פיקוח להניח יש

שבת.״

ברק דפנה

 היה בכנסת ד׳ ביום האירועים מוקד
 קולאם, אלי חבר־הכנסת של חדרו

 שם ועדת־החוק־והמישפט, יושב־ראש
 על הליברלים״ ״צמרת דיוני התנהלו

גח״ל. הסכם עתיד
 כמה נראו הנטוש במיזנון־הכנסת

המילו הדו־קרב כמו המשבר, מסממני
 בני בין בצעקות שהתנהל הבא, לי

 בהמתנה הנמצא מהליברלים, שליטא
 המישפטי היועץ להחלטת שנהו!) בת

 לבין להזכירכם) מיני, בעניינו(שוחד
מילוא: רוני

 בפנים?״ אני רוני, ״נו, שליטא:
הנצ הארומטי (בחיוך מילוא,

 במקום נמצא אתה בטח! — ״אתה חי):
 ״ לפחות... מקומות 15 ותקבלו ,12

 כולנו אחרת מקווה. ״אני שליטא:
 שמאל.״ בצד נשב

 עצמית): רצון (בשביעות מילוא
 לשבת תעודת־ביטוח יש מכם ״לחלק

 שהיא.״ ממשלה בכל
 1:0 האחרונה. המילה את אמר רוני

לטובתו.
 אמר זייגר יצחק בית־הנבהרים חבר

 מצפים למה מבין לא ״אני פעם: לי
 קבוצה איזו אינם חברי־כנסת מאיתנו.
 הרמה את לייצג צריכים הם נבחרת.

 יותר לא כולם: כמו בדיוק הם העם. של
 ״ בוגרים... יותר לא אינטליגנטים,

אמרת,זיגי. אתה

רייצ׳ל א״־ות הכל
 שהיתה מדליקה הכי ״הוועידה

 חלקם — מוזמנים 460 הזאת: למדינה
 באים כולם מותק, ושתביני, גויים,

 תקשיבי, שלגו. כוח־השכל את לראות
 הוועידה על דרלינג), של דאל(קיצור

 תהיה לא והיא וחצי, שנה עובדים הזו
״ ו... גבוהה טכנולוגיה בה תהיה סתם,

 עלי הנחיתה הנ״ל המילים מבול את
 של המארגנות אחת מסחרר בקצב

 השבוע. שנפתחה הכלכלית הוועידה
 שתגענה הנשים על אחראית (״אני

במיספר"). 190 — לוועידה
 הישר שיפלי. רייצ׳ל להכיר: נא

 על הכל יודעת ברודוויי(״אני מבימות
 מישפטים שני מדי משרבבת היא זה!״)
 הכל, (״אחרי שבעולם. נושא כל על
 ניתך כאן ו...״) בברודוויי כיכבתי הרי
 לעקוב הצלחתי שלא מילים מטר עוד

השכלתכם. את בו ולהעשיר אחריו
 בכנסת, מזדנגפת היא לשבוע אחת
 היא לכך, פרט הח״כים. במיזנון
 של אירוע בכל שזופה הופעה מרביצה

 קשה מבצעת שהיא מהכניסות חרות.
ונשי חיבוקים של שרשרת להתעלם:

 הקטנים), עם גדולי־האומה(גם עם קות
 ״אנחנו כמו מישפטים זריקת כדי תוך
 נמנים: ״האחים״ סידרת עם אחים.״ כמו

 בני־ ,מרידוד דן קדישאי, יחיאל
 שמוא־ מתיתיהו בגין, מין־זאב

 שפירוט וטובים, רבים ועוד לביץ
 מהקונקורדנציה יותר יימשך כולם

זה. בשם בטלוויזיה בזמנו שהוקרנה
סדר־ את בקצב־אש מפרטת רייצ׳ל

 מ״זריקת המורכב המשוגע, יומה
 בסרט־ כיכוב איש, 20ל־ ארוחות״
הוועידה. ואירגון טלוויזיה

 זה — נשים 190 לארגן ״בשבילי
 והיא מיקצועית!״ אני דבר. שום

 האמריקאי: החלום את לפרט ממשיכה
 והגעתי מה!) (אלא מאפס ״התחלתי

 להיות — למה? אומרת זאת מה לזה!
היהודיה הייתי מארגנת־צמרת!

מישפחהר כמו ובגין ״אני

בעסק!״ היחידה והאשה היחידה,
 חלקה על בערבוביה מספרת היא

 עם ומפגשים ארוחות בוועידה(אירגון
 הרצוג אורה שמיר, שולמית קולק, טדי

 הפרטיים חייה על גבון), ואופירה
 מעברו שנשאר בעלה, עם (מיחסיה

 לפירוט ועד האוקיינוס, של השני
 שניסו הישראליים ה״מאצ׳ו״ שמות

 זאת וכל קסמיהם). את עליה להפעיל
 ׳ בית״ר באותיות ניפנוף כדי תוך

צווארה. על התלויות
 ! את שואלת אני מרכז?״ חברת ״את

המושבעת. החרות׳ניקית
 1 לא־פורמלית. חברת־מרכז אני ״א...

