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 amנמשיך בהתנחלות
מ!!־ בעד ממשלת אחדות
נאמן :התהיה תהיה באופוזיציה אס יוותר הליכוד על עקרונות של א"י השלמה בממשלה עם המערה

מאת יעקב העליון ,אכינועפ בי־יופף ורפאל מן
הליכוד לא יוותר על עקרונות ועל משהו
"
3אמונתח' — אמר ראש המשלה ,יצווק שמיר ל ראיון
השבוע'' כ מעריכ'' ,כתשובה לשאלה על נמל" הוי•
תוריפ "
בעניו זה במשא־ומתן על הקמיז ממשלת
אהדות לאומית .מר שמיר הדגיש ,שהליכוד לא יפכים
להקפאת ההתנהלויות.
האש-הממשלה הביע בטחונו ,כי למזמ־ר לאי יהיה
דוב בממשלת אחדות לאומית ומאמין ,בי ניתן למצוא

*דבריו ,מיקוש ים סוף אמנם מהווה בעיה בסחוגית
הסכמי• בין השותפים בד ,בהערכת מצגיפ פדינייפ זכל־
לישראל ,אד !הטיפול הבינלאומי יפתור אותה .בלבנון
בליים — ונקיפת צעדים &תאימים.
לדבריו ,אפ יעמדו שתי •הגדולות 'במרכז הממשלה מעביר צה''ל יותר ויותר אחריות בתחום הבטחון השיטף
יהיה קל להתגבר על תביעות אולטימטיוויות של שותפים לצבא דרדס לבנון במגמה לשחרר כליל את צה"ל ממשי-
זוטרים — אך הליכוד ישמור אמונים למפלגות הדתיות מות אלו.
"
)הראיון המלא — כעמ' .(so
ויתמוך
בגיור בהלכה".
יש לגקוט היופ ומיד' צעדיפ כלכליים בלא להמתין • בגין :אחדות
"
ראש־הממשלד .לשעבד מנחם בגין ,שהיה בין שושביני
שמיד .אך התתייב ששום
לביגון הממשלה — אמר מר
ממשלה לא תפגע בחסכונות מעיבוד.',
)פון* כעמוד (11
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"עמדת המפד"ל איבה מאפשרת ממשלה מצומצמת? פרם צריך להיות הראשון בתור"

מאת יהושע ביצור ורפאל פן
בצמרת המערך מתנכשת הצעה ,כי לא יהיה
מנופ מלהגיע להפכם עפ הליכוד על רומציה בראשות
הממשלה ,במוצא יהיד מן המכור שאליו נקלע מעשה
המרכבה של הממשלה :שמעון פרפ ויצחק שמיר נפ
יהד אינם מפוגליפ להרכיב ממשלה שתיהנה מרוב
ככנפת.
,במערך מדגישים עס זאת ,כי שמעון פרס יצפרך
להיות הראשון •בתור לראשות הממשלה ,בייצגו את הסיעה

הגדולה יותר.
לדעת שבגלל עמדת המפד''ל לא קיים למעשה סיכוי להקים
כאשר נפגשו נציגי המערך והליכוד במשכן הכנסת ,ממשלה מצומצמת ,הרי!המוצא היחיד הוא בהקמת ממשלת
כדי לארגן את עבודת הכנסת ,זערגש מליל המאמץ אחדות ,אם הליכוד לא מזכים לכינון ממשלה בזו בראשות
הנעשה משני הצדדים ליצור אוירה טובה ביניהם ולהפגין פרם ,הרי אין כל אפשרות להקים ממשלה כלשהי .התוצאה
שיתוף פעולה .אין ספק ,בי ההוראה לנהוג כד הודדד .מלולה להיות הכרח לקיים בהקדם בחירות חדשות ,ובמערד
מגבוה" בשני!המחנות .כל צד קיבל למעשה ללא "עוררין שוללים אפשרות כזו מכל וכל ,מפני שמכירים ,כי במצב
את הצעות המחנה השני ,ויגאל הורביץ כבר בישר על •הדברים !הקיים המערך מיצה את הפוטנציאל האלקטורלי
ימות המשיח".
שלו ולא יוכל לזבות בתנאים טובים יותר מכפי ששרת
" אנשי המערך אמדו אתמול גבגםת ,כי לאזור שטגתו
)» «yכעמוד (11

)ראה עמוד (3
י  9עיבים ויחידימ מקימימ את חתמגחלות בחגדון.
)צילם :יצחק אלחרר "סקופ ("80

תוספת היוקר תעוקר ב  ;6 - 5%מחירים ושכר
יוקפאו; הוצאות הממשלה יסוצצו במיליארד ד'
הדולר .דירג' ער  300ש' XZ
שוטרים עטפו !חקו בשק
וחיברו אותו לזום חשמל
מת הכנתה :יש לחבפיל
קנס הפיגורים במקדמות
אחראית לבדיקות בגמר
לבנון  -התגרתה נגעת
זה חלק מתכנית חדשה שמכין האוצר* יעודכנו מדרגות המם ן האוצר יסכים להכביד העול על בעלי הכנסה גבוהה ז הנגיד; יש להוריד רמת החיים ב־ 10אחוזים
מכונת אמת" נוסח טבריה

!

מאת עטיףם כליישר ודוד ליפקין
מהיד הדולר במזומנים כבנקים סכר אתמול את
םף ה־ 300שקל .וטהיר עלה כ־ 1.86שקל ל־
.301.95
זהו פיחות גשיעוד של  0.9אחיזיס .במשך השגוע
בוצע פיחות של השקל בשיעור  2.78אחוזים.

למחיר חלד במזומן יש להוסיף את ההיטל בשיעור
של אחוז אחד ,וכן מע"מ בשיעור של  15אחוז .כד
שמחירו של דולר מוומן בבנק מגיע בפועל לכ־ 348שקל.
הידיעות על כד שהמשטרה פושטת גם על יוצאים
לחייל ,גרפו אתמול להיצעים גדולים ולידידות שעריפ
)פוף כעמוד(11

מאת דוד ליפקין
נציבות מפ הכנפה פנתה לוועדת הבפפיט של
המסת ,לקכל אישור העלאת הקנס המוטל על אי?
תשלום טיקדמות מס הכנפה.
הנציבות מבקשת להגדיל את הקנס מ־ 10ל־ 20אחוז

)פוף מעמוד (1
,לחודש ,בהתחשב בשיעור הריבית הבנקאית המגיעה כיום
יל־ 25—24אחוז.
המשנה לנציב מס הכנסה ,אברהם צרפתי ,הודיע
)פוף בעמוד(11.

ככל שאתה קונה יותר אתה
משלם פחות

הנח1ת עגק על ש»יחי 0סזג נ' בחטת
ולמפעל של שטיחי כרמל בקיסריה
)אויינקיבא(
כל יום מ 9.00-עד  20.00בימי ו' מ 9.00-עד .14.00
ביום ג' החנות פתוחה ברציפות עד .23.00
ובמוצאי שבת משעה אחרי צאת חשבון.

הטעות שלגו הרווה שלך.

אזור חיוג אלת 059
;72150:76111 ;76110;73128;73163;73160;74140
;76123;73194;73180;73166;73147;72175 ;72160
 72116סלקס :אילת נ5לד  7152 SUriNYהוכד =ישוזטל
ת"א 03-664253-4-5
בגלל הביקוש העצום הוספנו עוד קוי טלפון כדי שתולל להרזג
אלעומהר .מחר עוד מספר מומס שלמקופות לחודש אמומז.
זלגל לפקסי נופש וקח את ההשפחה לנין של חיץ.

—— ——
יריד תג'אז באלחוט
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מאת שרגא מקל
כמסגרת ,,האמנה החכר־
תית" שמתכנן משרד האו-
צר לכלימת האינפלציה,
הוא יציע להפתורות לעקר
 6—5אחוזים מתופפת ה־
יוקר .כף מתכרר מהתכנית
אשר כרמיה מושלמים ב-
ימיה אלה כמשרד האוצר.
במפנדת "האמנה" יציע ה-
אוצר הקלות במפ־הכנסה
לשכירים והוא עשוי להס-
כים להככדת נטל המכ על
כעלי הכנסות גבוהות.
בצד קיצוץ של מיליארד
דולר בהוצאות הממשלה ,יב־
קש משרד האוצר להקפיא את
המחירים והשכר למשד חצי
שנה על מנת להוריד במהי־
תת את האינפלציה ,המגיעה
עתה לשיעור שנתי של 400
אחוז .הקפאה חד־צדדית ,ללא
ויתור על תוספות שכר מצד
ההסתדרות ,פירושה עליה ני־
כרת באבטלה ,ולכן מעדיף
משרד האוצר להגיע ל אמנה
"
ההסתדרות וה-
חברתית" bv
מעסיקים ,שבמסגרתו־ ,יידרשו
)סוף בעמוד (11

זמני הדלקת נרות

פרשת השבוע ואתהנן
ע^עו נזוצ"ש
8.07 6.51
ירושלים
8.09 7.09
תל־אביב
8.10 7*3
חיפה
8.01 7.07
באר שבע
8.04 7,03
אילת

כד נאמר בכתב אישום נגד קצין ו ־ 2סמלים ן ה־ 3כופרים בהאשמות

כאת ברוך נאת
קצין משטרה ישני שוטרים מטבריה הואשמו אתמול
בבית־הדיז המשמעתי של המשטרה ,כהתעללות בעציר
באמצעות מכות השמל .ככל הידוע זוז המקרה הראשון
בישראל בו ניסו שוטרים לשבור" עציר במכות חשמל.
התובע ,רב־סקד אבי "סגל ,האשים את מפקח אורי

גבאי ,םמ''ר אברהם שלומי וםמ"ש אלי עטיה ,ממשטרת
טבריה ,בשימוש באלימות שלא לצודד נגד אזרח ובהת־
נהגות שלא כהלכה בעת מילוי תפקידם.
בכתב־חאישוט נטען שב־ 27באפריל אשתקד נעצר
שלמה זריהן נהשוד בהתפרצות ונכלא בתחנת הפשט־
)פוף כעמוד (11

נידונה לשנת מאסר על גניבת מאות אלפי שקלים מאזרחים
לבנוניים• שעברו בדיקה בטחונית תחת ידיה בראש הנקרה

מאת דוד זוהר
חיילת כת טובים' /מגרת תיכון ,שהצטיינה
בתפקידיה "
כצה''ל ,ומונתה כאחראית על הגדישות
חכטזזוניות כמפוף מעבר הגבול כראש מקרה ,הפ-
כה תור כדי כד לגגכת גדולה .החיילת גנבה מאות
אלפי שקלים במטבעות זרים מאזרחים לכנונימ
שעברו בדיקה תחת ידיה.

השבוע ניחינה החיילת לשנת מאסר בפועל ולתש-
לום קנס בסד  100,000שקל ,לאחר שהשופטים ,בראשות
אל''מ נילי פלד ,נשיאת בית־הדין ,קבעו בהחלטתם כי
בפזישיד,. .המיטה החיילת קלח על מדינת ישראל .עד
היזם לא נודע על חיילת אתרת בצה"ל ,שביצעה גניבות
בהיקף כזה".
)סוף כעמוד(11

אניות ישראל בקו מאילת נצטוו
לנקוט אמצעי בטחון מיוחדים

ו פוף וממיץ הואץ .האמצ•
מאת ראובן בן־צכי
כל האניות הישראליות ועים מתואמים עם גורמי־
הגמליגות כקו מאילת ל• כימהון ישראליים .על אן•
ן דרופ **?יקה ,המזרח ה־ שתנועת האניות הישראל-
לקוראי "מעריב לילדים"
בגלל תקלח טכנית ,מופיע חיו 0מוסף הילויס  Iדחוה ולים התיכון וחזרה ,י יות כקווים אלה היא דלילה
מכ שבוע טיב" במממנת מצומצמת .עמכם חטליחח I .קיבלו הוראות כימוזון מיו!-מאוד ,ביהפ לתנועת בלי-
"
מערכת »0,עריב ל>לז> "0ן חדות מוקמות אמצעי כמ ? -שיט אוזרים כאיזוד ,נוהטת
תון מיוחדים בעוברן כיפ" !האניות הישראליות כיתד

זהירות.
אניות מסויימות שנמצאות
נדיר לאילת וממניז ,מתענ-
גות על פי הודאות ביסחון
לזמנים מזרימים ,וכתוצאה מ-
נר *גרמים שיבושים קטנים
בלוח ההפלגות• אניה שעמדה
להגיע לאילת מדרום אפריקה

גזוניה אחרת מתמורת הרחוק) וזשמז* ,גבר צתז! ,לבל מק-
— שלולות להתעגב לזמן מה ! ,יה שיש צודו להזעיק יעודה.
בשל הורזית הביטחון .אמ j -זזבד חגית ,,צמד' ,אליהו.
צעים אלה כוללים את הצוו• ן שרגאי ,אפר אמש ל פעריב",
תים כאניות הישראלים המ־ ן ט השים הישראלי "בים־סוף
תודרכים .ע''י גורמים שוגים .ובמפרץ סואץ נמשך כרגיל,
גם ו.קשר כין האניות הישרא I -אפ כי ייתכנו פח ושם איחו־
ליות והארץ! ,הנשמר כל יפות;!יים קליפ.

