
מכחכים
 לנאצי, הבוז

לדמוקרטי□ הברכה
 והפא- הגזעניות ההצהרות לאור

 התכנסה כהנא הרב של שיסטיות
 אוס״אל״פחם המקומית המועצה

 ההחלטה את וקיבלה 25.7.84 ביום
הבאה:

מבי אום־אל־פחם ותושבי המקומית המועצה
 הגזעניות מההצהרות ושאט־נפשם זעמם את עים

 ליסודות מוחלט בניגוד העומדות והפאשיסטיות
הבסיסיים. הדמוקרטיה

 בארצנו נישאר שאנו בהנא לרב מבטיחים אנו
 מזה באדמתה עמוקים שורשינו כי לעדי־עד,

 יפחידונו לא הגזעניות ההצהרות וכי שנים, אלפי
במולדתנו. והאחזותנו רוחנו את יחזקו רק הן —

 תושבי כי היטב יודעים אחריו והנוהים כהנא
 לו להשיב יידעו עתירי־הנסיון אום־אל־פחם

בעבר. מאשר יותר חד־משמעי ובאופן בתקיפות
 להצהרות קץ לשים מהשילטונות תובעים אנו

באיבן. בעודן אותן ולקטוע הגזעניות
 להגיש לממשלה המישפטי ליועץ פונים אנו
כהנא. הרב נגד מישפטית תביעה

 בריקמת־ פוגעות כהנא הרב של 'הצהרותיו
 והצהרות אזרחי־המדינה, בין הקיימת היחסים

 שני בין לדו־קיום ישוער בל נזק גורמות אלה
 הרב של נסיונו מתוצאות מזהירים אנו העמים.

לכפרנו. להיכנס כהנא
הנאו הדמוקרטיים הכוחות את מברכים אנו

 הגזעניות, ההצהרות בפני בכבוד שעמדו רים,
יישר״כוח. בבירכת ידיהם את ומחזקים
המועצה, בשם

מחאמיד, האשם
אום־אל־פחם ראש־המועצה,

• • •
הביתה! פרס

בה, חבר שהוא המיפלגה לטובת
היו׳ר. את לטלק הקורא מציע

 לכנסת וההרסנית היקרה הבחירות מערכת
 שימעון של אישית אמביציה פרי כולה היא 11ה־

 ליכוד לממשלת להצטרף רצה מלכתחילה פרס.
 עמד — שעת־כושר וכשראה שמיר, עם לאומי
 עשה הוא הבחירות. להקדמת המהלכים בראש

 עיתונאי־חצר גורמים: שני בעזרת השאר בין זאת,
 החצר סוקרי וסוקרי־חצר. פרס״) (״יונייטד

 עיתונאי־החצר טובים. המערך שסיכויי לו הודיעו
 שתי בטלוויזיה. יפה נראה שהוא לו 'אמרו

 לשמוע, רצה שהוא מה את לו אמרו הקבוצות
 למיפלגה חבריו את לשכנע בעזרתם עלה וכנראה
 עצמו הוא בסוף הגדול. ההימור למסע לצאת

 לומר יש שומעיו. לו שאמרו במה להאמין התפתה
 ללכת השעה הגיעה פרס, מר אבל, בלי לו:

הביתה.
אפעל רמת יבלונובסקי, אריה
• • •

בישראל חלגריה
 לא לילדים סכנות מזמנים הקיץ ימי
 באולמות גם אלא בכבישים, רק

הקולנוע.
 ובלונה־ הים בחופי להתרוצץ אפשר כמה
 הילדים של הבילויים את לגוון צריך פרקים?

 בת נכדתי את השבוע לקחתי לכן הקיץ. בחופשת
 לכל כ״סרט שהוגדר ישראלי, לסרט וחצי הארבע

המישפחה״.
סבבא. בסיס הסרט: שם
 לכל שהתברר עד דקות מ־סז יותר עברו לא
 ילדים בליוויית מבוגרים כולם — האולם יושבי
 לפי מבחיל, זימה בסרט שהמדובר — קטנים
הישראלית. הוולגריה מיטב

 למען האם ההגינות? איפה הצנזורה? איפה
מירמה? כל מותרת כסף בצע

 אחרי יצאתי — לראות שהספקתי מה אגב,
 חושבת אני לילדים. רק מזיק אינו — דקות כמה

כמוני. המבוגרים, של הטוב בטעם גם פוגע שהוא
נתניה רביץ, ציונה

• • •
 אורחים הכנסת

קשה ביד
 להחרים המעז לאיש ייעשה ככה
(שלו). לקרקע עליה טקס

 את להחרים העז אבו־דיס של המוכתארים אחד
 נאות־ התנחלות של לקרקע העליה טקס !

חוצפה: איזו לאירוע. שהוזמן למרות ~אדומים,
 שהיינו כפי מייד הגיב האזרחי המימשל

 הוא הלאומי: כבודנו על ששומר ממי מצפים
מתפקידו. הבלתי־מנומס המוכתאר את הדיח
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ספורט
 שאף ישראל, מדינת שהוכרזה קוד□ עוד

 לאולימפיאדה לשלוח גלובינסקי חיים
 הפך מאז מישראל. ספורטאים מישלחת

 ו־ בארץ בחיי־הספורט למוסד האיש
 הדרך על מספר הוא בעולם.
 הישראלי הספורט עם שעשה
הצור־ הכישלונות את ומבכה