 ! אהיה אני זמן. לוקח זה סבלנות. צריך
 1 היא שיחה, כדי תוך חברת־מרכז.״

 ושל ״שלי משותפת תמונה שולפת
 !מחייך. עול־ימים, נראה בגין בגין״.
 ן תוך אומרת היא מישפחה,״ כמו ״אנחנו

 הסתגרותו. על מוחצת סנגוריה כדי
 אני פרטי.״ אדם הוא לאב, ״תביני,
 לה להסביר הועיל, ללא מנסה,

 שכח הוא פרטי לאדם ליהפך שבשביל
 ;מה־ להתפטר — אחד צעד לעשות
כנסת.

פרטי. אדם הוא מותק, לי, ״תאמיני
 אני מישפחה. כמו אנחנו יודעת! אני

בטלפון.״ איתו מדברת
 ״שיודעת מי עם להתווכח טעם אין

 למועדון שייכת ועוד הכל,״ על הכל
טלפו ״המשוחחים של האכסכלוסיבי

 מוכנה אני אחד דבר על בגין״. עם נית
חברת־מרכז! תהיה רייצ׳ל להמר:

ואולמרט שופטק
הזקן!״ והמנוול הצעיר .המנוול

 נענע במצוקה, שרוי נראה המבוגר
 מישפטים אוסף ומילמל בראשו,

 תנו יודע... לא אני ....בלתי־ברורים:
 למקום מוכן אני לשקול.״ לי

 לי?״ מציעים ם ת א מה א... השלישי...
 כמה במשך לו״ ״להציע המשיכו הם

הישיבה. נגמרה ובכך נוספות, דקות
 בשבועות הבין: לא שעדיין למי

 הליכי־ בהרחבה דווחו החולפים
 ומי יותר (מי הדמוקרטיים הבחירות
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 הדמוקרטיה את מכנה כהן יגאל
 כל לי היתה גבלה! כ״מעשה ב״לעם״
 הייתי אילו אותה. והפסדתי הקופה,
 — הראשון למקום עצמי את מעמיד

 כך אבל נבחר! הייתי בעיות. כל היו לא
 את אחד מצד הימלכתי שוויתרתי,

 המנוול את שני ומצד הצעיר, המנוול
הזקן.״
 יושבים נראו אגב, ״המנוולים״, שני

במיזנון־הכנסת. יחדיו

י ר ה צ ם ב ו י
 לקפה נכנסו שעבר, א׳ יום בצהרי
 גבר האחד: גברים. שני אפרופו
 ש״הרגיש ,40ה־ בסביבות ממושקף

 שחצה השני, ואילו במקום. בבית״
 קשיי־ עבר ,60ה־ קו את מכבר

במקום. בולטים התבייתות
 מדבר כשהצעיר התיישבו, השניים

 מבולבל, נראה והמבוגר נמרצות,
בלתי־מרוכז.

 לצעיר, תגבורת הגיעה לפתע
 בכבדות שנחת מסורבל, גבר בצורת

 לצעיר ועזר המוזר הזוג ליד
 בשלישי דחקו השניים בשטף־דיבורו.

כבוד״. של ל״מוצא להגיע

 !והמערך. הליברלים חרות, של פחות)
 ן חובתנו את מילאנו הנ״ל בשורות
 של המסדרת' ״הוועדה על ודיווחנו
 מהשר פרטיזנית שהורכבה ״לעם״,

 וחברי־הכנסת שוסטק אליעזר
אולמרט. ואהוד כהן יגאל

לפירו נתון ״הוועדה״ דיוני תוכן
 הכחיש כזכור, שונים. מפירושים שים
 כוונותיו ידיעת עצם את שוסטק השר
 ן לעומת כהן, יגאל אולמרט. אהוד של

 עוד כך על ידע ״שוסטק טוען זאת,
 הפגישה ומטרת הששי, מהיום

 את לקבל לשכנעו היתה באפרופו
ידע?״ שלא טוען הוא איך אז הצעתנו.