"אנו עדיין בעד
ממשלת אחדות,,
בראשות שמיר

"לאינפלציה ולפצצת
גרעין -מכנה משותף"

־ נאמר במאמר מדעי שנתפרסם בישראל

־ אומרים ראשי ש"םבתום פגישה עם פרם

מאת •אברהם פלג ?
מוז בזמן וכולן מתוארות ע"י פונק-
מבהינה מדעימ — לאינפלציה ציה מעריבית )אקפפוננציאלית(.
קיים דמיון ביו פצצה גרעינית ל-
ולפצצה גרעינית מכנה
מתוארות משותו•" .בין אינפלציה — צויין .במאמר —
שתי 'התופעות
ע^
מינ -בתנאי שקצב האינפלציה קבוע; מ-
קציה סתמטית בעלת ,
צורה
אותה
המופיע  :חיר המוצר משתנה רק יבשל האינפ"
מדעי
כמאמר
— כף נאמר
;לציה
)ולא מחמת סיבות עונתיות,
מליון האחרון של "פי האמיפ'' ,מקנון /ימיקיפ ,אי שינוי רמות הבי-
עלון פיפיקה לנוער ,היוצא לאור קוש וההיצע( .לגבי מתיר מוצר ב-
.
ע"י מכון וייצטן.
תאריך מסויים תהיה התוספת בשק־
 :.במאמר  -מותרת פצצת גרעי» -לים בעבור הודש ,במו לגבי ...לצב
"
נית ,אינפלציה ובל השאר" — מוס -ביקועים של פצצה גרעינית.
r.
בעל המאמר מוסיף :לאחר" ש•
בר הקשר 'גיז קצב חגיקועים של
גרעיני האטומיפ •בפצצה גרעינית; הקרנו את פל התופעות " ,הפיסיקליות
השתנות של במות חומר רדיואקטי -והתברתיות — נשארה שאלה אחת:
בי מפסולת בוריפ ו,..מתיר מוצר ב -איך עוצרים את עליית המהירים ;ב־
מצב של אינפלציה קבועה .מסתבר ,פונקציה י מערי'כית( בתנאי אינפלציה
שלבל התופעות המוזבדות תלות דו־ דוהרת ,סיבובית ,תלת םיפרתית ז"

מאמ רפאל מן
ראשי המערך נכשלו אתמול בנסיונפ לשכנע
את ראשי תנועת ש''ס ,התומכיפ בקואליציה ב-
ראשות חליכוד ,לשנות את .עמדתפ• .לאחר דיון,
שנמשך למעלה משעתייפ וחצי ,כמלון המלד
דוד'' בירושלים ,אמר ראש סיעת ש''פ ,הרב" יצחק
פרץ :מצע המערד מוסיף להצוץ במינו לכין
המערר"".

בוועדת או"ם ה תעניינו
בשיקום השכונות בארץ

פנו למשלחת הישראלית וביקשו פרטים
«» כרוך מאירי
ממשלחת הישראלית לוועדת ?
האו"פ לענייני ילודה ,שנפתחה
במכפיקו ,תציג תוכנית ישראלית
לעידוד הילודה — שעיקרה מתן
עזרה בדיור והקלות אחרות ל*
משפחות כרוכות ילדיפ,
המשלחת מישראל  Kmגדולה ב-
מיוחד ובוללת את סגן השד גן־ציון
רובין )ראש המשלחת( ,מנב''ל משוד
הפנים ,תייפ קוברםקי ,שגריר יש-
ראל במכסיקו ,משה ארד ,הסטטיס*
טיהן הממשלתי ,פרופ' םיקרון ו־

פרפ' מ .בקי ושמעון יאיר מהמרכז
,
לדמוגרפיה.
דמה מחמשלחות ,הנוטלות הלק
בכנס הבינלאומי ,פנו למשלהת ה-
ישראלית ,וביקשו סוטים על שיקום
השכונות בארץ .מניחים ,בי רבות
מהמדינות ישלחו השנה נציגים ליש-
ראל בדי ללמוד מקרוב את דרבי שי-
קום השכונות והטיפול באופלוםיי'ד.
' הקשישה.
המשלחת הישראלית עשתה מאמ־
ציס רבים למגוע מנציגי ארצות ערב
,להעלות נושאים פוליטיים,
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 .עם נציג ש"ס.

מאת אכי במלהייפ
שד ההינוד ,זבולון המד,
אמר אמש כשום לאדץ מ־
הופשה בשווייץ ,כי ישפיע
על חבריו כמפד"ל להגיע ל־
מיצוי מכפימל'' של רעיון
חל1מת ממשלת אמדות לאו-
מית.
השיקול שלנו־ הוא שיקול
"

יו"ר מועצת המנהלים של מפעלי
,;, :שמן" >,עץ  ,"mnבנימיו ג'יגלי,
מיקש לשלבו  ?•vwwbiלתע»יית;.ח־
שמנים ,שנחנך שלשום בטקס חגיגי.
הממונים על העזבון ,מאיר גירון \־
יקותיאל פדדמן ,הזמינו מומחה יש-

ישראל לא תוותר על
עידוד היצוא החקלאי
זו ההוראה למשלחת ישראל בשיחות אזור •הסחר החופשי
מאת אהרן פריאל
משלחת אמריקנית רמת־דרג,
המונה  nwפנאפודיפ ,תבוא ב-
יום א' לישראל לשיחות על הקמת
אזור  ,סחר חופשי בין ישראל ו•
ארה"גג

חברי המשלחת ייפנשו עם ראש־
הממשלה יצחק שמיר ,ח"כ שמעון
פרס ,והשרים גדעון פת ופסה גיופר.

נציגי משרד החקלאות הישראלי
חברי צוות השיחות ,קיםלו "הנחיות
בדורות" מהשרים פת ,וגדופר שלא
לוותר על תביעת ישראל להמשיך
במדיניות תמיכה בייצוא ההקלאי מ-
ישראל ,וכן להתנות יבוא תיצרת
!אמריקנית הקלאית לישראל במתן רי-
שוי ,כחלק מעמדת ישראל להגן על
מערך הייצור !החקלאי המקומי.

ב"ה

י™?־ אבור־וו •1שאקי'
ב ד 13ת
־לךגיל הדגותרך למסות
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יהי ה' בעזרך ותצליה בכל אשר תעשה.
תעמוד ללא חת על כל העקרונות ,אשר חבריו למפלגה
מזמן נטשו אותם :שלמות התורה )ללא פשרות( ,שלמות
העם )גיור כהלכה( ושלמות הארץ )ארץ ישראל לכל
חלקיה(.
אנו מביעים בזה את דעתנו ודעת אנשי קתילותיגו ,כי לך
נאה ליצג את היהדות !המקורית ,וכאיש אמת וצדק תוכל
להשפיע על הנוער ,בארץ לשינוי עמדותיו.
.עלה והצלח!

)צילם :יצחק אלחרר" ,סקופ ("80

לאומי הפעם .יכולנו להכריע

לכיוון צד מםויים .ומכל צד
יכולנו לקבל תפקידים מכו-
בדים ,אמר.
הצעתי בשעתו ?רוסציה בין
"
שני המועמדים ואם יתעורר
ויכוח מי יכהן ראשון כראש
ממשלה .על המשתתפים בקו-

מאת מרדכי אלקן
מחירי הנסיעה באוטובו־
פיפ בקווי ,השימ־ת:העירוני
והכינעידונ!  ,יועלו' ב*18
כח.ז .כשיעור ממוצע של
 15אחוז .מחירי נסיעות
שירות כמוניות בקוויפ עי-
רוני וכינעידונו ,יו,עלו כ-
ממוצע של  19אחוז .בנסי-
עות מיוחמת במונית יוע-
לה ייימחיד החתחלתי במו-
נה דאלקפרוני מ־ 260שקל
ל 300-שקל .מחיר פעימות
המונהיוכפל מ־ 10שקל ה•
פע־מה כמחיר הנוכחי ,ל־
 20שקל הפעימה כמחיר
החדש•
מחירי הנסיעה החדשים
נסיעה עירונית באוטובוס50:
שקל 'במקום  45שקל;  80ש-
קל !במקום  115 ;65שקל במ-
קום .100
מחירי הנםיעח החדלים
בקודם בינעירוניים:
• ת"*-אשמד  210שקל
במקום  190שקל• שירות יר

ליד ושוב  390שקל במקום

. ? .350

 9תיזא—אעיקלוך300 1
במקוםי.270
 9ת"א^-ידושליס  380שקל
במקום  .340הלוך ושוב —
 685שקל !במקום  610שקל.
? 9ת"א'-חיפה —  470שקל
במקום  .420הלוך ישוב 840
שקל במקום .750
• ת"א—באר־!ש0ע  470שקל
במקום  .420הלור ושוב 850
שקל •במקום .760
• ת''א-אילת —  1500שקל
במקום .1300
• יתשלים —עאר־שבע 600
שקל במקום .520
• ירושליני — חיפה 800
שקל במקום  .730מליד זשיב
—  1540שקל 'במקום .1310
 9ירושלים-יאילת  1450שקל
במקום .1270
• מחיר כרטיס נסיעה חדש
לחייל !םנסיועיה 'בינעירונית —
 85שקל במקום .70
שקל

קואליציה הקיימת .אינני מ-
אמץ ששתי ?המפלגות יטלטלו
את העם לבחירות חדשות תוך
מספר חודשים.
!היזם ייפגש זבולון המר עם
עמיתיו להיערך להמשך ב־
מו"מ .לא מן ?הנמנע שהיא
יוזמן נימים הקרובים לפגי-

אליציה 'הרחבה *הברת בנו-
שא זה בהצבעה".
יהמר 'העריך ,כי אם תר«ד,
אחת משתי 'המפלגות הגדולות,
כי יש באפשרותה להקים קו־
אליציה צרה ,היא תעדיף ל-
עשות זאת גשלב ראשון ו-
אחייב להציע למפלגת !האו-
פוזיציה הראשית להצטרף ל -שות עם שמיר ופרם.

אמר •בכנס ,כי בעקבות הצטמקות המחנה הדתי־הציוני,
צריכות שתי התנועות לעשות את הכל כדי למצוא
מכנה משותף ולהתאחד מחדש.
הרב זאב קופולוגיץ' ,מראשי ישיבת " נתיב מאיר",
עו"ד דוד מימון מהמפד"ל ,ואיתן בן־דוד ממורשה,
קראו לעריכת בחירות פנימיות במפד"ל ,בהשתתפות
פורשי מורשה ,תמ"י וש"ס ,כדי לרתום אותם לפעילות
משותפת במסגרת התנועה ולטובת הציבור הדתי־
ד'ציוני.

'בעלי כרטיסיות .נסיעה ,דגי־
ל>ת יוכלו !להוסיף' ולהשתמש
בך.ן .ללא תוספת .מחיר. ..ו&לא
ועבלת זמן ,מלבז* חמש הנ-
סיעות שבראש הכרטיסייה,
שאם לא יעשה בהן שימוש
עד ל־' 15בח.ז ,.יפוג אז
תוקפן.
!בעל כרטיס יילוד ושוב ש-
עשה ,שימוש בכרטיס לכיוון
נסיעה אחד ,יוכל לעשות גו
שימוש לנסיעה בכיות גגדי
ללא תוספת מחיר ,עד ל־28
כח.ז.
לעומת זאת ,בעלי כרטיסי
נסיעה שלא יעשו שימוש כ-
כרטיסים לפני  .ה־ 15בח.ז"
יוכלו אח"ב להוסיף ולהשתמש
בכרטיסים ,אך יידרשו לשלם
את תוספת ההתייקרות.
מחירי הנסמעה החדשים ב-
מוניות שירות ,בקווים העירו-
ניים ,בת"א :
• קו מס 80 - 4 .שקל במ־
קום  — 65תעריף יום ; 100
שקל במקום  — 80תעריף
לילה.

בבתייה"ם יופצו
הנחיות על
סכנת הגזענות

• קו מס 100. — 5 .שקל
במקום •  — 75תעריף יום;
 .120שקל — במקום - 9 5
תעריף לילה.

המתירים חחדשים בקווי ה־

שירות !הבינעירוניים :
 9ירושולים-ת''א  680 :שקל
במקום  — 540תעדיף יזם ;
 850שקל במקום  — 697תע-
ריף לילה.
 9ירושלים-חיפה 1250 :ש-
קלי 'במקום  — 990תעריף
עם;  1550שקל במקום 1240
— תעריף לילה.
• ודא—היפה —  770שקל
במקום  620שקל — תעריף
יום!  950שקל !במקום -770
תעריף לילה.
• ת" א—באד־ושבע  800 :ש-
קל במקום  — 650תעריף יום!
 1000שקל במקום  — 810ת־
עריף לילה.
• ת'^-אילת 2500 :שקל
במקום  — 2000תעריף יזם;
 3100שקל במקום - 2500
תעריף לילה.

