
לשמיר שמיניה להכניס •
 מעבר פרצו ״הליכוד״ באחדות שנבקעו הסדקים

לרחוב. ויצאו זאב" ״מצודת לחומות
 בכי- שעבר בשבוע שנערכה אמונים, גוש בהפגנת

 שמיניה ״להכניס הסיסמה תחת כר״מלכי־ישראל,
לש שמיגיה גם בדרן חברי־ליכוד הכניסו לאש״ף״,

מיר.
 ללא וחילקו, הליכוד״ ״צעירי ניצבו לכיכר מסביב

צנו כרוזונים מזדמן, ארץ־ישראל נאמן לכל מורא,
 מראש- הפחות״צנועה התביעה הופיעה שבהם עים,

ב הליכוד בעמדות הכירסום ל״הפסקת ממשלתנו
 לאישור מדינית תוכנית כל והבאת מדיניים נושאים
גורמי־חוץ." לפני הצגתה לפני התנועה
 קיפל לא הסתם ומן בכיכר, סבב לא עצמו שמיר

מיכנסיו. לכיס הכרוז את
 המימ- מנהיגי של חולשתם על חיפה ההפגנה להס

מנ לאותו אמונים עדיין השומרים הגוש־אמוני, סד
 יפנה שהוא הבינו כבר תנועתו צעירי שאף ליכודי, היג

ויחזיר.
 של כינוס״חרום וביניהם האחרונים, צעדי-הלחץ

 פומבית שהזהירו הצעירים, מחברי-הליכוד מאות
מה הקשו, ראש־הממשלה של הגדולים צעדיו מפני
 להתעצם צפוי שעוד למאבק-רבתי, אות״פתיחה ווים

בעתיד.

למחשבה נקודות ♦
ם מתושביה 167־ • הודיי נפצעו רצועת־עזה של הי

 מדינת־יש- של מבחינתה האדום הגבול מהו מבהירה
 ישראל של הביטחוני שגבולה למעשה וקובעת ראל,
ביט וגבול מדיני גבול בעולם היום כידוע, הנהר. הוא
 כנראה - העולם ישתנה לא עוד וכל המה, חד חוני

ישרא לנטיגה האדום והקו קו-הגבול, הירדן יישאר
לית.

 נוספות, גדולות סכנות על הצביעו הדוח מחברי
 הא- המדינה הקמת שבעצם לאסטרטגיה, מעבר

המ לשפלת״ישראל מעל היושבת ההר, גב על ש״פית
 הפסילה מן סטייתם ברורה לא מכאן אן צומקת.

שב למסקנה ועד בהווה, זו אפשרות של העקרונית
אפשרי. פיתרון יהיה זה שנה 15 עוד

 בוודאות לצפות איש של ביכולתו שאין מכיוון
 של זה בשלב ברי באיזורנו, בנתונים דראסטי לשינוי

 להיות צריכות עתידיות מסקנות כי הדוח פירסום
 מדינת- של האפשרות ופסילת שבהווה, לאלה זהות

בעתיד. גם מחייבת היום אש״ף
 עם לדבר ההמלצה היא נוספת תמוהה נקודה

 מדינה הקמת של אפשרות לפסול בזמן ובו אש״ף,
 לדבר ממליצים הם מה על ובכן, בשטחים. אש״פית

טרנספרז על - אש״ף עם
 מחברי-הדוח נתנו הישראלי לימין זריקת-עידוד

ל ״מעשי״ ציון מתן תוך האפשרויות, שש בפסילת
מע ״לא ציון ומתן גירוש, ואף סיפוח קוו, סטאטוס

פלסטי ו״מדינה ירדנית-פלסטינית״ ל״פדרציה שי״
נית".

 הבנויה השביעית, האפשרות - מסקנתם מגוחכת
המרכי כל יחדיו להם נאספו ובה קודמותיה, משש
האפש - והתוצאה והלא-רצויים, הלא-מעשיים בים
לישראל. ביותר והלא-רצויה הלא-מעשית רות

 שהגירוש בקבעם למחשבה מעוררים הדוח מחברי
 מתונות״יותר באפשרויות בחרו במולדת אף מעשי.

