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השבוע בראשית עצור. הוא בו האיטלקית, במילאנו מבית״הכלא לצרפת,

עץ1הי
 במיסעדה לאכול רצינו הברית.
 בצפון למיסעדה נסענו סינית.

 היא בתל־אביב. דיזנגוף רחוב
 בתור עמדו ואנשים מלאה, היתה
 בצפון למיסעדה צילצלתי בחוץ.

לאר שולחן וביקשתי תל״אביב
 שאלו הם גינת. השם על בעה,
 מהטלוויזיה, גינת אני אם אותי
 שלא, עניתי ביראת״כבוד. ממש
 מפיק מלבד גינת עוד ושיש

כולבוטק.
 סיפרתי למיסעדה בדיד

 מוכר ״מישהו האמריקאי: לחברי
 שם־מישפחה לו יש מהטלוויזיה

 חיקה הוא אם מעניין כשמי.
 בין הייתי אני כי אותי,

 את שהחליפו בארץ הראשונים
לגינת.־ שמם

 והיצגתי למיסעדה כשנכנסנו
 בהפתעה: לי אמרו עצמי את

 אז כמוהו!" נראה לא אתה ״אבל
 אולי או אחיו, שאני עניתי

 אחר־כך קרובו. שאני אמרתי
 תוכניות, עורך שהוא הוספתי

 לסייע כדי לראות ורוצה בא ואני
לו.

 קיבלנו אלה דברים בעיקבות
 וראיתי ולעילא, לעילא שירות

 יוצא באופן אלינו שמתייחסים
 דזרט נתנו אף בסוף הכלל. מן

 אבל און־דה״האוז. שזה ואמרו
 תמורת שילמתי זאת מלבד

תשר. כולל מלא, מחיר הארוחה
■ ציסרין בן־ציון

 עצמו שמודעי אחרי — גור השר
 לפיטוריו בחריפות שבוע לפני התנגד

 התבטאויות בשל שרון, אריאל של
פרס, יותר. וחמורות יותר פומביות

 גברו רגשותיהן בתל״אביב. האיטלקית השגרירות לפני כך לשם הפגינו הן
 פלאטו־ של אמו שחותנתה, שעה בבכי, פרצה אנט(מימין) ואשתו, עליהן
האהוב. בנה של גורלו על דימעה מחתה (משמאל) שייביץ אסתר שרון,

גור השר
במיתלה! היו כולם

 לא בוודאי שרון, פני מול שהתקפל
 שר ולפטר בגבורה לעמוד אמור היה

מיפלגתו. מאנשי

 מן מים, בכוס סערה עוד זאת היתה
 * פעמיים־ בהן מתנסה שישראל הסוג

 לפתע באות הן בשבוע. שלוש
 באפיקי־ שיטפון כמו לפתע, ועוברות ,

י הנגב.
 שאמר, מה שאמר הכחיש גור

 — ההכחשה את קיבל פרס ושימעון
 בעת נוכח היה עצמו שהוא למרות

 איים מצירו, גור, הדברים. שהושמעו
 פירסום מודעי: נגד בפעולות־תגמול

 במישרד־האוצר, בכירים של שמות
 לקבל כדי המדינה על־חשבון שנסעו
בחוץ־לארץ. רפואי טיפול

 הן הציבור חשבון על כאלה נסיעות
 העלאתה אבל — כשלעצמה שערוריה

פולי שני בין אישי ריב של רקע על
 לסיגנון־ נוסף סימפטום היתה טיקאים

המדינה. בצמרת השורר השוק,

במדינה
שדה)6 מעמוד (המשך שד הס
 באמצע גור. מוטה זה היה השבוע
איתן. רפאל גם ביצבץ
 מאותו באו שלושתם במיקרה: ולא
הכפר.