— לקראת פתיחת
שנת הלימודים החדשה

מאת שרה פרידמן
משרד החיגוד יפרפיפ לקראת פתיחת שנת
הלימודיפ הנחיות למחנכיפ כיצד לשוחח עפ ה-
תלמידים על פכנת הגזענות כארץ.
ההחלטה נתקבלה בתום שני ימי דיון רצופים
לקראת פתיחת שנת הלימודים.
מנב"ל המשרד ,אליעזר שמואלי ,אמר ,בי מערכת
החינוד חייבת לפעול נגד התפשטות תופעה זו.
שמואלי ציין ,כי משרד החינוך מחוייב להבהיר
נם למחנכים הערביים את עמדתו בנושא.
משרד החינוך הקים צוות מיוחד שיכין את החנחיות
בימים הקרובים .הוחלט גם להפיץ בבתי הספר את
העתק "חוק חיגוך ממלכתי" ,האוסר הסתה וכן להעביר
את החלטת הנשיא הרצוג שלא לקבל את פני הרכ
כהנא בעת ההתייעצויות עם הסיעות .משרד החינוך
יבדוק עם היועץ המשפטי לממשלה את שאלת הופעותיו
של כהנא בבתי הספר.

\ לירוחם גולו ולרע"תו [| חנן גודאל ד'־ד סלב>ה
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לציבור מכנא' השיניים

מגצע עד גמר המלאי
צל
סןגי גבס דגטלי וחומרי רגיצה
י
•(INVESTMENT) .V

לכל^יג*'מתכות ,באיכות מעולה
ומחירים ללא תחרות
;
! »ז" 0מערכוז* רפואיות בע"מ
ח יפה 04-661661

ת"א 03-661701

?} 9.8.198

לבת־שבע ונר»ה שמראוכלר
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נחמת ויגאל לוגיץ >(
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שנים רבות כאני נכ וצוואר ,עברתי טיפולים }
ו רביס אך דבר לא עזר .הגעת
אלינו חביתה ,טיפלת בי>( ,
< ובאותה הזדמנות גמלת מהיסוס ציפורניים את בתי.
?
) אין בפינו מלים לתודות לך .יישר כוחך ו

I

(

נשואים

) י"א אב תשמ"ד

>

ץלוונימו

 'sי ,

שלמה הדני ,ימת-גן ,טל' ( 724759

יוסף מושקוביץ ,מנכ"ל (
 )1בס"ד
נפתלי מושקוביץ ובניו) -
ל ) סבלתי
חבהה לבנין בע''מ

V

ונעומו |(

j£

מיד אליהו )
|  .למרדכ* ומיכל שמדץ^
לשמחה אריאלי
<^ יב"זמןח ממושך מאד אני סובל כאבים בעמוד השורה) ^> .
ברכות
ו
( ) אשתי שמעה על שמוזח שמרפא אנשים עס בעיות
נגב k( .ץ
( ) לפני שבת הגיע שמחת אלינו ,בדק ,מצא את חתולית
,
<'
להולדת החמישי במספר
\ הבעייתית וסידר הכל .יישר כוהו ו
> )

הרב יצחק
שפדינגער -רב דביהכנ"ס נצח־ישראל'| ףנפויה ו»ג»ל לבנה
בארו פארק
הרב אלחנו שאר!* -־ ד"מ דמתיבתא שער השמים
גיו־יורק ,
.הרב משה פעלער ־־ מנאפוליס ־־ ארה"ב •
•הרב שלמה קרביו -לוס"אנג'לם ,קליפורניה
,
הרב נחום קפלן — ואשינגטון

מאת אכינועפ בר־יוסף '-
"על המפד''ל ומורשה להתאחד ולפעול יחד
בכנסת וכניחול מו''מ לקראת הרעבת הממשלה
הכאה" — קריאה זו ,שהופנתה לשר יוסף בורג
ולח"כ חייס דרוקמן ,יצאה אתמול ' בכנס פעיליס
משותף למפד"ל ולמורשה שהתקייפ אתמול כ?
ירושליס.
יו"ר הנחלת סניף המפד''ל בבירה ,דוד ברגמן,

מחירי התחבורה
יועלו החל מ־ 15בח .ז.

ישולב במוזיאון לתעשיית השמנים בחיפה

מאת ראובן בן־צבי
' אוספו הפרטי של דוד הכהן
ז"ל ,השמור בביתו שבשדרות ה-
נדיב על הכרמל בחיפה ,והכולל
מאות פרימיפ נדירימ — נרכש
י-יע''י טסעל־י"שמן" בחיפוי

למעלת :יצחק נבין ,שמעון פיס ויצחק רגין ,מימין ,מול יצחק שמיר ,דוד לוי/
משח נסים ואבדתם שריר ,בפגישת במלון חמלן דוד .למטח :פרס )במרכז(

קריאה למפד"ל
ולמורשה לפעול
יחד בכנסת

המר בשובו :רוטציה בין
שמיר ופרס או הצבעת רוב

"שמד' קנתה האוסף של
דוד הכהן ב־ 115אלף ד'
ראלי ,בעל מוניטין בינלאומיים ,ש-
י
העריך את שוויו של האוסף a־155
אלף דולר.
באוסף כדים עתיקים וכלי זכוכית,
ששימשו לשימור בשמים בתקופה
הקדומה" ,סיפר 'בנימין ג'יבלי .ב-
"
במוזיאון
דעתנו לשלג את האוסף,
השמנים ,הראשון מסוגו בעול* ב-
פריטים הארכיאולוגיים ישתמשו כ-
נראה להנצחת שמו של דוד הכהן.
יקותיאל סזדמן אמר שלשום ל־
"מעריב" ,כי טוב שהאוסף נשאר כאן.

הוא הדגיש ,כי מצע זד ,מא דגל של מלחמה
' ביהדות הדתית .בשיהה ,שנערכה ביוזמת המעדר,
הדגישו אנשי ש"ס את הצורך .בתיקון ?חוק מיהו יהודי
והביעו התנגדות תקיפה להבטחות המערך בדבר שילוב
הזרם הרפורמי בישראל .אנשי המערך הסבירו ,כי הם
כבר התחייבו שלא לפגוע בחקיקה הדתית שהושגה
בימי ממשלת הליכוד.
!בתום השיחה אמר הרב פרץ• :בעמדת ש''ס אין
שום שינוי .אנחנו עדיין רוצים ",בממשלת אחדות
בראשות יצחק שמיר" .שמעון פרס ביקש מאנשי ש"ס
להביא את הבהרות המערך בנושאי דת למועצת חכמי
התורה ,כדי לבדוק אם יהיו מוכנים לשקול מהדש את
עמדתם.

«»«««««•« »ויז  :>«M1שמואל שניער
 ^ZJחמו"ל :חוונאמ מודיעין מ"מ
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^^ בית דפוס "מעויג" »"ya
תל-זעיב :מערכת! הנהלה ,מודעות ,דפוס" :בית
מעריב" ,רח' קוליבך ) 2מיקוד  (67132 :ת.ד20010 .
טל .439111 .סניף ואשי לקנלת מודעות נתל-אניב:
שורות רוטשילד ) 33מיקוד ,(65123 :טל.290994 .
יויוזלים :המערכת :רח' חלל ) 14מיקוד(94581 :
טלפון  .221151הפצה ומודעות :רחוב חלל ,16
טל .?31769 .מרכז הפצה :סל.521159 .
חי»מ :רחוב הנביאים ) 29מיקוד ,(IS 104 :טלפון
 .674674הגצה ומודעות :רח' חנביאים  ,32טל.
.673254

באו־"גע נ מערכת ומודעות :מין העצמאות ,רחוב
העצמאות )מעל מק הפועלים( ,טלפונים ,74850
•  (C) .37553 .74973כל הזכויות שמורות ל"מעריב".
ן—
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העצני ?:ההתנחלות הבאה
-בתחנה המרכזית בחברון

השבוע הוקמה התנחלות רומיידה בלב העיר * קונצרטינות של צה"ל גידרו את שטחה
מאז; אדיה מדד

.
תשעת ילדיו של עכדללה האפז פאלה,
הסנדלר ההכרוכי ,עמדו וצפו בתימהון כ־
מהזה שהתרתש ליד ביתם :בלב מגרש ה*
עפר ,הגובל בבית המשפהה שעל פפגמ
גבעת רומיידה ,הקימו ארבעה מתנהלים
הובשי כיפה ושני פועלים ערביים ,מגדל,
מים שישרת את התנהלות הקרוואניפ ה־
הדשה ,שהוקמה השבוע בלב הברון .כפינו:
אהדת של המגרש פייעו כמה זאמומיפ
םדיו .של  ,מתנהל אהר למתוה את מוט
ערוב השכת.

חייט קוופו :שחל יי"י• משח שחל :קור»ו סגן,

)צילם :יצחק אלהרר(

 5תפקידים לבורג אחד
עד להקמת הממשלה

הוועדה המסדרת לכנסת ה־ 11קבעה כי שר הפנים ,המשטרה
והדתות יכהו גם כיו"ר הכנסת שהוא גם מ"מ נשיא המדינה
* הוועדה אישרה ההרכב הזמני של ועדת חוץ ובטחון
י בראשות המערך וועדת הכספים בראשות הליכוד
מאת יהושע כיצור
בכל נושא שדנו בו .מזכיר הכנסת,
י;
ד"ר כורנ ירשם בלי פפק כפפר
שמואל יעקובסון ,פתח את הישיבה
י "
ב-
וביקש הצעה לתפקיד יו"ר הוועדה.
השיאים של גינפ כאלוף עולם
השר חיים קורפו קפץ מייד והציע
צבירת תפקידים פולימיים כעת
ובעונה אתת" ,אמרו הכרי הועדה לתפקיד את איש המערך ח"כ משה
המפדרת של הכנפת ה־ ,11שקב -שהל .זה תפס את מקזמו בראש ה-
עו אתמול כי שר הפנים ,המשטרה שולחן בארשת של סיפוק ,והציע כ-
והדתות ,ד''ר יופף בורג ,יכהן גם תגמול לבחור את השר קורפו לסגנו.
ח''כ שחל הציע ,לפי הס"כום ד*,
כיו"ר הכנםת כפועל עד אשר
יצליה מעשה המרכבה שי הממ -מוקדם של המערך עם הליכוד ,כי
שלה החדשה ,ובמפנרתו יימצא בוועדה המתמדת יהיו  22חברים .ח־
'פתרון גס להרכב נשיאות .הכנפת ..לק מן הסיעות הקטנות לא קיבלו נ-
?ה"כ אהוד אולמדט הזכיר לכולם .ציגות בוועדה .ח"כ מוחמר מיע'רי
כי אפ.הנשיא הרצוג  ,ייצא להו''ל מחה על קיפוחו ,וח''כ שחל השיב לו,
!כשכועןת; הקרובים ,י ימלא ד"ד  .כי כאשר מרכיבים ועדה כזו צריכים
להביא •בחשבון גם אח הוותק .ב־
 1בורג גפ את מקומו• .
בישיבת בראשית זו נשבה כבר עיני כל הענין עוד מעורפל"" ,
מסר
דוח האחדות הלאומית .אנשי המעדר אח"כ את רשמיו .למדתי לדעת ,ש־
והליכוד עשו כל מאמין אפשרי בדי הכל סודר מראש ",ואין מה להגיד.
לאחר מכן אישרה הוועדה את ה־
להפגין את הרוח הטובה השוררת
ביניהם ,והגיעו בלי קושי לידי הבנה הרכב הזמני של ועדות החוץ והנה־

־ץ
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חון והכספים .לפי הסיכום המוקדם
של המערך והליכוד ,יהיו בועדת ה-
חוץ והבטחת  12נציגי מערך 11 ,מן
הליכוד ואחד מן החחיה ,וראשות ה-
ועדה תהיה בידי המערך .אנשי המע-
דר ניבאו כי התפקיד יוטל כנראה
על ח"כ יצחק נבון.
ועדת הםספים תורכב מ־  '11נציגי
המערך 11 ,נציגי ליכוד ואהד מה־
תחיה ,וראשות הוועדה בידי הליכוד
וכך יובטח רוב ולממשלת המעט•
כדי שהאוצר יוכל להעביר גה את
הצעותיו .הליכוד נוסה להפקיד רא-
שות הוועדה בידי ח'ע &ברהם ש־.
ס"רא.
מניחים כי המעוך ישתף על הש-
מן מכסתו נציגים של שינוי ומ,
בחברות בועדות• חוץ ובטחון יכספים
והליכוד ימסור מקומות בשתי הויע־
דת לשותפיו הפוטנציאליים מן ה־
מפד"ל וש''ס ,מורשה ואגודת ישראל.

