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)7 מעמוד (המשך
 חשוב, מאוד זה גונן. בפרט נעימים,

 כה ועמדה רגיש כה בתפקיד שאדם
 יהיה גורלות, לחרוץ העלול בכירה,

אנושיות. תכונות בעל
נינוחה, באווירה התנהלה השיחה

 מאור היו החוקרים ספל־קפה. על
 עצם על התנצלו, נון־סטופ אריבים.
 שאנחנו זה על — והסיטואציה המעמד

נחקרים.
 בחשבון־הבנק תנועות על שאלו הם
 אפילו הזכירו לא ברש השם את שלי.

במילה;
 יסכמו שהם היה שביקשנו מה כל

 יגיעו האפשרית, במהירות השיחה את
 במהירות אותן ויפרסמו למסקנות
 להם הכבוד כל היה. כך ואכן המירבית.

נור כאלה נקבעו בארץ מוזר, כך! על
 יעיל שטיפול עד סחבת, של מות

למח וראוי ליוצא־דופן הפך בפרשה
מאות!

 לרבר כדי לכנסת, עולה אני השבוע
 ועדת־חוקה־חוק־ומישפט. חברי עם

 ואחד אחד לכל להם, להמחיש ברצוני
 במצב אדם על עובר מה בנפרד,

 כמה זדונית. עלילה עליו שטופלים
 יותר אני לפרטים, נכנסת יותר שאני

הפרשה. את כואבת
שלי. הילדים על למשל, תחשבי,

 בימים עברו הם מה יודעת את
 אכזר עם איזה יודעת את האחרונים?

מסוג הם מה מושג לך יש ילדים? הם
 מספיקה בקול. לומר רק לא לומר? לים

 במיסדרונות הולך שאתה ההרגשה,
השי — מתקרב וכשאתה בית־הספר

וכו פוסקים הליחשושים גוועות, חות
 נגוע אתה כאילו עליך, מביטים לם

 אנשים ^במשהו.
רעים ^

 מדוע — אותי שואלים הזמן ל ך•
 שאין באמת עלינו? דווקא העלילו ^
מושג! לי

שלנו. קרוב חבר היה אלבין מיקי
 הוא אצלנו סגור, אדם היה שהוא כמה
 היה הוא לחלוטין. ונפתח כבן־בית, חש

 לי ברור לא לעזור. ואהב אמיתי, חבר
 על־פי להאמין, לי קשה שם. אירע מה

 הצנוע, אורח־חייו — עימו ההיכרות
 — ואופיו גליה, עם שהתחתן עד

 אבל בלתי־כשרים. מעשים שעשה
 בענייניו, חקירה מתנהלת שאם ברור

 נזרק שמו אליו, מקורב שהיה מי כל
 מהם ידוע, הרי כללית, לעניינים.

 בעולם כפולות במרכאות ידידים
 להיכנס אפילו רוצה איני הפוליטיקה.

 ולנסות בנושא מיותרות למחשבות
 לטפול שניסו האנשים מיהם ולהצביע

 שיחיו רעים! אנשים — עלינו זאת כל
מצפונם! עם

 במשך לטובה הפתעות גם לי היו
 המוני צילצלו האלה. ימי־הסיוט

 ראי כחברים. עצמם והוכיחו ידידים
 ידידיי בסלון. לי מונחים עציצים כמה

 זה ביותר עליי האהוב שהדבר יודעים
עציצים.

 וחברי־כנסת שרים גם צילצלו
הפ אבל אכזבות, לציין לי קשה רבים.
 אילו ימים. כמה קצר, זמן נמשכה רשה

 ממושך זמן נסחבת חס־וחלילה, היתה,
 פחות לגילויים עדה הייתי אולי יותר,

חבריים.
 הרבה הזה העניין את עבר אברש׳ה

 את רואים חושבת. אני ממני, קשה יותר
 זה ממנו. חזקה שאני לא זה עליו. זה

 כזה דבר לי לתוכו. חדר בו. נגע פשוט
קריירה. מקלקל היה לא

 (היא דפנה כך, על אומרת את מה
בתה)ז אל פונה

 היה הוא עימי. מסכימה היא גם הנה,
 של בעיצומם לתפקד להמשיך צריך

 חד כל־כך שלו הכאב הפירסומים.
 זה אבל מופנם, סגור, אדם שהוא מכיוון
ממנו. ניבט

 לטפול ניסו מדוע מבינה לא אני
 של — כזה מסוג האשמות דווקא עליו

 באברש׳ה פעם נתקלו האם כספים.
 טיפוס לא בכלל הוא במיסעדות־פאר?