הפעו בימי הצנחנים, חטיבת הכפר:
 במיב־ במיצרי־המיתלה הכושלת לה

ושו שם, היו שלושתם .1956 צע־סיני,
 שלושתם אך מאז. רעהו את איש נאים

שפת־השוק. — שפה באותה מדברים

 שפד שרון אריאל חמור־גרם.
 ממשלתו, ראש על בוז של קיתון
ו״להבהיר". להתנצל ונאלץ

 רפאל גם הרים הפרשה באמצע
 כחמור־ עצמו את והציג קולו, את איתן
 הידיעה נפוצה כאשר היה זה גרם.

 על השתינו נערי־קיבוץ כאילו הכוזבת
 הרמטכ׳׳ל. עליה שנאם בשעה בימה,
 בדותה, זאת שהיתה הסתבר יום כעבור
 כן לפני אך אי־הבנה. של תוצאה
 שזוהי בטלוויזיה להגיד רפול הצליח

 קרה לא שמעולם נוראה, שערוריה
 וכו׳ מסקנות, להסיק שיש הזה, כדבר
וכר.

 הצנחן לכותרות עלה השבוע
 מוטה עזית: הכלבה של אביה השלישי,

 שר־ את הגדיר סגורה בישיבה גור.
 כ״מאניאק" בממשלה, עמיתו האוצר,

 כמובן, זאת, הדליף מישהו וכ״מטורף".
מייד.

 לאיש כמעט וערבית. יוונית
 נאמרו, אומנם שהדברים ספק היה לא

 לסיגנונו כל־כך מתאימים שהם מפני
גור. של

 יש הישראלי, השוק בסלאנג
 משמעותיות שתי ״מאניאק" למילה
שונות.

 תירגום זהו הראשונה, במשמעות
 ביוונית. שמקורה אירופית, מילה של

 מחלת־רוח. של סוג היא ״מאניה"
 מסויים מסוג חולה־רוח הוא ״מאניאק״

וכו׳). קלפטו־מאניה, (מאניה״דפרסיה,
לגמרי, השונה השניה, במשמעות

 השמועה עברה לאוזן פה1^
יו הד״ר בבניין-הטלוויזיה. (■>/

 לענייני יועצו גינת, (.יוסי") סף
 וייצמן. עזר השר של ערכים
 ומגיש מפיק של לאחיו התחזה

 בארוחה וזבה גינת, רפי כולבוטק
 במיסעדה מעולה וליחס דשנה
תל-אביב. בצפון סינית

 גינת הד״ר היה השמועה מקיר
עצמו.

 רואיין הוא שעבר בשבוע
 לפני לחדשות. מבט למהדורת

 לנוכחים סיפר הוא השידור
 מה בבדיחות־הדעת, באולפן

 ששמו השורה מן לאזרח קורה
 טלוויזיה. כוכב של לשמו זהה
למשל. גינת. כמו

 - גינת של החייכניים דבריו
מהאקד שבא במיקצועו, מיזדחן

 אחרי וייצמן, את לשרת מיה
 לענייני הקודם היועץ של הדחתו
 לא - גור־אריה בנימין ערבים,

 השמועה, פי על היטב. הובנו
 כביכול סיפר כנפיים, לה שעשתה

 שאחיו לבעלי-המיסעדה, הד־ר
 מיס- על תחקיר עירך המפיק

 איים ובעזרת סיניות, עדות
שלו. את השיג הוא זה מרומז

 עד הגיע המשופץ הסיפור
 רפי כולבוטק מפיק של לאוזניו

 .,זו הזה: להעולם שאמר גינת,
 שומע שאני הראשונה הפעם
 קישרי- שום לנו אין עליו.

זו אין זאת. מלבד מישפחה.

 המילה מן גזורה היא ערבית. מילה זוהי
 ״מאניאק" מינית. לפעולה הוולגארית

 ובמיוחד ״מזוייך, דומה, בעברית הוא,
הומוסקסואל.

