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עובדיה חזון מישיבת יוצא לראשו, כיפה הגב

 את האסיפיור לו סתיו־ תשובה,
החרם.״
 האפיפיור הנידו לבך שניאות לפני

 ,במשך בחצר ידזך לעמוד לקיסר
לילות. ושלושה ימים ט׳לושה

 מלמיליאן
קולקטיב♦

עון מ  בזה. מזל היה לא פרס שי
 נד1הפ הדדמפלה את שעבר אחרי

פגי בעצם בחוקי־המדינה ופגע בית.
מע לו שיש דיין, עם הפוליטית שתו

 חכמי־התודה ירק־ שופט. •טל מד
 ממשלת־ישדאל. ראש •טל בפניו

 שהיא בחוסר-תבונה. פעל פרס ג
 שלו. השילטונית ההיסטריה תולדת
 הצטייר הוא יהודי־המיזרח בעיני
 אותס להונות שבא סולני, יהודי בעוד

הש האשכנזית, המסד־׳ל כשרות
 שלו במחנה הליברלים בעיני נואה.

 הד־ את השפיל החוק על עבר הוא
 הנידחת לישיבה ורץ המבצעת, יגיות

חרם. שהעלה חצות״. ל״תיקון
 למען רק לא פעלו .חכמי־־התורה־

 הכבוד. למען גם אלא פוליטי. אינטרס
 שהת* המיזרחייט הצעירים עשרות

 מאושר. קרנו הישיבה, ליד אספו
 אורי מעין חבמי-התורה היו עבורם

במ שוב הפוגע קולקטיבי, מלמיליאן
 ממבות-העוגש באחת השנוא. ערך■

שלו. המפורסמות
ש הסמוכה, וחנות־הפלאסל הם,

המרווי היו חצות, עד פתוחה נשארה
 המפסיד העניין. מכל הראשיים חים
פרם. שימעון שוב היה

 .1984 קטמון או ,1077 קאנוסה
 להתחמק: אי-אפשר אחת ממסקנה

 בדי — דבל ממש — הבל יעשה פרס
דאש-הממשלה. להי־טאר

■ ברעם דויים

 יטימעון שם. שעמדו ועיתונאי •"אברך
 כיפה הניח אפורה. בחליפה לבוש פרס.

 פנימה וצעד לראשו גדולה שחורה
מחייך. כשהוא

 למטה ירד והשר. הרב פרץ. יצחק
 חיוך חייך הוא גם פניו. את לקבל כדי

 ראש־הממשלה בא יום בכל לא רחב.
 גדול רב של ישיבה אל ובעצמו בכבודו

לפניו. ולהתחנן להתחנף פדי
 יועץ סביר. אורי ליווה פרס את

 הוא גם לתיקשורת. ראש־הממשלה
 החבורה לראשו. גדולה כיפה חבש

הפ בחדר־המדרגות במהירות נעלמה
שוט. ן

 פרס לשימעון חיכה עצמו יוסף הרב
 חדר בתוך הבניין. של השנייה בקומה

 מיושנת. כורסה על הרב ישב גדול לא
 עצמו פרס שם. שעמדו משתיים אחת

 הרב. מול השניה בכורסה התיישב
 ליד צרה ספה על שלו. לתמונה מתחת
פינח רפאל וח״כ פרץ הרב ישבו הקיר

 ליד מבויישת כמו היתה החבורה כל .,ס
 שלבש יוסף. הרב וקדושתו כבודו הוד

 מחלצותיו את החגיגי האירוע לגבור
גדולה. כחולה גלימה — המפוארות

ל

 המיצ־ לראשו בריקמת־זהב, מעוטרת
 היא וגם היא גם כחולה הגדולה, נפת

 חסר עץ שולחן בריקמת־זהב. מעוטרת
 ריק היה והוא ביניהם הפריד ייחוד

מחפצים.

 חיוד
קפוא

 דקות של שהות ניתנה צלמים ^
 הפגישה את להנציח כדי מיספר >

 למטה, בחזרה נשלחו והם ההיסטורית,
המכוב את משאירים כשהם הקור. אל
 החשובים ענייניה את לברר בחדר דים
וחו גלימה לבוש רב בין המדינה, של
מתר ראש־ממשלה לבין מיצנפת בש
גדולה. כיפה חובש פס.

 אברכים ההמולה. המשיכה למטה
 ועסקו קבוצות־קבוצות עמדו בשחור

יסכים? לא או יסכים בניחושים:
 הקומות מאחת ירדה צעירה בחורה
 גדול, מגש ובידה הבניין של העליונות

החילוניים. חם. קפה כוסות שעליו

 בלילה החם הקפה את ושתו שעמדו
 באותו עומדים היו אילו כי העירו קר,
 אשכנזים, של דומה ישיבה ליד מצב
 אותם. ומכים זורקים בוודאי היו

מם. קפה להם מגישים היו לא ובוודאי
במד צעדים נשמעו שעה כעבור

 למטה. ירדה הפמליה 'הצרות. רגות
 אחריהם אנשי־הביטחון, יצאו ראשונים

 עדיין הכיפה ראש־הממשלה, צעד
 הוא קפוא. גדול. חיוך פניו ועל לראשו,

 הרגע שבאותו פרץ. ביצחק מלווה היה
 וההוכחה — דבר לכל שר עדיין היה
 החדישה. הוולוו מכונית היתה לכך

הפלאפל. חנות ליד נוצצת שעמדה
 את קצת עודד חפוי. יצא פרס

 למוצא. שחיכו הסקרנים העיתונאים
 אינה ההכרעה כי ברור היה לכל אך פיו.