—־——י'

^F^M

———-

«HHH^H|^? ^?^H^^^w^n

לקיא1£שג^ןזלימודים
י פסנתר "אטמה" ,תוצרתן כולל
 10שנות אחריות ,כסא ,תיק תווים,
כיוון והובלה.
_,
רס ?$2863
חדש ,תופי לודויג ,הגיע מבחר עצום
של התופים המעולים.
מיוחד לכלי זמר מבצע הנחות על כל
המוצרים של החברות המפורסמות
,י — "יאמהה""פרפיסה" י
"ויסקואנט'' ''לודוויג'' " פאייסט"
" פאולו-סופרני" "אדמירה" "אפ .בי.
ט>" ועוד ועוד.
פסנתר יאמהה  -הפסנתר שבו
בחרו גם נשיא המדינה ,פסטיבל

ישראל ,האקדמיה למוסיקה ע"ש B
רובין בירושלים ,ריצ'רד קליידרמן 2
ועוד רבים רבים .הצטרף גם אתה £
אליהם והבא לביתך את הפסגתר
המעולה .י
אורגן ויסקואנט במחירי מבצע.
פעמיים 3'/2אוקטבות ,עם חידושי
האלקטרוניקה העדכניים ביותר.
המחיר כולל כסא ,תיק תווים,
הובלה ואחריות .רק .$705
אורגני יאמהה .הגיעו האורגנים
החדישים והיחידים בעולם הנבנים
בשיטת דיגיטל ^ק.
מחירי היכרות רק עד סוף החודש.
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מל-אביב ,דיזנגוף סנטר 03-298251 ,ירושלים ,המלך גיורג'  02-226082 ,10חיפה ,החלוץ 04-664374 ,53
באר שבע ,קק"ל 057-34533 ,187

המחזה הזה ,שכמו נלקח מתקופת הוזמה ומנדל,
היה חדש לבני משפחת סאלח ,משום שעד
לאמצע השבוע היתד! גבעת רומיידה איזור נידת
באחת משכונותיה העניות של חברון .ביום
רביעי השתנה חכל .משאעת פרקו ציוד ,דחפו-
רים פינו עפר יתוך מספר שעות הוצבו ארבעה
קרוואנים שהובאו למקום ממיתחם בית־הכנסת
אברהם אבינו.
"לעלייתנו הנה אץ שום קשר עם תוצאות
הבחירות,
והעיתוי
של העלית לגבעה אינו נובע
מחשש מפני ממשלת מערך' /אמר לנו אתמול
אהרון דומב ,רכז הפיתוח של החברה לפיתות
קרית־ארבע ,ד>וח החיה מאחורי ההתנחלות דד
חדשה" .הייתי שמח אילו הדבר היה מתאפשר,
כבר לפני חצי שנה .אבל רק שלשום ,בשעה
שבע וחצי בערב ,קיבלנו את האישור האחרון
ומיד עלינו לנבעד.",

החוזה לא חודש
על־פי מיטב המסורת הערבית נקראת הגבעה,
הממוקמת במרחק הליכה קצר מבית־הכנסת אב-
רהם אבינו ,תל ארכעין .על־פי המסורת היהודית
נמצאים במקום קבר ישי ,אבי דוד ,וקבר רות.
"השטח הזה היה בבעלות יהודית והדבר מעוגן
במסמכים ירדניים ובמסמכים הנמצאים בידי
משפחות יהודיות מחברון .הממונה על הרכוש
חנטוש החכיר את האיזור ,ששטחו  2דונם ,לשכן
הערבי אבו זכריה ,שלא היה דייר מוגן ,בחודש
מרס  1984לא חודש ויזה החכירה .קיימת החל-
טת ממשלה בדבר ישוב העיר ח ברון .עם תום
חוזה החכירה פנינו לכל הרשויות כדי שיאפשרו
לנו להתיישב בשטח שהתפנה .השבוע קיבלנו
את כל ההיתרים מפרקליטות המדינה ,מלשכת
שר הבםחון ,ממתאם הפעולות בשטחים ,מה־
מימשל ומעירית חברון" ,אמר דומב.
השטח גודר בקונצרטינות על־ידי צח"ל ,ד&ח־
ראי לאבטחת האתר .אתמול ,במשך כל היום,
עסקו המתנתלים בהכשרת השטח למגורים .ל-
מקום הובא גנרטור ,גמתחו כבלי חשמל וטלפון,
חוברו מיכלי גז ונפרצה דרד עפר .חשטח .מחו-
לק לשני מפלסים מדורגים .במפלס התחתון.
מצבו  4קרוואנים ,בהן גרות  4משפחות ובקרוב
ידצבו קרוואנים גוספים גם במפלס העליון של
התל ,הנובל בבתי השכנים הער בים.

תושגי אילון מורח חגיעו אתמול לעודד את המתנחלים גחבוון.

)צילם :יצחק אלהרו(

של הממשלה למערד ,הרומז שהתפשתת על
התנחלויות לא באה בחשבוף.

.יאו בשנה הבאה נאכלס גם אותם.
ניות גדולות ומגוונות ,למשל לגבי
כזית הישנה בחברון .הנושא נמצא
וברגע שיסתיים ניישב את התחנה.

העצני אומר כי ההתנחלות החדשה התקבלה
בטבעיות אצל ערביי חברון .רק היהודים עושים
ממנה מהומה .ההתנגהת "
הערבית מתעוררת רק
בעקבות מחלוקת אצל היהודים .החטטנות הזו
של חוגים מסויימים בכל קרוואן הנבנה ביהודה
ושומרון היא חולנית".
העצני ואהרון דומב רומוים שהתנחלות גבעת
רומיידר .אינה סוף פסוק" .זה לא סוד שאנחנו
תצים ליישב בכל מקום .בכל חברון .יש פה
עוד הרבה אדמות יהודיות המפוזמת ברחבי
העיר .יכול להיות שמחר ,או בעוד שבועיים,

ומה אומרים השכנים הערבים ז האיזור הזה
הוא איזור ערבי .זה לא טוב "
שבאים לכאן
יהודים וגרים פה" ,אומר עבדל חאסז סאלח,
שביתו גובל בחלקה  " .66אני גר פה כבר חמש
שנים ואף פעם לא חשבתי שיבואו לפת יהו־
דים" ,הוא אומר מבוהל.
"זר ,טבעי שהוא מבוהל" ,אומר אהרון דומב.
"הוא גר במקונ( נידח שהסך פתאום מוקד עליה־
לרגל ,אבל אני מניח שהוא יתרגל ,יראה שה־
יהודים אינם טורפים ואני מעריך שיהיו פת
יחסי שבנות טובה".

חטטנות חולנית

יש לנו תכ-
התחנה המר-
בדיזן בבג"צ
זה לא סוד".

!כבר חברון :הפגנות
ישותו את המתשלית

איתות למערך
" בסך הפל גגיע ל־ 14קרוואנים" ,אומר אהרון
דופב .בעתיד יש בכוונתנו ליישר את השטח
ולבנות" עליו בית דירות בן שלוש קומות ובן
 24עד  32יחידות דיור .זו תכנית לסווח רחוק,
וכרגע אעי רואה עדיין מהיכן יבואו האמצעים
הכספיים" .אתמול זרטו לאחר ההתנחלות  .מבק־
רים רבים מקרית־ארבע ,מתברוו ואף מאלון־
מורד -גם מפקד יהודה ושומרון ,אל"מ צוקר,
י בא לבדוק את סידורי הבטתון במקום.
באחד הקרוואנים המאובקים ,בתור חדרון קטן
שעל רצפתו מונח מורן צר מידות ,מצאנו את
שלי קרזן ,שעברה לגור כאן יחד עם בעלה
ובנה הפעוס .מדוע לא נוכל לגור פה בשכנות
"
סובר .עם
הערבים ז" ,היא שואלת .אני באה
משיקגו ושם גרנו באיזור אחד עם "
פולנים ואי־
סלקים ,יוגוסלבים ואירים ,כושים ולבנים .מדוע
פה אי־אפשר לחיות ביחד ז"
עףד אליקים העצני דוחה את הגירסה של-
פיה נועדה ההתנחלות הקטנה הזו לקבוע עובדה
בשטח בתקופה של אי־ודאות פוליטית .זו צבי-
עות ממדרגה ראשונה לומר דבר כזה ".אנחנו
לא צריכים שום תרת כדי ליישב את ארץ־
ישראל .אנחנו נמשיד ליישב את הארץ בכל
? תנאי ,גם תחת ממשלת מערד .אני מקווה שה-
אישור שקיבלנו לעלות על הקרקע ,מהווה איתות

מאת יוםןי צוריאל
אישי ציכוד וכהני דת בתכרון פנו את-
מול כקריאה אל גורמים ערכייפ לכל
יעודדו הפגנות ומהאות היום כעיר ,כ-
נימוק :כך אתם תשרתו את האינטרשיפ
"
המתנהלים היהודים ותומכיהפ כ־
של
מימשל הישראלי".
גורמי הבטחון נערכו לכל מקרה של הסרת
הסדר הציבורי לפני תפילת יום שישי ול-
אחריה .כוחות מוגברים יוצבו ליד העיר ובעת
הצורך ייקראו להשליט שקט ?בחברון.
אתמול נערכו התייעצויות 'בקרב כהני דת
מוסלמיים בחנתן לגבי תגובה לשני האירו-
עים האחרונים בעיר — קריעת ספרי קודש
יהודייזט וההתנחלות היהודית החדשה כמקום.
הי.־ שסברו שאין להתעלם משני האירועים
ושאפשר לכרוך גינוי לחילול ספרי הקודש עם
פינוי המתנחלים היהודים.
כמו בעבר ,עיקר הלחץ להפגין ולמחות
באו משלושה מוקדים מחת לחברון :המועצה
המוסלמית העליונה ,ארגוני סטודנטים ו־
;איגודים מקצועיים .אלה תבעו שהקאדי של

הנדון יקרא להתפלל היום •במערת המכפלה.
'לפניה הזו  mמתנגדים בקרב כהני דת.
הם קיבלו את עמדתם של אישי ציבור ,ש-
טענו שאם תערך הפגנה "היו והתפרעויות,
ולמתנחלים תהיה שיכ עילה לתבוע תוספת
מבנים וקרקע לביסוסם בחברון .לדעתם רק
גורמיםמבחוץ ,מדינות ערב ומדינותהאוהדות
את העניו הפלשתיני ,עשויות אולי לסייע
להם.
ר«ש עידית חברון המודח ,געםטסח נטשה,
אמר אתמול :ההתנחלות היהודית החדשה
סותרת את קריאת אנשי קרית־ארבע לחיי
שכנות טובים .אבל לא אותם צריך להאשים,
אלא את השלטונות".
מנין הבעלות היהודית על המקום אמר
מר נטשה  :ההתחשבנות הזו מסובכת ,כי
הרי יהודים "
רבים יושבים על אדמות ערביות
י ומד ,האסון אם כמה ערבים יושבים •על חלקת
אדמה יהודית".
העתוגים הערביים במורה ירושלים מימזדים
העם ,בעמודים הראשונים ,מקום נרחב ל־
התנחלות החדשה בחברון.

טקס חילול הכרם -בהר חברון
מאת אורי כינדר

מכיל הגפנים עמומות הענכיפ הגיחו את-
מול עשרות כני־נוער וכידיהמ אשכולות ה־
מיועדים למקם הילול הכרם ,שאותו ערד
הדכ הראשי מפרדי ,אתריהם כא כחור הו־
כש כיפה וכידו םל מלא כצמר ככשייש רמ־
יועד לכירכת ראשית הנז.
על הבמה ,שנבנתה מחבילות קש ,התמקם
הרב 'הראשי מרדכי אליוז ,לבוש גלימה שחורה
רקומה בהוס !לבן .מדי פעם נטל הרב •אשכול
ענבים מתוך הסל הגדול שהונח לפניו ,מולל
אותו 'בידיו ובירך כשקהל האלפים משיב לו,
" אטד-
רבים התרגשו ומחו דמעה במהלד הטקס ה־
מרשים הנקרא ברם רבעי" .בפעם הראשוני.
מקיימים מנהג "
עתיק יומין זה בדרום הר הברון.
הסקס ששולב עם ציון •השנה החמישית לעלייתו
על הקרקע של מושב 'מת־יתיר .בטקס צפו
אלפי אורחים מהארץ ומחו''ל ,ובהם הרמטכ"ל,
רב־אליף משה לוי ,חנן פורח ,חיים דרוקמן n
אברהם הכהן.
הבקיאים כמנהג כרם רבעי ציינו ' אחמול ,כי
בעבר נהגו להביא לבית־המקדש בירושלים את
ראשית יבול הכרם .מי שהיה רחוק מירושלים
מהלך יותר מיום ,מכר את היבול הראשון ,וב־
כסף שקיבל עלה לבית המיקדש עד שכילה את
*ותו ממון .היום ',שבית המיקזזש וורב ,םוכגים
:מית סימלית של ענבים ואת הכסף משמידים.
ד,רב מרדכי אלי'הו אמר אתמול ,כי חילול ברם
־בעי הוא סימן לבנין הארץ .הרב אליהו מאמין,
:י 'בית־המיקדש יקום 'בעתיד ואשכולות ענבים
מדרום הר־חברון יגיעו לירושלים כבעבר.
גם שישית הצמר ,מחמש כבשים מיז™ אתמזל
לבמה .תושב האיזור הביא את הצמר בדהירה
נל סוס .גבוזכת ראשית הגז מזכבד ה''כ מנהם

הכהו .היא ישב עם םל הצמר בין רגל* וחילק
קווצות קטנות לילדי המקום שביקשו.לזמת ב־
מצווה.
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גםבדי הבדוויים מהנגב הגיעו אף 'הם לטקס,
שאותו ראו לראשונה בחייהם .ההענות של זז־
שייחיים >נמשכת למחווה של שכנות טובה.