במדינה
)7 מעמוד (המשך

 יהודי יישוב שיקום מאיתנו, פחות לא
 קום לפני שהיה כמו בחברון, חדש

 סבלו היהודים, כמו הם, גם המדינה.
 יישוב, יקום בחברון ...1929 במאורעות

ופורח." גרול שיהיה בטוח שאני
מיפלגות

1ק1י - ,מפא״
 מיפלגת־העגודה של הרשימה
 קבורתה את מסמנת לכגפת

יין ההיסטורית מפא״י של
 מועמדי רשימת על ראשון מבט

 רבר מראה לכנסת מיפלגת־העבודה
 נציגות עוד. איננה מפא״י בבירור: אחד

נעל מיפלגת־העבודה בצמרת מפא״י
 ראש־המט־ לתפקיד המועמד הן מה•

לתפ המועמד הן פרם, שימעון שלה,
 המועמד והן נבון, יצחק שר־החוץ, קיד

 הם יעקובי גד שר־האוצר, לתפקיד
 חסרת- תופעה — לשעבר רפ״י אנשי

המיפלגה. בתולדות תקדים
 בהנהגה יושבים רפ״י אנשי עם יחד

 רבין יצחק אחדות־העבודה: אנשי
בר־לב. וחיים

 ן ן רבץ יצחק רבין. של הישגו
 1 מי כל את לרשימה להכניס הצליח

אותו. שיכניס לו שהבטיח
 י אנשיו כל את הכניס לא רבין אך

 להכניס הצליח 1981 ב־ לרשימה.
 הראשונים: למקומות מאנשיו שמונה

 אמיר, ז׳ק נמיר, אורה רוזוליו, דני
 נחמיאס, אהרון וייס, שבח צור, יעקב
עצמו. והוא סולודר עדנה

 43ל־ להכניס הצליח הפעם
 מאנשיו: תישעה הראשונים המקומות

 צור, יעקב נמיר, אורה וכן עצמו, אותו
 סולודר, עדנה וייס, שבח אמיר, ז׳ק

 ואברהם לקט יחיאל נחמיאם, אהרון
 ערר, עיריית ראש שוחט, ״בייגה"

אשכול. לוי של בתו עופרה, של בעלה
 רבין כי הרשימה מהרכב ברור
 אנשיו בהכנסת בעיקר התעניין

̂  למקם הצליח הוא ריאליים: למקומות
 מאוד, גבוה במקום נמיר אורה את

 י ברשימה 18ה־ מהמקום אותה והקפיץ
הנו ברשימה 13ה־ למקום הקודמת

 סדר באותו אנשיו את הכניס הוא כחית.
 שינוי להוציא הקודמת, הרשימה של

 למרות נבו. יוסף את הפקיר הוא אחד:
 רביו, עם משיחות משוכנע, היה שנבו
 עיריית ראש עצמו מצא בפנים, שהוא

 לעיריה, מחוץ רק לא לשעבר הרצליה
לכנסת. מחוץ גם

 להקפיץ רבין הצליח זאת לעומת
 תנועת־העבודה־הציונית, מזכיר את

 לשילוב״, ״החוג איש לקט, יחיאל
 חודשיים, במשך ח״כ בעבר שהיה

| הקודמת ברשימה 64ה־ מהמקום
הנוכחית. ברשימה 43ה־ למקום

 הקודמת ברשימה סרס. אנשי
 ליבאי ולדויד דיניץ לשימחה הובטח

 מי החליט האחרון ברגע בפנים. הם כי
 ייצוג די אין ברשימה כי שהחליט

 ורפי נחמיאס אהרון לעדות־מיזרח.
 דיניץ חשבון על הוכנסו סוויסה
] של ליבו כי מספרת הרכילות וליבאי.

 הבשורה את לבשר מלאו לא פרס
 על התפקיד את הטיל והוא לדיניץ,

 יצא מספרים, כך ריניץ, מעוזריו. אחד
 כשדמעות היועץ עם פגישה מאותה

).13—12 עמודים בעיניו(ראה
 הפתיע הנוכחית ברשימה גם אולם

 ליבאי את מיקם הוא דיניץ. את פרם
 לדיניץ מעל גבוה, יותר הרבה במקום

 אבא את להרגיז שלא כדי אולי —
 -י גבוה מחיר לשלם יצטרך שממילא אבן,

תיק-החוץ. על ולוותר
 עבד־ ברשימה: אחד ערבי רק יש

 המורים, הסתדרות איש אל־דאווישי,
 המרכז חברי למרבית אלמוני שהוא

 קרא השמות כל את לפרס. גם וכנראה
 הגיע כאשר ורק מישקפיים, ללא פרס

 להרכיב נאלץ ראווישי של לשמו
 ברשימת יחיד מוסלמי הוא מישקפיו.

 קצין־המיש־ כאשר מיפלגת־העבודה,
 ^ ממוקם הנוצרי, חדד חנא לשעבר, טרה

 ,52ה־ המקום ריאלי,־לא במקום
 נציג אכזבתו. את להסתיר ומתקשה

 לערבים, ברשימה. בכלל אין דרוזי
 ברשימת 291,יש במדינה, $17■ המהווים
העבודה.