מנהי בהסכמת העברה ולחילופין, הגירה, עידוד של
 מדי וחבריו, יריב קביעת ליד כלשהי. ערבית גות

וצימחוני. מתון נראה

לפרסום הפוים עם ♦
ה החדש, שר־הפנים התחיל סוף־סוף לנ דרעי, ארי

ט ק לביטול צעדים קו לי החו  על הצנזורה של האינפנטי
מחזות.

יריב הראל לאור
סנרש נווזפתל בוכה

ם ואותם האינתיפדה, במהלך לבק חדשות מאשימי
רים.

ם  נפש אלף 700 נפצעו אילו זהה היתה התגובה הא
אחוז}...׳ 16( הירוק הקו בתוך
ת נכנס לא אלמגור דן • ק טי ס טי א ט ס  הפצועים. ל
ת רק שרפו לדן  הפנים את לא המשומשת, המכונית א
 הרי כך, על התרגז לא שדן בטוח אני אבל הילדים. או

א אידיאולוגיים. ממניעים פוליטית עבריינות בעד הו
תי פרצופה •  עתה נחשף ארצות־הברית של האמי

 אזרחיים ישובים על שהתקפה רישמית, כשהודיעה
ה - ונשים ילדים למטרות־רצח ישראליים,  בגדר אינ

טרור.
 הסכם במיסגרת לביטחוננו לערובות שציפה ולמי
א עתידי, שבידידותינו. הטובה זוהי להכיר: נ

ע ד ת • ם היקום: א א  של ההמוניות הנסיעות ה
ם למיפגשים ונשותיהם ח״כי־השמאל ביי סי  אכסקלו

 הקיבוצניקים של ונסיעותיהם בחו״ל, אש״ף אנשי עם
ם בפרט, שביניהם ה אינ  למסעות־עינוגים צדקני מסוו

 ביקורת של מוחלט ניטרול תוך כולו, העולם סביב
 המיפלגה/הקיבוץ/המדי־ כספי ביזבוז על ציבורית,

נה...ז

ר • ב ד עם ל
טרוספר — אש״ף

 פירסוס היה בתיקשורת, לפחות השבוע, אירוע
מהאוניברסיטה. והחבר׳ה יריב דוח

 שמאלנים, על-ידי נכתב שהדוח שידוע למרות
לאו וזיקתו אקראי, הוא למדע שלו הקשר וככזה

 ללמוד היה ניתן הרי - כלל קיימת אינה בייקטיביות
 חשובים, דברים כמה שיצר, לבילבול מעבר ממנו,

דווקא. הישראלי הימין לטענות חיזוק בו למצוא ואף
 מחברי״הדוח, קביעת היא המרכזית החשיבות

קיו סכנה היא מדינת-ישראל בלב אש״פית שמדינה
מעשית! ואינה מית,

השמאל, אנשי על-ידי דווקא זו, אפשרות פסילת
י 42 -

תה חדמוקרטיה־היחידה־במיזרח-התיכון זקו הי
יו עובדיה לרב ש״ך אלעזר הרב בין לקואליציה קה
ת ויחלץ דרעי הסופרסטר שיוקרץ כדי סף,  עמנו א

הבריטי. הצנזור מכבלי
ם ואילו ם היחידי ת בסתר המבכי  של הברקתו א

 הספרי שמואל בסר, גדליה לאור, יצחק הם דרעי
ת שהפסידו מהם, וגרועים  כסף להרוויח הסיכוי א
פרובוקטיביים. אך כושלים ממחזות תהילה ולקצור

 האחר בשמה או הממשלתית, סוכנות־הפירסום
רה ״הצנזורה״, ם מניסיונותיהם חסותה הסי תיי  האמנו

אי לפשרות קץ ושמה כושלים, פוליטיקאי־בימה של ה
 יוצאי־חלציו ומבקרי־התיאטרון שעם־ישראל כותיות
 שנערך בזבזני פוליטי ריטואל כל על לעשות, נאלצו

