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המציאות

במבצע שאינם ספרים
גדולות בהוזלות
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בטרור! מלחמה

בציטוטים! מלחמה
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציטוטים
לגילוי שירות .

 מיקרופונים.מושתלים
מתכת מגלי .
אוטומטיות מזכירות *

בע״מ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב
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ה ל ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

 השתלת וכן ברגליים־ וגם
ריסים.

 או סדוקה טבעית ציפורן גם
 ונהיית אצלנו, מתוקנת שבורה

כחדשה! —
♦

 89 גזרג■ המלך תל־אביב,
295318—284919 טל.
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 פעולה לשיתוף הפכם
 הפרסום בתחומי

ישראל־שויץ
 הסכם על חתמה ליניאל" ״בינג הפרסום חברת

 השויצית הפרסום חברת עם פעולה לשיתוף
מציריך. ^0ז01^ץת \0

 בלקוחות פרסומי טיפול יכלול הפעולה שיתוף הסכם
 וטיפול לשויץ פרסומי גרפי עיצוב של יצוא משותפים,

 לשויץ. הישראלי היצוא בהגדלת
 העושה השויצרית החברה מנכ״ל קורולניק, זיאק מר

 העיצוב לרמת רבה הערכה הביע בארץ, אלה בימים
 לבצע נכונות והביע בביקורו, לפניו שהוצגה הגרפי

 בישראל. חברתו של הגרפיות מהעבודות חלק
 ביצוא בטיפול מתמחה קורולניק הפרסום חברת

 בתקציבי היתר, בין כיום ומטפלת בשויץ הישראלי
 בנק אגרסקו, אל־על, של המכירות וקידום הפרסום

 וטרווקס. הישראלי התיירות משרד הפועלים,
 ששתי מסר ליניאל" ״בינג מנכ״ל ליניאל, אפרים

 היצוא את להגביר שניתן מעריכות החברות
 בצורה בכלל אירופה ולמערב לשויץ הישראלי

 למחשבים, תוכנות בתחומי בעיקר משמעותית,
 ולחקלאות הכבדה לתעשיה מיוחדים מוצרים

 השמש אנרגית הרפואה, בתחומי שונים ומוצרים
והבניה.
 לקידום למרכז שויץ את להפוך החברות בכוונת
 להשתמש וכן בכלל. אירופה למערב הישראלי היצוא

 סין עם שויץ של הטובים הדיפלומטיים בקשריה
 סין בין המסחריים הקשרים הידוק להחשת העממית
ישראל. ובין העממית

במדינה
חינוך

וגוי יהודים שגי
 עלולה הכשרה ישראל בת

 ישראל בן בערבי, להתאהב
 אצל לאכול עלול הכשר

ערבי...
 מספרת ישנה אנטי־שמית בדיחה

 גוי וראו ברחוב שהלכו יהודים, שני על
היהו אחד קרא נברח!" ־בוא מתקרב.

 רק ואנחנו גוי, בא ״הנה לרעהו, דים
שניים!״

למ קץ לשים כדי קמה הציונות
כאלה. בדיחות שהולידה ציאות,

 אשליה. זאת שהיתה הסתבר השבוע
בארץ עכשיו קיימות האלה הבדיחות

 הדוברים נחלת הן שעכשיו אלא —
הדתית. המערכת של הרישמיים

 בקרב התבוללות! מיסלצת:
 ויכוח: התלקח והדתי החינוכי המימסד

 תלמידים בין מיפגשים לאפשר האם
בישראל? וערביים יהודיים

 הדתי המימסד כי לחשוב היה אפשר
 האמורים המיפגשים, רעיון על יקפוץ
 ״ואהבת כמו דתיות מיצוות לקדם
 ועוד בתוכך...״ הגר ״הגר כמוך״, לרעך
 הדתי־ממלכתי החינוך ראשי אך ועוד.
 ושר־החינוו, המזימה, נגד חוצץ יצאו

הגשם. טיפות בין התהלך נבון, יצחק
 שוב כולו. הזדעק הדתי המימסד

,התבוללות!" הנוראה: הקריאה נשמעה
 נבעה לכאורה חזיר. לא לפחות

נע הגיוניות. מסיבות חרדת־הרבנים
 בערבים להתאהב עלולות יהודיות רות

 עלולים יהודיים נערים להם. ולהינשא
טרף. אוכל הערבים אצל לאכול
 אף עומדות אינן אלה טענות אך
 גל מפני הפחד ההגיון. במיבחן לרגע

 להתקיים יכול ״נישואי־תערובת״ של
הק הגיזענית האמונה רקע על רק

מיו מינית משיכה המייחסת לאסית,
 נפגשות יהודיות האחר. הגזע לבן חדת
וב באתר־הבניה במיסעדה, ערבים עם

להת ויכולות אחרים, רבים מקומות
 צער כל על נפגשות הן בהם. אהב

מ לא־יהודיים תיירים עם גם ושעל
להם. ונישאות בהם מתאהבות המערב,
 אצל טרף לאכול יכול דתי נער

 זוהי אם הזדמנות. בכל החילוני חברו
 מנערים למנוע יש למונעה, שיש סכנה

 ישראלי בקהל בכלל לבוא דתיים
הס כלומר: לא־דתיים. בבתים ולבקר
 קשר כל מניעת בגטו, הדתיים תגרות