כזה!
 שיידעו כדי להיאבק, עומדת אני
 לקוות ויש עלינו, עבר מה כולם

לע ייאלצו לא אחרים שאנשי־ציבור
בשרם. על זאת בור

תמרורים
וחזרה לביירות מחיפה
 אדם כוח אגף לראש ♦ נתמנה

לש ,44 ,,וילנאי מתן אלוף בצה״ל,
 ראשי וחיל־רגלים קצין־צנחנים עבר
 הוותיק ארץ־ישראל חוקר של ובנם
מצ יוצאת ואשתו, וילנאי זאב הד״ר
 חניך הוא ירושלים, יליד וילנאי, ריים.

 נולד (שבה בחיפה הצבאית הפנימיה
 סמוע בפעולת קשה נפצע אביו),

 פגע עת ,1966ב־ חברון) הר (בדרום
 חטופי בחילוץ השתתף בריאתו, כדור
 מאנטבה(בתפקיד אייר־פראנס מטוס

 לפינוי אחראי והיה הפעולה) מפקד סגן
הלבנון. במילחמת ביירות

שמאליות רגליים אין
♦ ג ו ח  של 70ה־ יום־הולדתו נ

 בית־ שנה 50 מזה המנהל פרי, סמי
 תל־אביב. בצפון (״סמי״) לריקוד ספר
 את החל סאלוניקי, יליד חייט פרי,
 וכמומחה כפועל־בניין בארץ דרכו

האפ את שגילה עד לציפוי־מראות,
 הריקוד, בהוראת הטמונות שרויות

 אחת ארץ־ישראלית לירה גבה תמורתה
 שקל 8,000 גובה הוא (כיום לשיעור

 וולס, על דורות שגידל סמי, לשיעור).
 וצ׳ללסטון, צ׳ודצ׳ה־צ׳ה רומבה, טנגו,

 כל שמאליות, רגליים ״אין כי מאמין
לרקוד!״ ללמוד יכול אחד

בישיבת שהצטיין השר
♦ ג ו ח  של 75ה־ יום־הולדתו נ

 יליד ליכוד, ח״כ ,שוסטק אליעזר
 שאחר סוחר־עצים, של ובנו רוסיה
 וזכה הצטיין (שבה בישיבה לימוד

 עלה בציור, ועיסוק בהיתר־הוראה)
 ושבה בנותיו, ארבע נולדו שבה ארצה,

 העובדים הסתדרות מזכיר ימיו רוב היה
ה מזכיר־המערכת (וגם הלאומיים

 המיפלגה יומון המשקיף, של ראשון
 ולבסוף, מדינה), בטרם הרוויזיוניסטית

 שבע במשך ושמיר, בגין בממשלות
שר״הבריאות. שנים,

הסוס על המשורר
 81 ה־ יום״הולדתו בחיפה, ♦ נחוג

 משורר שפירא), (שלוםשלום ש. של
 בנו אגודת־הסופרים, יו״ר ולשעבר

 יוצאי־דופן פולניים רבנים של ונכדו
 בעלותו והסב, כצייר גם נודע (האב

 מלאכת לטובת הרבנות את נטש ארצה,
 בדרך התכונן עצמו שלום גם הדפוס).
 הנחה מתוך ארצה: לעלייתו מיוחדת
 רכיבה למד בדווים, חיי בארץ שיחיה

 לרכיבה הגבוה בבית־הספר סוסים על
 דרכו את אך אוסטריה. בירת בווינה,
 בבית־ספר כמורה דווקא החל בארץ
עמק־ שבפאתי בכפר־חסידים לבנות

 • • • •יזרעאל
דירושרים מאודיסה

טר פ  שדמי, נחום ,87 בגיל ♦ נ
 תת־ של (ואביו בצה״ל אלוף־מישנה

 הזכור שדמי, ״ישבה״ יששכר אלוף
 שאירגן שדמי, כפר־קאסם). מפרשת

 באו־ היהודי הבטליון את בצעירותו
הרא מילחמת־העולם בשלהי ריסה
ול לסולל-כבישים בארץ היה שונה,
 כהן־רבין רוזה אותו גילתה בטרם איכר,
 אותו שגייסה רבין), יצחק של (אמו