חוב חוא*י מרדנ? אליהו מגון את חענגים חוא'זונים גטקמ חילול הכום) .צילם :י .אלהור<

.,

מובאראר מאיים :נחסום
תעלת סואץ בפני איראן
רדיו איראן :המצרים עורכים חיפושים באניות שלנו שולת
מוקשים רוסית בים האדום •* צרפת מתגברת כוחותיה* בים .םוו*

מאת שפי גבאי ,תמר גולן ושירות "וושינגטון פופמ''
?היהסיפ בין מצרים לאיראן הוהרפו מאוד אתמול
כעקבות איום מרומז של נשיא מצרים ,מושגי מופאראו,
8י יטגע מעבר אניות איראניות כתעלת פואץ - .י י
. .
מוגאדאד• המבקר יעונה בי
יןוגווסלאוו"ה; ,אמר בשיחה עם
כתבים מצריים ,הנילווימ אליו,
כי לפי "אמנת קושטה" משנת
 ,1888המסדירה את השייט ה"
!בינלאומי בתעלת סואץ ,רש־

אית ארצו לאסור מעבר זגו-
גיות של? כל מדי'נה.
כאשר סגר נאצר ,נשיא מצ-
רים לשעבר ,את תעלת םןאץ
בפני אוניות ישראליות ,הוא
!נתלה ,להצדקתו! ,אמנת קו-

שטה .ישראל דחתה אז את
פירוש האמנה וטענה כי היא
אינה הלה על נתיבי מים ה-
חשובים לשייט בינלאומי.
יעוד לפני אזהרתו של
מובאהאך ,מען ת־יז איהאן,
כי שלטונות תעלת סואץ
עורבים גאחרונה היסושים
יםודיינ* ביותר בבל האוניות
האיראניות המבקשות להצית
את התעלה ' .מצרים הבהייה:
כי החיפושים נערכים מל

ש»תוו קוון ,ממהנגגי המשמר בטלין
יאטשק קוחץ ,מנהיג תנומת "קוד' מראשי האופוזיציה למשטר הקומוניפטי
כפולין ,שוהרר אתמול לאהד שהיה הלוא שנתיימ''ומחצה באשמת קשירת קשר
עד המדינה ,ולא הועמד למשפט.
יאטשק קורון ,» ,הוחזר לביתו במטנית ב^ שוטריפ גלבוע אזרחי.
.
קורון ,שמצב בריאותו נראה משביע רצון ,הוא אחד המייצגים;של "קור'' ,והוועד
להגנה עצמית ,סוציאלית.

..

 ,aw1הפולני!מובלים מאוודוד^ר'

האוניות ובמיוהד באלה ה-
מניפות את דגל איראן.
!ביונתיים נתגבש בוח בינלאו־
הי 'לטיהור ים־סוף ממוקשים.
שולת מוקשים סובייטית' כבר
החלה לפעול בחלקים הדרו-
מיים של זזיני האדום.
מקורות מערב־גרמנים  . ,ש־
מסרו על בך ,העלו אפשרות
כי לפהות הלק מן המוקשים'
'נזרעו ע"י אוניה לובית .אבל
עד כה לא נמצאה לכד כל
הוכחה .במקביל נמסר ,בי
צרפת החליטה לתגבר את כו־
הותיר ,הצבאיים באזור ים־סוף.
לצרפת כוח צבאי •גדול שב-
סיסו •בג'יבוטי ,סמוך למיצרי
באב־אל־מגדאב.
י
• ? קודם לכן מסרו מקורות
צבאיים בוושינגסו'ן ,בי אר־
בעה מסוקים אמריקניים ,ה־
מצויידי 6במיכשור לשליית
מוקשים ,עומדים להגיע היום
למצרים ,בדי לסייע לצבא
?המצרי במאמציו לטהר את
האזור.

חומייני חי
והוא נאם
באיראן

מהנדפ ווארשאי ושמו ט .וו .קורא לשילטונות להנהיג • הקצבה של תהתוניפ
לתושביה.

*,המחסור עורם לכך שאנו נאלצים ללבוש תזזתוגים ,המכוסים טלאים" ,נתב
האיש למערכת היומון הרישמי "ז'יצ'יה ווארשאווי'' ,אולי בדאי להנהיג תלושי
"
הקצבה ,שיינתנו פעם אחת בשנה .מוטב כך מאשר ...לסבול מאיוורור־ימר".
תושבי וארשה סובלים גם ממחסור בחזיות ,גרבונים ,גרביים ,כותנות ,גופיות,
נעליים וחליצוות מאימת טוםח) .ריטר(

העיר מנוס13 ,א»את מו־גיני ,אתמול .מימינו רוקדת נאחאלי יוני ,למעבר »וות חמ»««ים n«mm ,היחידח ,מחיא חגרת מרלמנט »ל *א»או1
מל
0
)ו«לום אי.גי(.

מוסקווה ממשיכה להפציץ במלים את גרמניה המערבית

מאת י .פינקלפטון
מוכגויות הידיעות
שליט איראן ,האיאת־
*ללה הומייני' הזים את•
מול שמועות כי הוא
:רטל על ערש ?דווי.

ה"טובולב'  144קח־קע סופית
המטופ העל־קולי "טופולב  ,"144שפיתהה כריה"מ מתור חיקוי
ל"קונקורד" 'האנגלו־צרפתי ,והמכונה כמערכ "קונקודדפקי" ,קודקס לתמיד —
לאחר שהיה לכישלון היקר ביותר בתולדות וזתעופוז.
"התברר שהוצאות הפעלתו גבוהות מדי'' ,אמר ראש מחלקת ?התנועה הבינלאומית.
בחברת התעופה הסובייטית ;,אי'דופלוט".
לדברי מומחים מערביים ,חמחמ־ הגבוה הוא כנראה רק התירוץ הרישמי  :למעשה,
סבל המטוס מבעיות הנדסיות חמורות ,למרות שהסובייטים איגם מודים בכך ,ומעולם
לא הגיע למהירויות העל־קוליות) .רויטר(

טאבה :להווז'ג הגבול זדא לראות עירום
 .המשטרה המצרית באיזור המריבה בטאבה נאלצה להרהיב הגבוי הזמני
עקב להצס של גודיפטיפ ישראלים גילה אתמול השבועון המצרי "אל וואפר''.

לדברי העיתון ,ציווה קצין המשטרה הממונה על שמירת הגבול !בטאבה על
י פיקודיו להרחלב.את" הגבגלות כדי להפריע להם לשטוף את העיניים'' בעירום של.
י תיירים וישראלים' ? ,ולהתקין קו-הדש של תיל" .
' י? ־
, vזה יצר איףר"גןריבה"תרמ 'גיז שתי,,שומת התיל המוקרגי); .םי''ץ( ,. .י ..*? ,י .
"
" ^

המנהיג האיראני ה-
קשיש נשא '}אום בן שלו-
שים דקות במיסגד ליד
ביתו בעיר קום, .זה היה
נאומו ?הפומבי הראשון
מאז תחילת יולי.
עתוגי *בריטניה מוסרים
הבוקר כי תומייני מוטל
במיטתו ללא הכרה כבר
כמה ימים .לפי ידיעה
:אחת ,חומייני כבר מת ,ו-
השליטים החדשים באיראן
לא נתנו פומבי לידיעה
מחשש  .שגמדינה תפרוץ
"מלחמת אחים עקובה מדם.
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ביהדות התפוצות משתוללת "מגיפת" ההתבוללות ונישואי

תטדובת .שכבד הכחידה אהיןימ !דואירו »ז הטה מיהודי.
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 נותן אוד ירוק להגברת ההתבוללות .הכרת מדינתישראל בגיור שלא־כהלכה מתפרשת בלגיטימציה להריסת
החומה השומרת על יחודו של העם היהודי,

 Iאל תשעו לטענות דמגוגיות כאילו הכרה
ן בלעדית בגיור כהלכה מפלגת את העם.
? ההיועד הוא הגמיז ו
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שונים ,שאינם מקובלים על חלקו הגדול של העם ,מביאה
בהכרח להיווצרות כמה עמים ,שלא להתחתן זה בזה.
זכרו ,כי דוד בדגוריוו הנהיג בשעתו מטבח כשר לכל
חיילי צה"ל ,בהסבירו ,כי במטבח כשד יוכלו כולם לסעוד,
ואילו במטבח ?וא־כשה אין אפשרית לסעוד למי ,שאוכל

דק כשר.

?י גם כאן ־־ גיור כהלכה הוא טוב לכל

ן ולכן הוא מאחד.

ו גיור שלא כהלכה ־־ מפלג
? וממריץ התבוללות.
§ אחריותכם מחייבת :גיור כהלכה!
1
-
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Shofar Association of America inc. 234 Fifth Avenue
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חנסיך איאולס>» ,תרו»ת 'ייני גלגים על וזזתו יעל רא»יי .־  urnבתמ־ת רקדניות גכגדות את חגוזתו ל»לי>דהיזו'«
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בון תנסה להרגיע את מוסקווה
אד תקבל בברכה את הונקר
שר החוץ המערב גרמני יפגש עם עמיתו הסובייטי בניו־יורק
יוה לפני ביקורו של מנהיג גרמניה המזרחית במערב גרמניה

מאת עפרה ישועה? ליית ,שופרת מעריב" בבון
כמאמץ ליישב את ההדורים "
כמלהמת המלים ה-
נמשכת כשמעות אלה כין מופקווה לבין גרמניה הנוער"
בית ,הודיע אתמול שד החוץ המערב גרמני' הנפ דיטריד
גנשר ,כי הוא מתכונן להיפגש עפ עמיתו הפובייטי,
אנדריי נרומיקו ,כניו־יורק כהודש הבא ,עפ פתיחת
עצרת או"ם .הפגישה צפויה ל־ 25כפפטמכר ,יופ אחד
לפני המועד שכו מצפים )עדיין( בבון לתחילת ביקורו
ההיפטורי של מנהיג גרמניה המזרחית ., ,ז»ריך הונקר,
כגרמניה המערבית.. .
וו! למעלה משבדעיים חוזרת
ברית המועצות ותוקפת ,בעיקרי
במאמרים בפראוודה ,את גר-
מניה המערבית ,ותולה ?בה ה-

י 'אשמות ? Wramבכל 'הנוג*<־ל־
יחסים השוררים לאחרונה כי־
נה לבין גרמניה המזרחית .בון
מואשמת בנסיזגות להתערב •כ־

ענייניה הפנימיים של ברלין אחיו הגרמנים הקסיסליסטים עתוני גרמניה המזרחית ,ש־
בימים כתיקונם מדפיסים מילה
המזרחית ,ובכך שלא ויתרה שמעבר למסך הברזל.
קבלת אשראי בסך  950מיל־ במילה כל מאמר ב פראוודה",
על כוונתה ה רוואנשיטטית",
"
הבין־גרמניים,
להתיר לאיחוד"מחדש של גר -יון מארק מבון ,וההקלות ,ש־ הנוגע ליחסים
ניתנו למערב גרמנים ,המבק־ יהתעלמו מההתקפות האחרונות.
מניה הגדולה והשלמה.
ממו -שים לבוא לביקורים במזרח־  ,לעומת זאת הופיע בגליון ה־
ההתקפות הסובייטיות
נות כולן למן ,אבל בבירה גרמניה ,ולסנםיונרים מזרח גר־ אחרון של הידהון מלדיגי
מנים המבקרים במערב ,ועצם הודיזון" מאמר נועז ,וט ה־
המערב גרמנית מוזרים הכל
, ,
על הפתגם העממי :מכים ב -נבונוחג של הונקר לבקר ב" -דעה .,ש במדינות שונות אפ
"
ליישם :את'הקומוניזם גי
אוכף ,אך מתכוונים "לחמורי מערב גרמניה ,מרגיזים את דד .שר
".
'
־
'
?
.,
? ?{:
מי שנקרא לסדר  ,בצוהה ,ש -רוסים ,ומעוררים את חששם .דרכיט שונות.''".
אינה משתמעת לשתי פנים
הוא אריך התקר עצמו ,שככל
הנראה הדהים את הרוסים ב-
נכונותו לשפר את היחסים עם

הצבא האדום:

חודשו היסרבות בשוף ביו
הדרוזים לצבא לבנון
הרקע :סירוב ג''ונבלאט לפריסת הצבא במעוזם

פאת שפי גכאי ,פופד
,,טעריכ" לעניינים ערכיים
הקרבות כשוף התהדשו
אתמול כין המליציה הדרו-
זית לבין צכא לכנזן ,כנר-
אה על רקע פידוב המנהיג
הדרוזי ואליד ניונכלאט ל־
אמץ את החלטת הממשלה
שנתקבלה עי דעת םוריה
לפרוש את צבא לכנון כ־
מעוזם ההררי של הדרוזים.
ג'ונבלאט תקף את המשטר
הנוכחי 'בביירות ,םו הוא מכהן
כשר התיירות והתחבורה ,ו־

אמר ,בי ד&יליציה שלו בשוף •שגרמו אתמול ל־ 4הרוגים,
לא תפרוק את גישקה זכי . 20פצועים •ולנזקים ברכוש.
חברותו בממשלה הנופחית היא 'בשני חלקי העיר גם התחד־
שו מעשי חטיפה בירי אנשי
ארעית.
?הביטאון הסורי הרשמי תי־ מיליציות רעולי פנים.
"
מאיימת ,נשיא לבנון לשעבר ,סוליי־
שדין" הודיע בלשון
כי התוכנית הבטחז'נית של ה־ מן פרנג'ייה ,סיכם אתמול את
ממשלה הלבנונית ,תיושם ב -המצב באמרו ,כי מלאו שנ-
הר גפרק זמן של •עשרה ימים ,תיים למשטרו של אמין
כדי להביא את 'לבנון לחוף ג'מאייל ואילו המדינה עד־ין
מיבטחיס' .בביירות עצמח' ,בה דורכת במקום ,חוץ מאשר
יושמד ,התוכנית הבטחונית ! ,ביטול ההסכם  byישראל י־
הופר השקט בגלל התפוצצו! -זה הושג ,לטענתו ,תודות ל-
יות מטעני הבלה 'בשווקים ! מאמצים שלו אצל סוריה.