בספורט. ישראל של בים

הש״סקנים
 לכנסת הבחירות

מנ העניקו 11ה״
לצי חדשים היגים

 החרדי הספרדי נור
 חדשות ודמויות

הע הפוליטי. לנוף
 תנועת של סקנים

 פרץ יצחק כמו ש״ס,
 מבטאים (בתמונה),

 הפרט, כלפי ונועם אדיבות
 הציבור, כלפי תוקפנות אך

©קיצוניים. לאומנים והם

הקדמי: השער כתבת

ההזדמבזת
האחרונה

 מישרת על פרס שימעון המתעד פעמים ארבע
 החמישי, הנסיון ונכשל. ראש־הממשלה

האחרון. נם יהיה יודע, הוא
לה,י״ הפעם יצליח לא אב

 הרין בכד יבוא ממשלה, כיב
שרו. הפוליטית הקאריידה על -

י ....... ^ האחזרי: השער כתבת

המלכה אצל יהודית
 דרכה שהתחילה מיזרחי־מזור־טאובמן, יהודית
 ה■ אל 40 בגיל הגיעה תל־אביבית, כנערה
ה בחברתה, הצטלם רגן רונלד הנשיא פיסגה:

ת מלכה ב ליז ווג הצרפתי הירחון איתה, סעדה א
אמריקאי ירחון עמוד, לה הקדיש ___

עמודים, 10 לה הקדיש לעשירים
ב #  מחזיק האגדי, המיליונר ובעלה, •

ומטוס. בתים שלושה למענה

א״ם71 הרסו
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 מתכוון קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל
 קולות על יתמודד הוא בביתו. סדר לעשות

 מישטר הנהגת על־ידי המיזרחיים הבוחרים
 ראוותנות מניעת צניעות, של

 הפועל. הוועד בבניין ושינויים
משקשקים. כבר העסקנים

נ וגו 1וע

* ה1 ת ■בו ו ך ק >
 של סיפרו הופיע 1960 בשנת
הקרס'/ ,,צלב אבגרי, אורי
■ להסביר המחבר ניסה שבו

יכול אין בארץ שגדל לדור
תנועה לשילטון תגיע גרמניה כמו שבמדינת־תרבות לקרות היה
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 התיאטו־ח
החיים של

לוהט שלג
 אינה שלג עירית
 ממוסכמות. חוששת

 ליצור כשרצתה
 משה עם קשר

 ״התחילה" איבגי,
 רצתה כשהיא איתו,
 ללא ילד ללדת
 היא וקידושין חופה

 (עם זאת עשתה
 מגדלת והיא איבגי)

 צורך כשהיה דנה. בתה את
 ״צריך בקולנוע. בעירום הופיעה

 הסוף,״ עד הדברים עם ללכת
הולכת. ואמנם אומרת היא

 שבירושלים אל-חקוואתי תיאטרון
 הכיבוש הווי את מציג המיזרחית

 המכות עממיים. סיפורים בעזרת
 השחקנים השבוע שקיבלו

 חזקות השוטרים מידי
 שהם ממה יותר הרבה

הבימה. על מציגים

הקבושם: הסדורים
 מיבתגים

יקר קודא
 שהיה הזה העולם היה זה

 תשקי!*
 במדינה

 אישי יומן
 הנד,ץ

 אנשים
 דפנה עלי

תמרורים
 שניצלר אמיר. — נייד •טל נמר
 פלבסקי מאיר — אומרים הם מה

 שאול ידלובקר, יואל בן־אהרון, יצחק
אלתרמן אלה פורה״ אורי דרבי.
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23
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הווי
 דנב, קאתרין — בעולם אנשים
 באי, נאטלי האלידיי. ג׳והני
 מרטין, דין מאתיה. מירי

מאסטרויאני לו מארצ
 ראויה חלון

 — קולנוע
 סאחרוב סטרימרס.

 זה וגם זה
 — הורוסקופ

 אריה מזל
יטידדר■
ישראל לילות

העולם כל על מרחלת -חל

26
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34
41

42
43
44 
54

מיבחר
הרשעזת

 שיקר, חרמון ששימעון השופטים יחליטו אם
 האם שלוז הגירסה את להחליף יוכל האם

אפש ישנה וזיכוי ברצח הרשעה בין
ב הרשעה שלישית: רות

 הפתעות אילו ז בשגגה הריגה
 הרצח מישפט טומן עוד
בחובו! בלאס כרמלה של

וטובה
לגמרי

 לסיום במסיבה
 הושלכה העונה,

 מנהלת פינס, ציפי
 באר־ תיאטרון

 בריכת־השחיה, לתוך שבע,
 לבינסון מיכה והבימאי

כתפיו. על משם אותה הוציא

בסתר
 ושעון־היה־ החולצות הבשמים, נחשבים האם

 שירות נתנה והאם שוחד, פזית שקיבלה לומים
 מתנות לה שהעניקו בבנק, ללקוחותיה עדיף
 אדם נחשב נסיבות באילו אלה?

 אילנה מסבירה כמקבל־שוחד
בצד. חוק במדורה אלון

המישחק סוף
 מגדולי היה הוא

 התיאטרון שחקני
 בעולם. והקולנוע

 מטורי סר לא שמו
 במשך הרכילות

 בעיקר שנים,
 לנישואיו בקשר

 ליז עם וגירושיו
 קיבל הוא טיילור.
 לסרט דולר מיליון

 התפקידים ואת
 ביותר המרתקים

 ועל הבימה על
 אלה כל אך הבד.

 ברטון מריצ׳ארד מנעו לא
לאלכו ההתמכרות את

 השחקן מת השבוע הול.
.58 בגיל הגדול הוולשי