 המשמעות יותר מעליבה כלל בררו
 יותר רגיש מודעי יצחק אבל השניה.
 מזה כי הראשונה. למשמעות דווקא
 מאוזן שאינו הטענה אותו רודפת שנים

 ראש־מיפלגתו נפשית. מבחינה לגמרי
 זקוק שהוא טען ארליך, שימחה דאז,

עמיתיו חזרו זו טענה ועל לפסיכיאטר,

גינת יועץ
בלבוטק! לא

 יודע שאני הראשונה הפעם
 רואה ואני שמי, את שמנצלים

רבה!" בחומרה זאת
 של ליועצו כן, אם קרה, מה
 מדובר שעליה שבתקופה השר,
 אלמוני מרצה היה הוא

באוניברסיטה!
 לד׳ר השבוע פנה הזה העולם

 מבודח נשמע הוא גינת.
 שוב להבהיר וביקש מהסיפור.

 באולפן שסיפר מה את
אחר״כך. ושעוות הטלוויזיה

 כמה לפני גינת: הד״ר סיפר
מארצות- אורחים לי היו שנים

 או זה בנוסח רבות, פעמים השונים
אחר.

 עצמו מודעי תימהוניימשהו.
 ולהתבטאויות לפעולות נוטה

 תדמית לו המעניקות אימפולסיביות,
 על הגיב השבוע גם תימהוני. של

תימהונית״משהו. בצורה העלבון

 ישיבת־הממשלה, את החרים הוא
 דווקא. שלו התקציב בענייני שדנה

את לפטר פרס משימעון תבע הוא

—י מתסיס כהגא —
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 בתימהונים מוקף היה אז עד ישראל.
 בכלא וברית־המועצות. אמריקה עולי

 רוב את המהווה לציבור התוודע
 הוא כלא־רמלה במדינה. האוכלוסיה

 מתרכזת ושם בארץ, המרכזי הכלא
ה של הפלילית האוכלוסיה עיקר

 עיקרה חברתיות, סיבות בגלל מדינה.
מור בארץ בתי־הכלא אוכלוסיית של

 זהו כי הבין כהנא ממיזרחיים. כבת
ה ציבור בשבילו. האידיאלי הציבור
 טינה בעל ומושפל, מקופח מרגיש

 מצוקותיו שכל האשכנזי, למימסד
 לוהטת בשינאה ביטוי להן מוצאות

 להתרכז כהנא החליט אז כבר לערבים.
 על־ לדיעותיו אותו ולקרב זה, בציבור

בשינאת־ערבים. התססתו ידי

 את מבקש כהנא
 האסיוים קורות

וננסת בבחירות
 יכול כהנא אין כחבר־כנסת אפילו

 הוא מוקדם. אישור בלי לכלא להיכנס
שר־המישטרה, ללישכת לפנות צריך

 יכול הוא רישמי אישור אחרי ורק .
 בכלא לבקר ניסה כהנא לכלא. להיכנס

 באר־ ובכלא רמלה בכלא תל־מונד,
 בתי־הסוהר נציבות דיברי ולפי שבע,

 אלה. לבתי־סוהר להגיע הצליח לא
כלו שבו לכלא־אשקלון, דווקא אבל
לחדור. הצליח ערבים, רק כמעט אים

 הבחירות לקראת כי נודע לאחרונה
 לאסירים לאפשר עומדים הבאות
 לכנסת, להצביע זכותם את לממש

 קום־ מאז בתיאוריה להם הקיימת זכות
 לא טכניות בעיות בגלל המדינה.
 עד לאסירים הבחירה זכות מומשה

 את הרואה כהנא, כי מאוד יתכן היום.
 סניפים לעצמו לרכז מתחיל הנולד,

 הרציחות כי גם יתכן בבתי-הכלא.
 הראשון פרי-הבאושים הם האחרונות

 בבתי־ כהנא של התססותיו שנשאו
הסוהר.
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