ולאדימיר פוליאקוב בביירות:

Hן מוםקווה מוכנה לצייד
צבא לבנת בנשק! חדיש
B

בביקורו באזור נפגש עם חוםייו ועם אסד,

מאת שפי גבאי ,פופר "מעריב" לעניינים ערבייפ _
ראש אגף המזדה התיכון כמשרד החוץ הפוכייטי,
וולאדימיר פוליאקוב ,חוזר בשבוע הכא לארצו' לאחר
שהות של עשרה ימים כאזור כשהוא זוקף לזכותו כמה
הישנים כמשנרת הנשימות המחודשים של כריה''מ לחדור
לארצות ערב.

m
g
m
פוליאקוב ,שהיד ,שגריר ב-
 Hמצרים ,שהה שלושה ימים
" ,נייח ,וגוע" לשיוזוה ארוכות

1

גדולה לברית־המועצות .ירדן
אישרה השבוע את הידיעות,
כי הרמטכ"ל יןי» ^י*.י!יו•?
עם המלד הוסיין ,שבמהלכן למסע רכש.
המריא הרמטכ''ל ,זאיד בן
בביקורו בביירות הציע 10־
שאכר ,בראש משלחת צבאית ליאקוכ לממשלת לבנת לאמן

את הייליה ,לצייד את צבאה
בנשק סובייטי .חדיש .עתה
שוהה הדיפלומט הסובייטי ב־
ניריח ,ונועד עם הנשיא חא־
פז אסד .בהודעה משותפת,
שנתפרסמה אתמול ,הביעו
שני הצדדים את רצונם בהע־
מקת הקשרים ביניהם.
יצויין ,כי בביקורו לפני
כהידשייפ 3קז!היר .הניח פו־
ליאקוב את היםומת להידוש
הקשרים הדיפלומטיים בין
מצרים לברית־המועצות.

ן" Jארה"ב לא תסייע למדינות
ו המתירות הפלה מלאכות ית"
J

1
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איים הנציג האמריקני בועידת האיים לבעיות אוכלוסיה
 ««bכתני סוכנויות הידיעות כפכפיקו 0יטי

ביקורת הדיפה נמתהה היום מפי נציגים בוועידת
האו"מ לבעיות אוכלופיה במכםיקו על נאומו של הנציג
האמריקני ,שהכריז כי הפתרון למצוקת האוכלופיה היא
כלכלה קפיטאליפטית ,ואייפ כי ארה"כ תמנע פיוע כשפי

לצרכי תיפנוו המשפחה ממדינות הטתייו^? *פלות
בארבע ש;ות שלטונו של מיושמת לגבי סיוע למדינות
רייגן נערך גארה''ב מאבק בין חוז•
השמרנים ,מתנגדי ההפלות ,ל-
הדי הנאום בוועידה במקסיקו
בין תומכי זכותה של האשה בבר הגיעו" אתםול ־לסנאט ה-
על גופה ,חו הפעם הראשונה אמריקני ,ושני הםנאטודים ,רו־
שמדיניות רישפית זו של רייגן ברט סאקווד וביל בריידלי ,ני-

סו להביא לאישור מחודש של
מהוייבותה בת  20השנה של
ארה''ב למתן סיוע במניעת הר-
יון ותיכנון משסהה למדינות
זרות וארגוני מתנדבים.
אולם ,הם ויתרו על הנסיון
לאחר שגיסי הלמס ,סנטור
רפובליקני הצליח להעביר הח-
לטה המשבחת את הנשיא ריי־
גן על "יוזמתו להגביל את
המינהג המחריד של הפלות
מלאכותיות''.

כהות nxin
'ותו emnin

נאת וזיליאפ אימון ,הופר "?־ום אנג'לפ טיינ«''
כמופקכה •
מחלוקת נתגלתה כין  yvnהצבא האדום לבין
הנשיא ,קתשטנטיל צ'רניינקו\ כשאלת המדיניות
הכלכלית .הנהגת הצבא דורשת מדיניות המדגישה
חידושים טכנולוגייפ מתקדמים והקטנת הדגש על.
מוצרי צריכה.

דעת ראשי הצבא הובעה בגילוי לב ,שאיננו מצוי
בהדך כלל כחיים הסובייטיים ,במאמר שפורסם ב כוכב
האדום" ,ביטאון משרד ההגנה הסובייטי .השינויים"המו־
צעים שונים בחלקם מן המדיניות ,שהכריז עליה הנשיא
צ'רניינקו ,ואפשר שהם מעידים על חילוקי דעות בצמרת
'ההנהגה הסובייטית בשאלת סדרי העדיפויות הכלכליים.

 39שנים אחרי  ...בנגאםאקי

דרישה לתמוו

פטותטים יפאנים קיבלו בקריאות בוז את ראש
הממשלה ,יאפוהירו נקאםונה ,אתמול כבואו לעיר
ננםאקי לטקפ לציון מלאת  39שנה להטלת הפצצה
הגרעינית השניה כעולם על ידי אדד"כ ,שהחריבה
את העיר ,ימים שפורים לאחר הורכנה של העיר
הירושימה.
בעלותו על דוכן תואמים ,דרשו כ־ 40סטודנטים
נושאי כרזות ,בצעקות חוק לתמיכה בקרבנות הפצצות
הגרעיניות כ־ .1945עשרות פעמונים צלצלו בעיר ודר
צופרים פצחו ביבבה בשעה  11.62בבוקר — הרגע שבו
התפוצצה הפצצה מעל נמל נ0אקי ,גרמה למותם של
 74אלף בני אדם ולהרס חלק גמל מן העיר) .רויטר(

אחיו של בוטון שוו
 mmaעל קברו
כטקפ צנוע ,שלא נעדר אווירת פיוט ומיפתורין,
ניממן אתמול השחקן הוולשי ריצ'ארד כרטון,
שנפטר כאופן פתאומי כיום ראשון ,בבית העלמין
של הכפר הקטן פליני *נשוויץ ,שפ היה כיתו מאז
.1957
לאחר הטקס הפרוטסטנטי ?כנסיית הכפר ,המונה
600
תושבים,
הניחה
אשתו של ברטון זה  13חורשים,
פאלי היי ,בת ה־ ,36מעט^ה קטנח וחתומה בתוך ארונו
סרטון.
של
בטקס
השתתפו,
פרט לכומר ולאלמנה ,בתו
של ברטון ,קיית ,שישהוי?מאחיו ואחיותיו וליזה טוד  ,ן
!בתה של השתקנית אליזבת טיילור ,לה היה ברטון נשוי
פעמיי* טיילור עצמה לא הגיעה להלוויה ,אך אפרה
כי היא מתכוונת להשתתף בשנת ,בפקס אזבוד ,לזיבת,
בכפר הוולשי שכונולד.
אחיו ואחיותיו של ברטון שדו כשפ !1הוולשית .בתו
של ברטון ,קיית ,קראה את אל נא תלך דומם אל תוך
הליל הזה הסיב" ,שיר "
האשכבה המפורסם שנתב
המשורר הוולשי דילן תומס לאביו .דילן היה המשוח־
החביב על ברפון .שניהם "ביזבזו'' את כשרונותיהם
הגדולים על נשים ,שתית ורדיפת סירסום.

חרמון
"הגירסה שלה מר ,,
תפורה בחוט מכליב

תינוק שהושאר

יבדו שנק

האחות כרמלה בלאם
— אומרת התובעת לנאשם ברצח ידידתו לשעבר
י

מאת איה אורנשטיין
עו"ד שמעון חרמון ,ה-
נאשם ברצח ידידתו לשמ-
,
ם  ,האחות כרמלה כלפ
ז"י ,עמד אתמול יום תמים
יעל תכו העדיפ כבית ה-
משפט המחוזי כמל-אכיכ
»ז#ד חקירה צולבת כידי
התיעעת ,עו"ד הבורה כר־
לינד.

התשובות שנתן הנאשם ל -בעת כאשר דובר מושא הח־
חלק מהשאלות נראו לתובעת לפת צפעי מכוניתו של חר־ ,
תמותות ואף מגוחכות .על מון 'ביום שלאחר הלילה בו
פניה התפשט לא פעם חיוד נרצחה כרמלה .חרמון טרח
לגלגני והיא גם נהנה ביטוי לספר ,בין היתר ,לאחיו מ-
לוטה שהיא הושבת על הם־ איר בשיחת טלפון מחדל,
ברי הנאשם, ,נאמדה לו :ה־ כי הוא החליף את המצבר
"
גירסה שלד ,אחץ חרמון,ןםמסונית אשתו לשעבר ,אד
תפירה,בחום מכליב.
על הצמינים• כמכוניתו־שלו,
את תגובתה השמתה התו I -לא דיבר עמו באותה שיחה.

מצאו פגם בבעל עיטור "העח"ג

"'קורא ,אחרי ,בלי לשיים
לב מי נמצא מאיחור"
מנהל בי"ה "פוריה" עתר לבג"ץ בטענה שדוחקים
אותו מניהול בית־החולים משיקולים זרים

־מאת שעיה »ל
פעתירה יוצאת־מפן מ-
פונה לכג"ץ ,נגד שר הב-
ריאות ,נציכ שירות המדי-
נה והמנהל החדש של
ביה''ת כצ*ת ,טכקש מנהל
פודיה ,ד"ר גבי כנען ,לנ-
מק מדוע לא יבוטל מינוי
המנהל החדש של ביה''ה
בגפת ושהוא־עצמו יקבל
תפקיד זה.
ד''ר גבי כנען טוען בעתי-
רתו ,כי הוא לא זכה במיכרז
לתפקיד ,משיקולים זרים ,מ-
כיוון שלפחות שניים מחברי
ועדת הבוחנים ,אשר קבעו,
כי ידיר שלמה בלס יזכה 'ב-
תפקיד ,מתנגדים לרעיון של
איחוד שני 'בתי החולים —
פוריה וצפת.
©עתירת ד''ר כנען עולה,
כי משרד הבריאות ההליט
לחזור בו מאיחוד שני בתי־
החולים האלה ובכך תהיה
פגיעת בעתיד הרפואה בגליל.
וד''ד מען מונה כטנהל פו־
ר'ד' ,ב־ ,1980בעקבות מ"מצאי
ועדת־ממנזולי וזכר? לשמזים
רבים על ניהול ביה"ח בת-
קופתו הקשה.
בשלב מסויים החל ד'ר כנ-
ען לעבד תמית לאיהודכי"ת
דו בצפת עם ביה"ח פוריה,
לקחאת הקמת מרכז רפואי ל".
גליל .גדרר י זו היד .לבחת''ת
המשותף ,והמרכז הרפואי ב-
עתיד ,ידי י מיטות כדי שרופ-
אים יזכלו להתמחות בו .כן
היתד ,מהנה להזרים אמצעים
לשיכלול 'המרכז הרפואי .ד''ר
כנען נאבק על תכניתו ,עד
שלבסוף היא אומצה והוא
נתמנה למנהל משותף של
שני בתי־החולים.

*שאלות
לא רלוונטיות*

!םעתידה לבג"ץ ,ע''י ער'ד
עמי אסנת ,אומר ד''ר מען,
כי הופתע כאשר במרס השנה
הודיע לו מנכ''ל משרד הב-
ריאות ,כי הוחלש להוציא מכ-
רז לתפקיד מנהל בי''ח צפת.
יש לציין ,כי בשלב זה כבר
היה ד''ר כנען המנהל־כמו'על
של שני המוסדות הרפואיים.
על סי העתירה ,כאשר הביע
ד''ר כנען את חששו ,כי ותו
שלב 'מסיגה מאיחוד בתי־
החולים ,השיב מנכ''ל משרד,

ן הבריאות ,כי הוא מצת לד''ר
סנען להגיש את מועמדותו,
ואם יזכה •במינוי — יקל ה-
דבר ל ביצוע הליד האיחוד.
'בעתירה נאמר ,כי ועדת ה־
פיכרז התרכזה לגבי ד''ר כנ-
ען בשאלות לא-רלוונטיות ו-
שאינן קשורות לנושאים ה-
כלולים במ"הרז .דווקא ב-
נושאים הנוגעים "
"שידות ל-
כישורי מנהל בי''ח — לא
נשאל''.
!ד"ר כנען זכה בעיטור ה-
עוז על גבורתו •במלחמת יום־
הכיפורים ,כרופא הצנועים
שנלכדו !בעיר סואץ .ע''פ ה-
עתירה ,הזכירו הבוחנים את
עברו הצבאי המפואר ואפרו
שיש 6ו בעיות גתקשורת ,כ־
אשי ,היא "ץרא אחריי' בלי
"

לשים לב מי נמצא מאתוד.
ד"ר מען עיהה נמרצות על
קביעה זו.
לבסוף נבחר ד''ר שלמד,
בלם כפנהל •בי"ת צפת! .על
כד נטען בעתירה :גסיעו
"
המקצועית,
של ומותר ורמתו
כישוריו והתאמתו למשרה,
עולים !באופן םולט על אלה
של ד''ר בלס''.
•בעתירה מציין ד''ר כנען,
כי לאחר המיכרו היתה לו
פגישה עם שד הבריאות ,א-
שר טען ,כי כלל לא "דע על
השתלשלות העניינים.
בקשר .למתן צו־ביניים •ב־
עתvה זו •נדחתה ע''י ,בג"ץ.
דיון בעתירה במעמד שני ה-
צדדים יתקיים לקראת סוף
התודש.