ם משלם על־חשבון הבימה, קרשי מעל סי  בכלל, המי
בפרט. ועיירות־הפיתוח

דמוקרטי פינוי #
ם גוש בין בארץ, הנצחי העימות במיסגרת  אמוני

 מירקענו מעל שעבר בשבוע התעמתו עכשיו, לשלום
 מה״עב־ רשף צלי - עברון רם של הזמן זה במיסגרת

מה״גוש". הראל ישראל עם שיו״
יע מה הניצחית: השאלה כרגיל, הופנתה, להראל

 דמוקרטי, ברוב תחליט, מדינת״ישראל כאשר שה
 בתשובה והלז, ושומרון. מיהודה היהודים את לפנות

אמו שעל-פי טען ״הגוש״, לאנשי ואופיינית צדקנית
יתק אם אך הדעת״, על יעלה ״לא שכזה פיתרון נתו,
מטלט יטול הרוב, החלטת את יקבל עצמו הוא בל,
 בלבד, האישית דעתו כמובן, וזו מערבה. וינוע ליו,
השאר. לגבי מאיים רמז מתן תוך

 שתחת הללו, הנבוכים הימין אנשי את מבין איני
 דל״שפתיו על שהעלה המראיין, של קנקנו על לתהות

ו התנצלות בלי מורא, ללא ליהודים טרנספר רעיון
 ובלתי- מתפלפלת בתשובה הם עונים שנייה, מחשבה
 לשאול הראל ישראל צריך היה כזה, במיקרה ברורה.

 יעשו הם מה רשף, צלי וחברו עברון, רם מיודענו את
 החלטה דמוקרטי ברוב תקבל מדינת״ישראל כאשר
ושומרון. מיהודה הערביים הישובים את לפנות

■■ בתחתית! נגעת■ —
 >41 מעמוד (המשך
 לי שיקרה חרדתי האחרונות. שנותיה

כן. לפני משהו
 ראש־השנה, בערב לישון הלכה היא

לא קראה לפנות־בוקר, 4ב־ התעוררה
לעולמה. והלכה איתה צחקה חות,

בת חזרה לחייה האחרונות בשנים
 ישראל הרב את מאוד אהבה היא שובה.

 לא תל־אביב). של הראשי (הרב לאו
 עבורה, סידור ממנו ביקשתי איך אשכח

 והוא נתניה, של הראשי כרב כששימש
בעצמו. הסידור את לה והביא רץ

 תמיד גמורה. צדקת היתה שלי אמא
 בגדים, מלאי שקים אצלה הסתובבו

עניים. עבור אוספת היתה שאותם
 כן, גדולה. הלווייה לה היתה דווקא

אנשים. הרבה באו יחסית,
ש הקלה? מעט גם חשת •

מעליך? אחריות הוסרה
 אני לאמא, מתגעגעת נורא אני לא!

 יש יודעת, את אליה. מתגעגעת נורא
 כמה לשם מטלפנת שהייתי חנות איזו

 עבור בגדים ומזמינה בשנה פעמים
 מותה, אחרי ימים 10 ביום־כיפור, אמא.

להיכ רציתי הרגל, מתוך שם. עברתי
 טיל- סגורה. שהחנות ראיתי פתאום נס.

 והתחלתי לבעלת־החנות, בבהלה פנתי
 חולצות ארבע חצאיות, ״שלוש להזמין:

ליום־כיפור...״ כזאת יפה אחת —
 הקו. של השני מעברו שתיקה היתה

 ״אבל בעלת־החנות: לי אמרה לבסוף
מתה." אמא גילה,
בלתי־אפש־ נשמע זה מוזר, היה זה

 שלי. הילדה כמו היתה שלי אמא רי.
 מעולם היא שלה. כאמא תיפקדתי אני
 היא אבל הכביש. את אותי העבירה לא

של קול לה היה נפלאה. אשה היתה
זמיר.

