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להתנשק. השניים את עודדה צח, של הנוכחית אשתו אביטל, אילנה הזמרת הנוכחי. בן־זוגו

 היה מחיפה?״ היה אילו אומרת,
 ״שלמה והשלים: לו שענה מי

 גרים הוריו גם מחיפה! הוא ניצן
בחיפה!״

 אמור היה שר־הביטחון ■
 חיל־השריון פצועי את לברר
 בגן־אורנים בערב השני ביום

 כמעט — חיכו חיכו, בתל־אביב.
תחי אחרי שעתיים שהתייאשו.

 מי הפיץ הופיע. האירוע לת
 התעכב שהוא שמועה, שהפיץ

 התארכו שם במליאת־הכנסת,
 הוא שם גם אולי הדיונים.
 כל על לגן־אורנים, התעכב.

 מבת־ דווקא הגיע הוא פנים,
 דווידד* קארין של המיצווה׳

 אשת־החברה של בתם ביץ׳
 דווידוביץ שרה הירושלמית

 מתי מרכז־השקעות וסמנכ״ל
דווידוביץ.

 הנאבקת ארד, לנאווה ■
 שר־החינוך, סגנית תפקיד על
 אחרות. טרדות גם עכשיו יש

 אולם ניתוח, לעבור צריכה היא
או להרדים ניתן שלא מסתבר

 מציקה פחות לא טירדה זאת תה.
דראושה. מעבד־אל־והאב

 בארצות־ הבחירות בימי ■
 המדיני הפרשן שם סייר הברית

 ארבעה במשד קריסטל חנן
 הפעם לו שזו קריסטל, שבועות.
 הבין השפע, בארץ הראשונה
 ״אמריקה״. המושג את סוף־סוף
 רובינשטיין, אליקים למשל,

 כמזכיר־ בינתיים שהתמנה מי
 לו שלח ארצה, וחזר הממשלה

 בכדי נהג, בצירוף מכוניתו את
במ למסיבת־קוקטייל. להביאו

 בפילדלפיה אחרת מפוארת סיבה
ליל־ של מסיבת־ניצחון —

 העשירים נכחו שבה הבחירות,
התפ — המקומיים והעשירות

 המארח־ בין משיחת־טלפון על
 ג׳ורג׳ סגן־הנשיא לבין המנצח
 שמפניה של בליווי זה כל בוש.

אמריקה. בקיצור: ולימוזינות.

 היועץ חריש, יומן! ■
 בין עסוק, לממשלה המישפטי

 בשינוי הרבים, עיסוקיו שאר
 למים שזינק חריש, תדמית.

 מספקת התרעה ללא הפוליטיים
 התנהגותו בשל קשות ושנכווה

 הזמנה כל דוחה החופשית,
 סולידי די לו נראה שלא לאירוע

 גם מחמיר הוא למעמדו. יאה או
בנ בלשונו, התנהגותו, בכללי
 פנים ולהסביר לחייר טייתו

לבריות.
 אגב השבוע, סיפר חריש ■

 חיסיון להתיר יש מתי הוויכוח
 עורכי־דין שני על לא, ומתי

 נסב הוויכוח לפניו. שהתווכחו
 אדם יכול האם השאלה, על

 מסויים בנושא להעיד מסויים
 ממושך, דיון אחרי לאו. אם

 הגיע בכתב, טיעונים שכלל
 יכול שהאדם למסקנה חריש

 עלה שבועות כמה מקץ להעיד.
 את כשנשאל העדים. לדוכן העד

 נסב שעליה הספציפית השאלה
 ארוכות חכך המישפטי, הוויכוח
 לא ״אני השיב: ולבסוף בדעתו
זוכר...״