החילונים בפ"ת
" יטרטרו" היום
את הדתיים בעיר
 כגמול על גירוש ראש העירייהמבית־הקברות בלוויית חלל צה"ל
י והטרדת ראשי העירייה

מאת כרוך נאה
אזרחים 'חילוניים בפתח-
תקוה החלו כלילות האח-
רונים להטריד כטלפון רב-
נים ועסקנים דתיים בעיר
כשעות הקטנות של הלילה,
כנקמה על הטרדת ,ראשה־
עיריה ופנניו ,בטלפון מהי
לילה והודעות שווא על
פצצות בבתיהם — כעק-
בות פרשת השכת.
היזם אחה"צ מתםענים ה־
הילוניים לפשוט על רחובות
העיר במכוניות ולהשמיע ב־
רמקולים ניידים גינוי חריף
ל טרור הדתי" שהשתלט בעיר.
"אנשים המקו'רבים למפלגת־
לעבודה ולראש העירייה ,דב
תבורי ,החליטו להטריד היום
אחה''צ את מנוחת תושבי ה-
עיד הדתיים מנקבות תקיפתו
של לאש העירייה בעת לוו־
ייתו של הלל צה''ל השבוע

בבית־הקםתת וגירושו משם.
הנהלת מועצת עיריית ס''ת
התכנסה אתמל והחליטה לג-
נות במילים הדיפות את ה-
טרור הדתי" ,בעקבות "
התק-
רית שאירעה בבית־הקנוות.
העירייה תדביק 'הבוקר אלפי
מודעות על לוחות המודעות
וקירות גתים ,בהן מגנה הקו־
אליציה :בעירייה את הטרור
שפשט בעיר.
'בניגוד לפרסומים בשבועות
האחרונים ,מתברר ,שקולנוע
היכל'' יוסיף לפעול בשבת
"עוד שמעות רבים ולא ייסגר
כעת לשיפוצים ,אלא בעוד
זמן ?ע .זאת כיוון שתוכניות
השיפוץ הוגשו לוועדה המחו-
זית ועדיין לא אושרו.
כיוון שכך ,גם הלילה ית-
כנסו מאות חרדים ? מול בית־
הקולנוע ,כדי להפגין בפעם
ה־ 24נגד הסרט המוקרן שם,

בכבל טלפון

הסביד חר-
תצותת ל־
שיתנו ל־
סימש לא

היה לי םרור'',
"
מון ,שהמשטו'ה
"
שיתותי ,ותששתי
התלפת הצמיגים
נבוך.
בהםשד שאלה אותו  .התו-
בעת מדוע הוא טרח ,לרשום
לעצמו לקהת נעליים להו''ל
ולגבי פריטים .אתרים שהוא
לקח עמו ,לא עשר ,םל רי-
שום.
מה היד! מיזזזד באותן נע-
ליים שלא רצית לשכוח ל-
קחת אותן אתר לחו''ל ,שא-
לה עו''ד ברלינר.
חרמון הסביר — לקחל
צחוקו של הקהל באולם -
שהוא לקת אתו לחו''ל מ-
דים ישנים ונעליים ישנות,
סדי להשליכם שם לאחר ש-
יקנה לעצמו .נעליים ומלבו-
שים חדשים במקומם .אחד
הנושאים המרכזיים שעליהם
נשאל חרמון ,היה נושא מנ־ .
עול ההגה של מכוניתו .גי-
דמת התביעה היא ,כי זה היה
מכשיר הרצה.
בינואר פנה עוה''ד של ש-
מון ומאיר תרמוז ,פרופ'
דוד ליבאי ,ליועץ המשפטי
לממשלה ,בבקשה לעכב את
תהליכים המשפטיים נגד מ-
איר חרמון )הנאשם בהש-
מדת מנעול ההגה( .טענת
םהופ' ליבאי היתר ,אז ,כי
בידי התביעה אין ראייה ש־
למכוניתו של תחמון היה מנ-
עול הגה.
בבית המשפט אישר שמ־
עון הרמון ,כי •אומנם היד.
לו מנהול הנה ,אר לטענתו
הוא לא היה בשישוש וכי
בנה של תברחו נהג להש-
תעשע ,במנעול וכנראה שגם
איבד אותו זמן רב לפני רצח
כרמלה !0לם.

,תפס טרמפ
על עדות"
לטענת התובעת תפס חרמון
טרמפ" על עדווזה של חב-
"רתו ,שסיפרה בבית ?המשפט,
כי •בנה שיחק במנעול .אתה,
' לחחמון" ,
הוספת
כד אמרה
"
שהוא גם איבד אותו".
בעת שמאיר חרמון ש>זחת
עם אחיו שמעון 'גמשםדז־•,
הוא המחיש לו — לגירסת
התביעה — תנועות של מנעול
הגד ,ואף !עשה .תנועות• שפ-
תיים .שמהן ניחן היה להבין,
כי י הוא »ומר לו משהו על
מנעול הגה )לטענת התביעה
הסביר לו מאיר ,כי המנעול
נעלם »ו הועלם על ידו(.
תגובת חרמון היתה ,כי ב־
אותו רגוע לא הבחין מה מ-
איר אומר לו ,משום שהוא
היה שקוע 'בכתיבה.
•בין היתר אמר שמעון הר-
מון לאחיו ,כי הוא 'בשום או-
פן לא יהיה עמוס בתס ה-
אשכנזי מי לא יתן שקצין
המשטרה שחקר את הפרשה,
פקד מישל חדד ,יתקדם על
נבו בקריירה שלו במשטרה.
המשר המשפט — היום.
אתמול מדע ,כי אחיו של
שמעון חרמון ,מאיר ,הנזקק
לטיפול דיאליזה ,אושפז ב-
כייה הדסה .סהופ' ליבאי א-
מר ,כי מצבו החמיר .כידוע,
תרם שמעון חרמון למאיר את
אחת מכליותיו.

ההורים החרדים התנגדו לניתוח הגופה

*

מכמונת המהירות 1י\ *ומת נמ«בים ואורייהודה
)צילם :זעיאל זאורשטרוס(

נענשו מופקדים שלאימנעו
נהיגה במהירות מופרזת
הועמדו לשיפוט מהיר יחד עם הנהגים
במבצע מכמונות ארצי של המשטרה הצבאית
מאת מרדכי אלקן
מפקדים מדרגת דכ־פמל
ומעלה ,שנפעו בטרמפ ב-
תפקיד בתא הנהג של רכב
צבאי ולא מנעו מהנהג לנ־
פוע במהירות מופרזת ,נע־
צדו אתמול על ־ידי המש-
טרה הצבאית תשלחו ל-
שיפוט מהיר יהד עפ הנ-

הגים .היה זה בפבצע*,מ-
מונות !ארצי" של המשטרה
הצבאית ,שהתחיל אתמול
כשעה  6ככויד והפתיימ
כשעה  6בערב.
?כן נעצרו ,במסגרת המבצע
ונשלחו לשיפוט מהחד נהנים
שעבת עבירות אחרות ,כמו
אי ציות לו'מזור! אי ציות

,,הוא קפץ עלי
ונדקר למוות"

 אומר החשוד ברצח טיראן זינו מאילת,שאותו דקר בצוואר בקבוק בעת תיגרה1
מאת אורי בינדר
צעיר בן עשריש כזזננב
נעצר אתמול ל 15-מס ,ב-
חשד שרצה שלשום את
טיראן זינו ,בו  17מאילת.
שופט השלום ,משה מכלים,
אסר סירסום פרטים על הח-
שוד ברצח.
'בא־כהח המשטרה ,פקד יצ-
חק אבן־היים ,טען אתמול ב-
בית משפט  .השלום בבאר־
שבע ,כי הצעיר מאילת נדקר
למוות בצוואר בקבוק ,בעק-
בות סכסוד על רקע של בר־
יוונית.
פקיראכי־חייס הוסיף ,כי ה-
חשוד הכחיש תחילה כל קשר
לפרשה ,אד בהמשד הקירתו
סיפר ,שאכן דקר את טיראן'.
אלא שהדבר נעשה לאחר הת-
גרות מצד חמני'ח ומצד הב-
רה .-אני לא מכיר את המ-
"
נוח ,והוא גרר אותי למצב
שנוצר" ,אמר החשוד ברצח

והוסיף :שברתי את יעק־
בוק כדי "להפחידו ,כי ראיתי
שגם בידי חברו בקבוק .כש־
הוא ראה ששברתי בקבוק,
קפץ ?עלי ונדקר".

לתמרור עצור; כניסה לוזחוב
חד־סיטרי םניגוד לכמון הנ-
סיעה; חציית קו הפרח־ ,ר-
ציף לק תוד.
•נהגים סמוראי ועד דרגת
רב־סמל ,שנלכדו ביביצמנ ה־
עבירות ,אולצו להעביר את
הרכב לובסים משטרה צבאית,
שם יועכב למשד שבעה י-
מים •.רכב של נהגים 'בדרגה
בבירה יותר יעוכב 'בבסיס
משטרה צבאית למשד  14יום.
מטרת הוראה זו — לגרום ל-
כד שמפקדי יחידות יהיו ע-
רים יותר למשמעת נהיגה של
פקודיהם — כתוצאה מכר צ-
פוי הנו"נ גם להטסת מוסר
מהמפקד הממונה עליו.
הפעילות הגדולה ביותר של
ואמיטרזה הצבאית ביום ה־
מכמונות הארצי היה במחתב
פיקוד המרכז ,בכבישים מ-
צמח בצעון ועד למצדה בד-
תם ,ומהירדן ועד לחוף הים־
התיכון .על פני מרחבים אלה
נפרסו כ־ 80מכמונות.

מאת דור זוהר
ילד בן '  10חודשים ,יופף בנימין שיינפלד.
נמצא שלשום כערב ללא רוח חיים ,כשבכל של
טלפון כדוד סביב צווארו ,בכית הוריו בזכרון•
יעקב .זזמקרה אירע ,כאשר הילד .,שהושאר לבד
בכית' ללא כל השנחה ובלי שהוכנם ל לול או
למיטה מוגבהת ,זחל לעבר הטלפון .כביתו ואז ,תור
מיי משחק ,כנראה ,נכרף כבל הטלפון פביב צווארו.
בא־כח משטרת מרחב חיפה ,רס"ר ניסן ציגלר,
פנה אתמול לבית משפט השלום בחיפה >ביקש מתן צו
לחקירת נסיבות מותו של הילד .פרקליט הורי הילד,
עו"ד חנוך מאל ,התנגד לבקשת המשטרה לניתוח הגופה.
הוא טען שהורי הילד הם חרדים והאב ,יהודה שיינפלד,
היא תלמיד 'בישיבה" .אין ספק שקרה כאן אסון ושמות
הילד לא נגרם בעבירח .חילד ,כנראח ,זחל )הגיע
למקום הטלפון והסתבר ,בכבל .השכנה ששמעה רהשים,
נכנסה לדירה ומצאה את הילד ללא רוח חיים".
השופט ,כמאל היר ,נענה לבקשת ' בא־כח ההורים
ודהה את בקשת המשטרה לנתח את הטפה .כתב השופט :
" לא נראה לי שיש כאן חשד לעבירה .הילד שנותר ללא
השגחה הסתבד בכבל הטלפון ונחנק .ייתכן ויש מקום
להפנות אצבע מאשימה לעבר ההורים שעזבוהו ללא
השגחח ,או לפחות עזבוהו שלא בייוד הלול או במיטה
שממנה לא ימל היה לתת לרצפה• אבל ,בהתחשב
במצב המשפחה ,באסון הכבד שפקד אותה 'בהיותם
אנשים הרדים ,אינני רואה כל הצדקה להוסיף להם כאב".

כתב־יד של
ס עדיה גאון הגיע
לאוניברסיטת ו!יא
— בחבילת כתבי־יד עתיקים מגניזת קהיר
מאת דוד נלעדי
כתכ־יד שהניע כאחרונה לאוניכרסיטת תל־
אביב כחבילת כתכי־יד עתיקים מנניזת'קאהיר,
התגלה ככתכ־יד י של פעליה נאון שחי כמאה ה־.10
זהו דף מתוך כתב זימח של הגאזן עם כת הקראים,
הכתוב בחרוזים ,וכל שורה בכל טרק מתחילה באות
אחרת מאותיות האלף־ בית .הדף שברשות אוניברסיטת
ת"א והוא מאות א' ופותח :אשא משלים ואהודה".
את הגילוי על מהברו" של כתב־היד עשה מנהל
בית־המדרש לרבנים בבודאפשט פרופ' אלכסנדר שייבר,
שוויתר שלשום על יים אחד של טיול מטעם בית
התפוצות ,כדי לראות את כתבי־היד האלה מגניזת קאהיר.
לדעת פרופ' שייבר היה כתב־יד זה ,בבעלות קהילת
ברלין .הגנזך של קהילה זו רוקן ע''י קציני הצבא
האדום  rsaכיבוש ,ברלין במלחמת העולם השנייה.
יחד עם הגנזך של בית המדרש לרבנים בברסלאו ושל
קהילות אחרות בגרמנית — ובסך־הכל• למעלה מרבבת
כתבי־יד יקרי ער ך— הגיעו מגרמניה לווארשה.
ן
ההשערה היא ,שמאות מכתבי־היד העבריים האלה,
ביניהם עתיקים דקרי־ערך כמו הדף הנ''ל מסעדיה
גאון — הגיעו באחרונה מהגנזד הפולני לשוק הפרטי
בעולם ומשם התג לגלו לאוגיברםיטת ת"א.