 מועצת חברי של בידיהם אלא בידיו.
 פרס ש״ס. תנועת של התורה חכמי
 עד לו. שראוי כפי לחכות. לביתו נשלח

 ש׳׳ס השלילית: התשובה שהגיעה
 הקואליציה. ומן הממשלה מן פורשת

■ סרגוסטי ענת בינתיים•
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ס. ש להכרעת לחכות לביתו. שיחה. של שעה אחרי יצא, פרס שימעון

במדינה
)7 מעמוד (המשך
 מאיר סביב הסערות בלטו בכנסת,
 להוריד שביקש הגיזען, הח״כ כהנא.
 הצעת את הכנסת של סדר־יומה מעל
 המתקדמת מהרשימה פלד מתי ח״כ

 לעבריי־ הורמונלי טיפול נגר לשלום
 ״מי במישפט: נאומו את פתח ני־מין,

 לדיכוי הורמונאלי טיפול סוף־סוף יתן
 הערבי העבריין של הלאו־מיני היצר

 כהנא, של חידוש־הלשון הלאומני!״
מובה נאציים ובסיגנון בטון שנאמר

רבתי: סערה גרר קים.
הידר, ״אדוני אלוני: שולמית

הש להפסיק צריך הכנסת החלטת לפי
גיזעניות!״ מצות

תעופה
באוויר החדש המראה

 לראות שר8א עכשיו
 התיסרוקת את

הדיילות של
ב ישנו דיילות־אוויר״וקרקע 900
 חברת תדמית ואת הופעתן את חנוכה

 המדים של החרש במראה אל־על,
 חברת על־ידי עבורן שעוצבו החדשים,

 שימשו הישנים שהמדים אחרי בגיר,
שנים. 10מ־ יותר החברה את

תוצרת רק לא הם החדשים המדים

קלימן ודובר חן דוגמנית־דיילת
לחורף גם לקיץ. גם

 ״ח״כ שוסטק: אליעזר הידר
 מהביטוי בך שתחזור מבקש אני כהנא,

!״,,לאומיני
 וצודק. נכון ביטוי זה ״אבל כהנא:

מפ אתם ממה מהאמת? בי אחזור האם
חדים?"

 ואז איכשהו, להתחמק הצליח כהנא
 פרשת של גיזעני לניתוח שוב גלש
חדשה: סערה פרצה ז״ל. קדמי הדס

מבקש. אני אחיי דם ״את כהנא:
 ערבים. על-ידי שנרצחו אחיי דם את

סינים?" מי, אלא
 אני כהנא, ״ח״כ שוסטק: הידר

להתחכם." לא ממך מבקש
הזה!״ הערפד את ״תוריד שריד:
כא ישראל. עוכרי ״אתם כהנא:

 קמת גם אתה נפגע, ערבי אוטובוס שר
 וגוי, מתייוון שריד. ישראל, עוכר ככה.
ישראל." שונא

מהבמה." אותו תוריד רמון: חיים
 יכול לא אתה כהנא, ״ח״כ הידר:

מאוד." מצטער אני יותר, להמשיך
לא?״ ״למה כהנא:
 את עברת שאתה ״מפני הידר:

המותר!" גבול
 הכבוד את לתת ״ביקשתי כהנא:

קדמי!" להדס האחרון
״שרץ!״ שריד:
 מתייוון, ישראל, ״שונא בהנא:

שריד." מתיוון, תשתוק
 לרדת ממך מבקש ״אני הידר:

מהבמה."
 הוא הזה היהודי ״אדוני, בהנא:
אש״פיסט.״

 לפני לא בכוח, והורד סירב כהנא
שריד.• יוסי ח"כ על הבימה מעל שאיים

 מפד״ל. עם פה עסק לך אין ״שריד,
בך." גם נטפל ישראל, עובר

 כחול־לבן. בגווני גם אלא כחול־לבן,
 ו־ חצאית מיקטרון, כוללת החליפה

 לבנה, חולצה כחולים; מיכנסיים
 צעיפים ושני בורדו בצבע מותניה

 לדיילת־ בורדו בצבע וחלוק־הגשה
האוויר.

 צעיר. בלייזר בסיגנון הוא הז׳אקט
לב מתחת של אופנתי באורך החצאית

 בחזיתה. כשקפל מתרחבת, ובגיזרה רך
 לכל ומתאימה נוחה, החצאית גיזרת

 מתאימה במיוחד, שחשוב ומה גוף,
 לא הבד מירבית. ולתזוזה לעבודה
 אופנתי גם הוא הכחול והצבע מתקמט

 בו נראים אינם הכתמים ניטראלי. וגם
 סיכת את מורידים וכאשר בבהירות.

 כבגד החליפה נראית דיילת״האוויר,
דבר. לכל אופנתי
 על אל במדי היחיד החידוש זה אין

 המדים את שאיפיין הכובע. החדשים.
 יהיה ועתה המחזור מן יצא הישנים,

הדיי תיסרוקות את שוב לראות אפשר
לות.

 המדים מן הראשונות הנהנות בין
 שרי ידועות, דוגמניות שתי החדשים:

 טננב־ וברברה לשעבר, מלכת־החן חן,
 אלה בימים שסיימו הבלונדית, אום

דיילות־אוויר. קורס

 רק השאיר החלפת־המדים מיבצע
 במדים יעשו מה פתוחות: שאלות שתי

 הדיילים מרי גם יוחלפו ומתי הישנים
 אל של הגבריים ציוותי־האוויר ושאר

 קלימן, נחום על, אל דובר אבל על.
 מחיר שלישית, שאלה על קל בלב ענה

 למערכת. דולר 193 החדשים: המדים
 שליש שני רק זה הזמן, לרוח ובהתאם
הישנים. המדים ממחיר
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