 שרטר, עוזי התובע ■
 לגימל־ זה חודש בסוף הפורש

 כהונתו בתקופת כי אומר אות,
 לקרוא נהג זיגל בנימין של

 כיום, ״דגלים״. לאנשי־יחידתו
יורם הוא מפקד־היחידה כאשר

 ממני
משנלם

 מפיק משולם, יוסי •
 מני, ממני תוכנית־הטלוויזיה

 בלילה, הרביעי ביום הופתע
 קרוצ׳י, ריקי על־ידי כשהוזמן

 התוכנית, של מזכירודההפקה
 לפאב כשנכנס כוסית. להרים

 חבריו, לו חיכו בצפון־תל-אביב,
 וג׳קי משה חיים הזמר ביניהם:
 טל, יעקב הפאב בעל מקיימן,

 מיגדל־העמק מועצת יושב־דאש
 המתחרה התוכנית מפיק פאר, מני התוכנית מנחה עמור, שאול

 נגר, ויהודית רון קלרה הדוגמניות בכוסית, אוחז גולדפינגר אהרל׳ה
 •יום לכבודה שח הכל ועוד. ואשתו אורגד אריה איש־הטלוויזיה

 את שחגג ומשולם שמפניה, בקבוק נשלף שם מאי שמח!״ הולדת
 רעייתו הרבה. התרגשותו את להסתיר הצליח לא ,43ה־ יום־הולדתו

בלונדון. שוהה שהיא מכיוון נעדרה, משולם של

■1..,.,^.... 4
משולם יוסי
היתה לא וזאשה

היחי לאנשי שרטר קורא גונן,
״יורמים". דה

נד כספי רם עורך־הדין ■
במכו שעבר בשבוע כשנסע הם

 דר־ מיבזק־חדשות ושמע ניתו
 כספי ״רם בגלי־צה״ל: מאתי
 בקשר במישטרה עכשיו נחקר

לפרשת־השב״כד

 יצחק מבקר־המרינה ■
תפקי את בקרוב מסיים טוניק

 מתארגן הדברים מטבע דו.
 לתפקיד. מועמדים של מיסדר

 חיים לשעבר שר־המישפטים
 לזכות בוודאי מוכן היה צדוק

 המנוגדת עמדתו אך בתפקיד,
 בפרשת־ פרס שימעון של לזו

 שאיפתו את קידמה לא השב״ב
 מתגבשת זאת לעומת זאת.

 מועמד לגבי הסכמה אלה בימים
 לא וממילא אליו פנו לא שעדיין

 חיובית. תשובה עדיין נתן
 סירב תוסיה־פהן שלמה
השבוע.

 מיפלגת־העבודה, מזכ״ל ■
 נכשל כמעט כרעם, עוזי

 למשבר וגרם בלשונו השבוע
 מהצי שחר, פאר־לי ממשלתי.

 אליו טילפנה חדשות, הרון
מ חבר־הכנסת כי לו וסיפרה

בשבו התראיין שטרית איר
 לדבריה, אמר, ושם במחנה עון

 הבריטי לשר בהתייחסותו
הרו פירסום בעיקבות שהתפטר

 את שופטים היו ״אילו שלו: מאן
 במערך חברי־הפרלמנטים כל
 רבים לנישואין, מחוץ יחסים על
 שחר להתפטר.״ צריכים היו

 המזכ״ל. של תגובתו את ביקשה
 החליט ולבסוף הירהר ברעם
 את פתח למחרת להגיב. שלא

שהני לתדהמתו, וגילה, במחנה
 הוא שונה: היה שטרית של סוח
ה של ״חברי־הפרלמנט אמר לא

פרל ״חברי שטרית אמר מערך״
במערב.״ מנטים

ש אברהם חבר־הכנסת ■
 את כנראה, הפסיק, פירא

 הרביעי ביום הרצחנית. הדיאטה
 למעלית נכנס שעבר בשבוע

 כשבידיו מלצר, במישכן־הכנסת
 היתה המגש על עמוס. מגש

 ועוד צ׳יפס, של גדולה צלחת
 בקצי־ מלאה גדולה יותר צלחת

 קוקה בקבוקי וכמה צות־קבב
 עימו הנוסעים לשאלת קולה.