 בבית־הספר, ולא־דתיים דתיים בין
ובחברה. בצבא ברחוב,
 לפחות, יאכלו, לא הערבים אצל

בשר־חזיר.
 הם הנימוקים כל מה? המציא מי

 הגיזענית, למגמה שקופה הסוואה
דתית. באיצטלה המתעטפת
במדינה הדתי החיניר ראשי כאשר

 על עצומה השפעה גם להם שיש —
 כמטיפים מתגלים — הכללי החינוך

 מבהיר זה זו, גיזענית למגמה הראשיים
 גרם הכהניזם לא אחת: חשובה נקודה

 מער־ אלא בבתי־הספר, הגיזעני לגל
 דורות שיצרה היא עצמה כת־החינוך

 כיום הנושאים גיזעניים, תלמידים של
כתפיהם. על כהנא את

דרכי־אדם
בגין של הגרביים

 של והגקגיק
סרס שימעון

 בארץ־היהודים חי רבות שנים ״לפני
 מקבת המלט, כמו משהו טראגי. גיבור
 אהב הזה הגיבור יחד. גם המלך ודויד

 נקרא כך ועל מולדתו. ואת אשתו את
 על־ידי שנכתבה ב: א׳, בגין בפואמה
שב אהרון ההיא, התקופה בן משורר
תאי."

המורה, שתאמר מה שזה להיות יכול
 שנת לילדי החינוכית, הרובוטה או

3000.
 לחזור יש מעמד לאותו להגיע כדי

ות2.1985 קיץ אל אחורה, שנים 1015

 של כתיבתה את שבתאי אהרון סיים
בגין. מנחם על הפואמה

 את שבתאי סיפר בתי־שיר 397ב־
 של בחייו מאורעות שני של סיפורם

 נאחד המרד. מסיפרו, הלקוחים בגין,
 ״ ולוקח בריטי למחנה האצ״ל פורץ
 של לידתה סיפור את מספר האחר נשק.
בגין. של בתו חסיה,

 אהרון נתינה. לצורך לקיחה
 המנוח הסופר של הצעיר אחיו שבתאי,

 נולד שבתאי, דברים) (זכרון יעקב
 בתל־אביב. במעונות״עובדים וגדל
 עם ביחד עליו, עברו בחרותו שנות
 ז מאס 22 בגיל מרחביה. בקיבוץ אחיו,

 יוונית למר לירושלים, עקר בקיבוץ,
היוו העברית(״התרבות באוניברסיטה

 נמשך ואני כוח, של תרבות היא נית
שירים. וכתב כוח!״) של סוג לכל

 יווניות טרגדיות מתרגם הוא היום
 בחוג מרצה לעברית, המקורית משפתן

 עתה עד ומשורר. לתולדות־התיאטרון
 * בימים סיפרי״שירה. תישעה הוציא

 עם ב׳ א: בגין על מידיין הוא אלה
 כספר תפורסם הפואמה הוצאת־ספרים.

כשנה. בעוד

 המרכזי המוטיב הם ואהבה רגש
הרג הוא ״בגין ב׳. א: בגין בפואמה

 הוא מאיתנו. אחד בכל הקיימת שנות
 נאבק הוא וילדיו. אשתו את אוהב

 לוקח ברגשנות. בפאתוס, בבריטים
 חייו ליהודים. לתיתו כדי נשק מהם

 ולקיחה אהבה רגש, מהרבה מורכבים
נתינה." לצורר

 אלוהים ״אל כך: נשמע זה בפואמה
 כתונתו את / ללבוש / לי תן בבקשה, /

 8* על / להעלות / שאזכה / בגין של
 כדי / בגין של ת׳גרביים / רגליי כפות
1 / שלא / כדי / ליבי יגבה / שלא

 / אתבהם שלא כדי / רגשותיי יאטמו
 | בעל / כהלכה אב / שאהיה על־מנת
ולגדף." לחרף / שאחדל / כהלכה

-ן בגין? את מעריץ הוא האם
 שמשורר כפי אותו מעריץ ״אני
 וכוכב. ותינוק ואוקיינוס מלח מעריץ

 את שמעורר מה כל מעריצים משוררים
השראתם."

 כבראש־ בו בוחר היה לא הוא אד
 והעם ועייף, זקן גיבור ״הוא ממשלה.

צעירים." מנהיגים צריר
 של בפרץ שבתאי כתב הפואמה את

 ביותר הטובה היצירה ״זו התלהבות:
 שיר לכתוב הצלחתי סוף־סוף שלי.
לאומי." וגם אינטימי גם שהוא

 כמשורר שבתאי של הקריירה אגב,
 היסטוריים. ושירים פואמות רצופת

 פואמה של גיבורה הוא בן־גוריון דויד
 בשיר, זכה פרס שימעון גם קודמה.

̂  מיפלגת־ ראשות על נאבק כאשר
 השיר של המקורי שמו העבודה.

 צט-ף כאשר פרס. שימעון של חיוכיו
 ן החדש, שיריו לספר פרס את שבתאי

 שם את שינה הראשונה, ההרצאה
 את אוהב לא ״אני למה? לחיוביו. השיר
1 בסיפרי.״ יופיע ששמו רוצה לא פרס.

 | ״נקניק ככה: מופיע. הוא זאת בכל
 לעבור / הצליח) (ואף / השתדל / אחד

 אחד נקניק / הגם המעי / את / בשלום
 מתוק להיות / הצליח) (ואף / השתדל /
כעוגת־גבינה." /
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