 מהרה עד עלה בו ההגנה, לאירגון
 מחוז למפקד היותו עד הפיקוד, בשלבי

 השניה. מילחמת־העולם בימי ירושלים
 הסגל ענף ראש שדמי היה בצה״ל

 הקצינים) של לתנאי־השרות (האחראי
מש העליון. הצבאי בית־הדין ולראש

 של הפנימי למבקר היה לגימלאות יצא
 המוסד ראש התואר תחת מפא״י,

לביקורת.

 רבים, שמצפים כפי וילנאי אם *
 הרמט־ לכס הימים באחד יגיע

 אחד: תקדים רק לכך יהיה כ״לות,
 הר־ 12 מבין היחידי הוא צור צבי

 ראש שהיה צה״ל של מטכ״לים
לרמטכייל. היה בטרם אכ״א

 ).3(בשר לכל זמן הועיד .1
).5,4(יפה! תרמית פעולת איזה .3
 רוח־ לחסר ההיצע את הפך .9

).4( חיים
 ).4(הלך? הוא המצביא בגלל .10
בחפירות המלך כיד משתה .13

)3.(

תשבצופן פתרו!
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 מסוימת במידה וטורפני גס .14
)6. (

ב תבחינו ברטרוספקטיבה .15
).5,3( המוזרה ברוח ודאי

 ).4(במדבר גזם ).17
 לתנועת־ הצלילים צליל .18

).4(המרי
למי יהיה לא עקוב מדוע .20

 אנכית ניצב תמיד הוא כי שור?
)4,4.(

 חשבו־ מעשה־הקונדס בשל .22
).5(ירוקת־עין להיות עלולה לת
 הכל שם רמרק מריה אריק .24
).3(הכף על
).4(חור מין .25
).4(ניחוח? ריח יש .26
).5,2( למשל חיית־טרף .28
).3( רע לא זה שבע־עשרה .29

מאונך:
 ).3(טעה יופיטר,לא .2
ההע אף על הכתר את קבל .4

).4(השלילית רכה

היצי על אגם עם הפטפוטים .5
).8( רה
 בו, מחסור אין ובכפר בשדה .6

).6(רגב אחר רגב
 הדם לבעל תבוא הישועה .7

).4(הכחול
).5(ביצים עם ראש־ממשלה .8
 נצטרך שלא שמענו אגב, דרך .9

).4,3(לשלם
 הפרוד בבית, לחם כשחסר .11

).2(נמנע בלתי הוא
 למרות איבה להם ניטור לא .12

 ).4 ,5( עם־הארץ אל שהתחברו
 כנראה יישאר עמים חיול .16

).6,2(לנצח
).6(שיבוא" כסא... ״לבנות .19
בקן קר כאשר אשורר מה על .21
).5((ח)
)4(בחצות משתפר .22
).2(כאן עבר הנשיא .23
).3(שמיר כמו רץ .24
 את קבלו לא הצדדים כל .27

).3(ההצעה
ל------------- ט בי .ינאי א

תלם זיוה
ם זיוה ה תל מינ ך מז ת  או

ה לחדר צוג ת ה ה ת בי ח בהרצליה ב תו  פי
בארץ: חדש

תלם" זיוה עור ״אופנת תוצרת נפלאים עור דגמי תצוגת
לחורף גם מרהיבים צבעים *
מקוריים דגמים *
 הגוונים ובכל הגדלים בכל להזמין ניתן *

תתחרטי!! ולא נבגדי־עוו השקיעי
חגורות תיקים, מחרוזות, אביזרים:

של: הקיץ לבגדי תואם כן וכמו לבגדי־עור תואם
רזיאלה ♦ יובל תמרה ♦
לוי חוה ♦ ״ורוד״ ♦
״פיצי״ ♦ סריגים - מילר שרה ♦

א/זע! ♦ העור לבגדי תואמים
התצוגה! את תחמיצי אל

 27.12.85 שישי ביום תתקיים המכירה
 28.12.85 שבת וביום

 16-19 10-14 השעות בין
פיתוח הרצליה סו, המלך דוד

זיוה להתראות

252141 הזה העולם