 מוועדות־הכנסת איזו במעלית
 המלצר: השיב חאפלה, עורכת

 של לחדרו זה לוועדות, לא ״זה
 שפירא, שפירא.״ חבר־הכנסת

 כל־ לאכול מתבייש הנראה, ככל
במיזנון. מטוגנים הרבה כך

 -העולם פירסם ויזל, לאלי לשלום פרס״נוגל העגקת אחרי
המאושר. לזוכה אבכרי אורי של גלוי מיכתב )29.10.86(הזה'

 לא משוס״מה נושא. אותו על מאמר כתב קינן עמום
 ממקורות אותו השיג הזה־ -העולם בארץ. זה מאמר פורםם

בארצות״הברית.

שזכה המיספר
 קטנה, אינה ואף גדולה, אינה לשלום ויזל אלי של תרומתו

 לאחר גם לאתלטיקה. או הגרעינית לפיסיקה למתמטיקה, מתרומתו
 גדולי ובץ ותל אלי כין המרחק נשאר לשלום, פרס־נובל את שקיבל

 השיכחה ועולם ובלתי־משתנד״ קבוע מרחק והיהדות האנושות
למינהו. נובל בחתני־פרס ומתמלא ועלו

 קבוע ניר על סובב אגם. יעקב של כמתרקה כמוהו ויזל, אלי
 מים של ובלתי־משתנים קבועים סילונות פולט ובלתי־משתנה.

 ושלום. מילחמה אנושות, יהדות, לבין השניים שבץ והקשר ואש,
 כל על אמיתי. רגש כל על יחסי-הציבור של ניצחונם את מסמל
אמיתי. אלוהי ניצוץ

 של הבחירה — אחר שיקול כל על מאפיל האבל וכאן — אבל
 גם למטרה, וקולעת נכונה ודתה השוודית המלכותית האקדמיה

בעיתוי. גם האיש, בבחירת
★ ★ ★

 הולך עולם נגד למחות ביקשה המלכוומדהשוודית האקדמיה
 ואלרהיים קורט של בחירתו נגד הנאציזם. תחיית נגד ומתנאץ,

 ס״ס, של בבית-הקברות רגן רונלד של ביקורו נגד אוסטרית כנשיא
 להתנער המערבי, העולם ובמיוחד־ העולם. של העזה הנמייה נגד

 שבריחה מפני הנאציזם. לתופעת ומהאחריות הנאצתם מזיכרון
חדש. לנאציזם הדוד כסלילת כמותם האחריות ומן מהזיכרון

 קלארספלד, וכיאטה ויזנטל שמעון הץ פרם לאותו המועמדים
 פרס־נובל. מעניקי שחיפשו למה המפתח וכאן קולק, טרי גם אולי
 יחסי• ליצור שרוצה מי נכונה: ודתה בחירתם הזאת, הבחינה ומן

 יחסי־הציבור שמבחינת באיש לבחור חייב הנאציזם. נגד ציבור
 הוא, השואה, של יחסי״הציבור איש ויזל, אלי הזה. הרצון את מסמל

שזכה. המיספר כן, על
★ ★ ★

 ניצל לא מעולם ויזל שאלי כך על להצטער בדיעבד, יכולים, אנו
השלום. למען אמיתית למילחמה המיוחד מעמת את

 היהודי־ערבי. הסיכסוך על יהודי, איש ממנו, נשמע לא ציוץ שום
 ופעוטה פעוט על תמיד, הבוכיות מעיניו, ירדה לא דימעה שום

 שאנו, מה על מיפקדת־מתבלים. על בהתקפה שנהרגו פלסטינים
אושוויץ. לזכר מעוללים לאושוויץ, כתשובה שקמה במרינה
 בהתנהגותנו בישראל, כאן, שאנו זה על מפיו נשמע לא גינוי שום

 שעולל מה על מאחריותו העולם את משחררים כבוש, עם כלפי
ליהודים.