 את הסרט, הצלחת אחרי •
זה? עם לן• נוח לגמרי. חשופה
 שהיתה בכך התביישתי לא מעולם

 הספר, כשיצא בעייה. עם אמא לי
 להתחבא. מה תחת יותר לי שאין הבנתי
 בטלוויזיה, אמרתי הראשונה בפעם
״קור אחד: ראיון במשך פעמים שלוש

 קוראים אלכסנדרוביץ׳, גילה לי אים
לי...״

 לי שלח הזאת ההופעה בעיקבות
 אבי. רצח על ישן קטע־עיתונות מישהו

 היתה איך וסיפרה טילפנה אחת אשה
 גופתו את לזהות כשנקראה אמא, עם
הס עדות, אותה פי על אמא, אבי. של

 אני הוא! לא .זה ואמרה: בניכור תכלה
לעבודה.״״ יפה בחור בבוקר שלחתי

 טרי שנשאר מישפט לי אמרה האשה
 יוצאת שלך אמא איך ״ראיתי בזיכרוני:
מדעתה."

 אבל בהריון, היתה שאמי ידעה היא
לילדה. קרה מה ידעה לא

 הביאה מרעננה, אשה איזו מישהי,
 י במי שחיפשה לי סיפרה היא תמונה. לי

 אמה, הצביעה שעליה תמונה השבת שך
 הזה? האיש את רואה ״את לה: ואמרה
 אלמי גילה היא שלו שהבת לי נדמה
 היה זה מה לעצמך, מתארת את גור.״

 איש פירורים! אספתי חיי כל בשבילי?
דבר. לי סיפר לא

 גרמני. ממוצא היה אביך •
 לעובדה בעיניך משמעות יש

הצל בגרמניה דווקא שקצרת
 המבוסם לסרט תודות כזאת חה
חייך? על

 ביר היוקרתי הפסטיבל זהו ראשית,
 מדבר שלי הסרט הביקורת. מבחינת תר
 ולוא — להזכיר מבלי השואה, על

 לי היה המפורש. המונח את — במילה
לגרמניה. אותו להביא חשוב
 ברח שלי אבא חצי־גרמניה. אני כן,

מגרמניה.
שמע לא גרמניה? מרגישה אני האם

 היכרתי שלא מפני בבית, גרמנית תי
 כל בעצמי מוצאת אני אבל אבא, את

בעצ מזהה כמדייקיות, תכונות מיני
מי...

לזהות? רוצה את אולי •
 אחד כל מזהוב באמת אני אבל אולי,
 גם ואמו, אביו של מוצר הוא מאיתנו

מהם. אחד הכיר לא אם
הסי על סרט-ספר-הצגה •
 מעם- — חייך של הסבוך פור

הש זה איך הגדולה, להצלחה
עליך? פיע

 מצד מעגל. שסגרתי מרגישה אני
שב חומרים אלה פרידה. זאת — שני

 לא! בחיים יותר, בהם אגע לא חיים
מזה! נפרדתי מזה, יצאתי

ר— בראש בדו
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 שמי עם כשאני בבית־קפה,
מרחוק. חסויה,

 כל דיקלם הוא שעות ארבע במשך
 להח־ ביקש הוא לו. אמרתי שתמיד מה
 שהוא לשכוח לאחור, הגלגל את זיר

שהש אפשרית, דרך בכל אותי ליכלך
 שום־דבר, בלי שאהיה שרצה אותי, פיל

 הביע מפוכח, היה הוא הפעם כמוהו.
ומחילה. סליחה ביקש חרטה,
מע על ביוקר אשלם אני אמר: הוא

 אני אמרתי: שמך. את אטהר ובזה שיי,
 אוכיח אני אמר: והוא בך. מאמינה לא
 ההוכחה. היתה שההתאבדות נראה לך.
העבי אלייך שלי האהבה גם: אמר הוא
דעתי. על אותי רה

 מותו, לפני שעות כמה לילה, באותו
 * אמר באוסטרליה, חבר עם התקשר הוא
 ושהוא נשרפו, כאן הגשרים שכל לו

 הוא בארץ שם. שלו שכיר להיות רוצה
שכיר. להיות מוכן היה לא

הת האיש — שלי הגדול הכאב זה
 לפת־ הגיע הוא מדי. מאוחר אבל פכח,
 חברים לאכול. מה לו היה לא לחם,

 שיחות־הטלפון לפי ממנו. התרחקו
 לא והטלפון — מנושים מקבלת שאני

 את מעריכה אני — לצלצל מפסיק
בערך. דולר במיליון שלו החובות
 איך הילדים, על הרבה חושבת אני

 על חושבת אני בחיים. עליהם ישפיע זה
 לערער. יכול כזה דבר ההתמודדות.