 של אלה — ממשלות״ישראל נגד הונפה לא נוזפת אצבע שום
שבהתנה — אחדות־לאומית של ואלה הליכוד של ואלה הסערך

 שעליה המוסרית, הקרקע את ומשמיטות הולכות הגיזענית גותן
מדינתנו. קמה

 ושל אמיתי איש־רוח של הגדולה מעולם היתד, לא ויזל לאלי
 נביאי־ נגד שלד, כוהניך נגד שלד. מלכך נגד להילחם אמיתי: נביא

ולכוהניך. למלכיך הסוגדים שלך, השקר
 חלק ולא ורגל, יד ויזל לאלי אץ נפשה, על ישראל של במאבקה

נחלה. ולא
 בחזקת פשוט הוא אצלנו בעולם, הרם מעמדו למרות כן, על

מקום. לו אץ אבנרי, ואורי שריד יוסי ובין כהנא בין בלתי־קיים.
★ ★ ★

 יהודי למען ממאבקו להתפעל טוב, ברצון אפילו מאד, קשה
ברית־המועצות.

עמי״. את ״שלח לרוסים לומר גדול קונץ
 רק חופש מדוע — חופש ובעד ריכוי נגד הוא המאבק אם

 כל את המדכאים לרוסים, קורא אינו מרוע לקירגידם? ולא ליהודים
 את לישראל, הצ׳ובאשים את לשלח בארצם, הלאומיים המיעוטים

לארצות־הבריתז הטורקמנים
 ארצות-הברית שמעוללת מה נגד לא מרוע — דיכוי נגד ואם

הלטינית? באמריקה
 ו/או יהודיה שאמו למי רק שערים בפתיחת מדובר את ואם
 ארצות־ שערי פתיחת למען רעב שובת אעו מדוע כהלכת גויירה

לישראל? — עמי" את ״שלח רגן לרונלד קורא אינו מדוע הברית?
 אלי של ומקומו בישראל, ברית־המועצות יהודי של מקומם מדוע

להס? שאין ויזל, לאלי יש מה במנהטן? ויזל
 ממשלת־ נגד במאבק יפתח לא מדוע לנו? שאץ לו יש מה בעצם,

עמי״? את ״שלח בסיסמת ישראל
 מאבקו ציוני, איננו אם אלינו. לבוא עליו ציוני, הוא ויזל אלי אם
 אמריקה, של מאבקה זה מאבקנו. אינו ברית־המועצות יהודי למען

 מלאכתך את עושה לא ויזל אלי הגושים. שני בץ הקרה במילחמה
 כבוד לחלוק שהלך רגן של מלאכתו את עושה הוא מלאכתי. ואת

לס״ס.
★ ★ ★

 ולא לציונות לא ולי, לך ניתן לא בעצת לשלום, פרס־נובל ובכן,
 על- גם בישראל, כאן נאבקים שאנו למאבקים ולא למדינת־ישראל

 ושעל־ ,מהשואה שניצל אמריקאי ליהודי ניתן הוא היהודית. נפשנו
 מה עושה שלו, הדמיון מידת ועל־פי גדולתו מידת ועל־פי דרכו פי

השואה. את להשכיח שלא כדי עושה, שהוא
שיש. מה זה ויזל אלי האלה, אמות־המידה כל פי על
 להעניק הנכון האיש היה ויזל אלי האלה, אמות־המידה כל פי על

לשלום. פרס־נובל את לו
 וגם אץ. שלום שיש. מה כל זה הרי לשלום, פרס־נובל שגם מפני

לת שאץ מה לתת יכולה אינה בסטוקהולם ביותר היפה האקדמיה

קינן עמוס
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