 ישפיע לא שזה כדי חזקים להיות צריך
** זמן. לאורך

בז ממשיכה, ואני לתפקד, הצלחתי
 זק אלכסנדר שלי, עורכי־הדין שני כות

הר בענייני טיפל זק מנדלסון. ויוסף
 בחודשי אותי אימץ ממש והוא כוש,

 ניסה הוא המישפטי הצד מלבד המאבק.
 ניסיון־החיים כל את לראש לי לדחוס

 האישות, בנושאי טיפל מנדלסון שלו.
וחום. אנושיות המון לי ונתן

 אשתו נורית, עם בקשר נמצאת אני
במ למנוע ניסה שיוסי קשר הראשונה,

השנים. כל שך
 על חזר איתו שלי שהסיפור הבנתי

 ״ איתו. דומה סיפור היה לה שגם עצמו,
 היו שם גם אגרסיבי, היה הוא אליה גם

התכ את הוציא הוא ממנה גם מכות,
 מהגירושין להיבנות ניסה שלה, שיטים
שלהם.

 עלי, שעבר הקשה הניסיון למרות
 נישואין. של מיסגרת שוללת לא אני
 יכול נישואין של שקשר חושבת אני

מחו יותר יצאתי ביופיו. מדהים להיות
תובענית. יותר שלת,

 -* נשואה עצמי את רואה בהחלט אני
כשחוש גם אבל המתאים. לאיש שוב,
 לזה אץ מתאים, הוא שהאיש בים

 הכי המשימה בינתיים תעודת־ביטוח.
 כל את ממני הגוזלת שלי, חשובה
 וגם אבא גם להיות היא היום, שעות
 אחרי רק מתפנה אני לעצמי אמא.

חצות.
רידר. ליבנת של סיפורה באן עד

 הזמגה
זי* ■י■■■■■■■לבר־מיצווה

 התנדב הוא רידר: יוסי של עלול ךץ
 לבר־ ההזמנות במישלוח *לטפל (

 צירף הוא הזמנה לכל הבן. של המיצווה
ליב נגד שלו כתב־התביעה של עותק

 ״מהות■התביעה: במילים: שנפתח נת,
 שלח הוא מורדת״. וכן גירושץ תביעת

שו לעורכי־דין כאלה עותקים 150כ־
 השכנים ולכל תל־אביב, באיזור נים

 ב־ 70כ־ הסמוכים, ובבניינים בבניין,
מיספר.

וינט־ ישעיהו שלו, הרבני הפרקליט
 הוא נקמה. רצה ״הוא השבוע: אמר נר,

 אותו, השפילה אותו, סידרה שהיא אמר
 *" מיש־ שמבחינה לו אמרתי ע.1פג והוא

 הוא אבל טעם־לפגם, בכך יש פטית
 אמר: הוא בה. לנקום חייב שהוא אמר
 אתה, — מישפט ענייני לי! איכפת לא

אני." — נקמות ענייני
 יוסי של בצוואתו האחרונה הפיסקה

רידר:
מד הריני אי־הבנות, למנוע ״כדי

 ליבנת לעורכת־הדין לתת שאין גיש
 הצוואה. על לערער אפשרות שום רידר

 או חלק לה שיהיו רוצה איני במפורש
 מצביע הריני במפורש בעיזבוני. נחלה
 של לשרשרת אותי שהביא כגורם עליה

 קץ שם אני שבעיקבותיהן הסתבכויות,
 לחלוטין.״ צלולה ריעה מתוך לחיי,
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