1Kr j 0i^^UHWktfH0 ^^W9flH^^^HVt ^W ^^HBPVMV ^BIH9H ^HHHHB ^^HflHBHb^H
האם תלך המפ"דל עם המערך ורצ?

סדרת מופעים גקונביה האקוסטית

פארק הידקץ-גני יהושע

עירית הל-אביב -יפו
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להקת המחול

בת—שבע

במוצאי שבת 11,באוגוסט ,ב 9.00-בערב
בתוכנית:
בולרו מאת ראוול ,כוריאוגרפיה-יגאל פרי
אספלנד מאת באך ,כוריאוגרפיה-פול טיילור
משחקיםטרואגיים-מוסיקד' מסורתית ברזילאית .בוריאוגרפיה-תברט נות.
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 .בית־זין צדק
של העדה החרדית מאיים:

!חרט raina
לחוד־נפש בגלל

>י*ח»" גישרת גוזתרג•
" אמונו ,אמו •ל מיקי
*\9
סקופ ,גונוט ניתוח מנעוץ.
נ»ר»יאל חזס*י»ל" *בלמיין,
יאשר ג0חל9ו חוסר גידול
ממאיר »«" *ל מיקי.
נין חתזוטימ חוגימ »ד
ח?ותת8ו גמימוו ;הווואומ•
חניזיעח וחניתות ,תיו*נוגדי
חגרונ מחשמל גח עיגד אייה
סקופ ,אגיו של מיקי .כל אחי
מחעוגד^מ תד• 0ומ עגודח.
וזתגרר ש«מימ מחגידולים
נעלמו בליל ,ואילו ח«>יש»,
הגדול מכולם ,חצטמק גמיוח
כזו מניתן חית להסירו מגלי
לנגוע בנגד" .חרופאים אומ־
יי 0ל« 'זעפ'זיו חכגי ,נקיי
לגמרי' /אטיח אמו *ל מיקי.
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מאת אגינועפ כרייופף
גית־ייו צדק של העדה החרדית כירושליפ
יורש ממשרד הבריאות להפםיק לאלתר את הנהגת
המחלקות המעורבות ככתי־חוליפ פסיכיאטריים.

בישיבה שבה השתתפו ראשי ארגון רפע''ד) ,רפואה
על פי ההלכה( ,הרבנים יהושע שינברגר ,אליעז קאין,
ומזכיר בית־הדין של העדר .החרדית ,הרב אברהם מרדכי
ברייטשטיין ,הותלט להזמין את מנכ"ל משרד הבריאות,
פרופ' במד מודן ,לבירור.
הרב ברייטשטיין טוען שיש לו נתונים על קיום
יחסי מין בין חולים וביניהם לבין עובדים ערבים .הרב
שיינברנר ,תמכונד" .שר הבריאות" של .העדה ,מטר את-
מול ,כי אס לא יפסיקו לאשפז יחד םמחלקות פסיכי־
אטריות נשים וגברים ,ישולחו נשים חרדיות ,הזקוקות
לטיפול ,לחרן־לאת•

פורקה הקואליציה
בעירית רחובות

מרכיב את הספריות בבל וולקי הארץ

 1000שובתים
בוויךץ! רמוה

,הקואליציה מקיר לקיר שיבשה תפקוד המחלקות השונות",
טען ראש העיר ,ונטל את סמכויות סגניו מסיעת המערך

,

מאת גיל יודילופיץ
ראש עידית רהובות ,יהז•
קאל הרמלף ,פירק את ה-
קואליציה הרחבה ,נטל אמ
סמכויות שני סגניו והודיע
לוש ,כי ימשיכו אמנפ ל-
קבל שטי' אד בלי לבצע
כל עבודה עבור הע'דיה.
בישיבה שלא מן המניין,
שנערכה '.בלשבתו, ,הודיע ד,ר־
מלר כי  mtנוטל את ד!םמ־
כויו^ שהעניק לאנשים' מסי-

"
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מאת גיל יודילוכיץ
יולדות ככית וזולים א-
ש!! הרופא" נאלצות "
לכלות
את הימיפ שלאחד הלידה
ישובות על כודפאות .במת'
יולדות ,הממוקמת מריפים
מי» הכריטים ,גמד . .סח'
,סור חמור השיטות .? " iv
^
אחמת »ח' יולדות נאלצו

רשות שמורות הטבע:

אתמול להכניסו מיטות לחדר
האוכל לאתר ישיולדות שאך
זד ,ילדו לא "חנו לזון ?ליד),
לשוב ,גיוון שהמיטה בה שכ-
בו לפני 'הל יודה כבר נתפ&ד.,
משאים בכירים ,בבית־החולים
*טרו אתמול לפופד *,מעריב",
כי התפוסה ,במחי יולדות היא
'נ)על " 130האחוו .הם מקווים
שבעוד כתודשיים ,עם חנוכת

מאת אהרן פריאל
רשות שמורות המבע דורשת ממשרד הפניפ
להחזיר לידיה את תפעול התחנה למניעת זיהום
ים באילת .ותובעת כינוס חירום של מליאת הקרן
למניעת זיהום הים כדי לדין כמחדלים החמודים
כטיפול כזיהוס הים באילת.
הפעלת היחידה למניעת זיהום הים באילת הועברה
יןפגי ?שמ/ליגי השירות לשמירה על איכות הסביבה.
דשות שמורות הטבע ,שהפעילה אותה מאז 1974תגעה
אתמול&-.מנב"לי&שרד^:פנים ,חיים קוברסקי ,להחזיר
את תפעול היחידה למניעת  1זיהום יט ,לאחריותה לפני
"
.שנהיה עדים לאסונות נוספים".
לא ניתן לקבל את תגובתו של מנהל השירות
דיר
לשמירת על אימת הסביבה,
אורי מרינו.כ.

ן  'naיולדות חדשה ,יחול שי-
עור.
אתד הרופאים אפר ,פי יש
עוד בעיות חמורות בביה"ח,
המשרת אוכלופית של יותר
פ־ 300אלף ננמזות .יש הק*
'? ?:ז; " בחסציב• סרט "למוון ו-
דלק אין כספים לרכישת ציוד,
תרופות או ציוד כמו מיטות
ופצעים.

בימ"ש הורה להוציא
גופת בדווית מקברה
•
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דתובות לאחד שלדבריו לא
עלו יפה כל נסיחגותיו לה-
ביא את חברי אש''ר והמעדר
לפעילות מוניציפאלית משות־
פת .וחלה ירידה משמעותית
בתיפקוד מהלקות העירית.
ראשי סיעות אש"ר והמעדר
דחו •בתוקף את טעמת ראש
העיר .כל פעולותינו נעשו
למען "
מעובדים ולמען זמיר.
פירוק הקואליציה מנוגד ל*
סיבות שהביאו לכינונה".

הנהלת העיריה הביעה תמיכה בצעדי העובדים
T
ואיימה ,כי אם לא תשולם המשכורת לעובדים ^
ובתוספת דיבית והצמדה ,תשקול ההנהלה להשבית נם
את עבודתם של  40עובדים ,הנמצאים בתוקף צווי ריתוק
?בצוותי טננות לשעת חירום.
ראש עירית רמלה ,יורם דבי• ,ד,אשינ 1את הממשלה
בכך שאינה מזרימה כספים המגיעים לעיריה.

כורסות במקום מיטות ,השימ מו הטינול
ליולדות באסף הרופא בויהום ים אילת'

 Bמיקון טעות למודעת שמופיעה היוI 0
גמוסו* "שבוע טוב" ,עמוד 29
־־ AfSKDmnrZifiEKBTk

עות המעיד ואש"ר 1עם כינון
הקואליציה הרחבה .שני סגני
ראש זזעיד ,מיגאל לפידות
מהמעדן? ,שממנו ניטל תיק
החיניד ,ובני שרעבי ,שהח־
דק בתיק מיגהל וזעדםה ,נד־
הגמ• מצעדי דאש העיר .ראש
העיד הודיע ,פי ועדות מני*
ריה השונות תמשכנה לתפ-
קד כרגיל.
ההתלטה לפרק את הקוא־
ליציה גמלה בראש עידית

מאת גיל יודילוגמ'
 1,000עובדי עירית דםלה פתחו כיום רביעי
בשביתה ,כמחאה על בך שמשכורת חודש יולי
טרם הועברה אליחס.

_
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ווודימ יבעח
למען 'ה!1ד 1בויה־־מ

משפחתה טוענת :איבדה הכרתה למראה שוטרי
מג"ב מכים את בניה* המשטרה :נבדוק התלונה
JjJ •_ .י" —"!!

BBSEM

מאת אודי בינדר
כית-משפט השלזפ ב־
פאר־שבע ציווה כיום רבי"
עי להוציא מקיגרה את גו-
פתה של בדואית בת ,60
שמתה ביום שלישי בלילה,
לשפ נתיחת נופתה וקבי-
עת פיכת המוות.
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זזצו ניתן על־ידי השופט
 Bמשה מיכליס לבקשת משטרת
מרחב הנג ב .תחילה ,ביקשה
המשטרה לאסור את הפרסום
 Iבדבר  hrrmעיל הבדואית,
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ארועי השבוע 18.8—10.8
 /וגקון ט ע ו ת

למודעת שמופיעה היום במוסף שבוע טוב" עמ־ .30
"

(
III I
אירועים תחת כיפת השמים .הצגות,

וון'"

1
III

מוצעים בזה למכירה פריטי הציוד
אשר יצאו מהשימוש במלוננו:

[||

קסמים ,סרטים ,קונצרטים וסדנאות
|  x 3 ",קגjrwiujnma
קסמיס
ןן
im *mvviH) nmammm "!I
קוסם השבוע
אילוזע* )וזעם ,עם דמי מיקח(— 10.00 • .
הופעת a«r» 500 snw-p.r.s. III
בחורשה — בכל יום ן  — 16.00חופעוו לפני סרט
חילדים )בימים אי ,בי,
ח'( ; בטשן חיום ברחבי
המוזיאון — קסמים ושעשועים.

"קליוסטוו חננססטי" — מופע קסמים קלסי לכל
חמשפחח .ימים אי ,ח' בשעח  ,17.30במרפסת חרמן
מאיר .פסנתר ופסנתרנית נעלמים! מיטיוז מעופףI ,
ניסור בחורה ,ועוד — עם ליצנים ותזמורת.
הצגה ליליים» :בל 1אייאל יש לי ...סיפורים
ללא מלים" .ימים ג'! ד ,בשעות" 16.00 j 11.00
)לגילאי  sעד  .(9שחקו ,צורות ,חפצים וחרבח דמיון ו
י
מספרים ספורים באווירת קסומח וללא מלים. .
II.
הדיפות בעברית )ללא תשלום נוסף(
במוזיאון ישראל ביטים אי ,בי ,ד' בשעת  ,10J0בימי , 11
|
ג' בשעה .16.30
בתערוכת "אשנב לאסלאם" כל יום ג' בשעח il' ,18.00
II
בשבת  18.8בשעה .11.00
 :במוזיאוןרוקפלר בתעיוכח"טצריס־-מענרלנחו" I
? בשבת  U.8כשעת .1.00

גמצג מקין גיותר

||]

ו ו העטדת•
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Ill

וון בדבר פרטים יא לפנות למר אוריין שלוח1ז  2097בשעות III

II

אץ מלוננו מתחייב לקבל חצעח כל שחיא ומשאיר
ן לעצמו חזכות לסגור חמכרז מבלי להודיע על כן מראש1[| .
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י
יייקון פווסזות במהירות !J
! רח' אלוני  ,66תל־אביב ; י,
•X
טלפון .6Z1069
I:

ממק! ומכוון
פסנתרים

"?•" III

 9ימים בפניני תטבע וחנוף של יוגוסלבית )כולל לילח ברומא( * בתי מלון
מדתח א' ותיירומ מעזלח  *', .ומי מסיון
* מלוו<ז >שואלי *
כיצוע" :נאות הכיכר" * .,מאריכי יציאת ־) 21 * .ואש השנה( ן ) 11.10סוכות(.
 ,פרטים" :מועדון מטיילי מעריב'/טלפיז '03-439207

חגחת

גזור ושלח

ספרית מעריב
ת.ד 20208 .תל-אגיג 7ג1י$7

מכל חסונים
קניות ,חזדמנויוו^
בדיקת וביקורת.
 winוולן^ מל01-»3il7 .

f mWM.1m.1

קטלוגי

לכבוד

אורגנים ,צימגלו
ואקורדימיס

I

מחיר

מחיר

 .1המילון החדש
ב־ 8כר כים
65/ 000 85,100
 .2המילון החדש
ג־ 4ברכים
13,500 44,700
 .3המילון המרוכז
השלם
11,500 15,200
כיצד תזמין ל
סמן בי* את סוג המילון הרצוי לך ,שלם
 Hjלפי מחיר ההנחה ב־ 4צ'קים חודשיים שווים
ורצופים .שלח את תלוש ההזמנה והצ'קים
לפקודת ספרית מעריב.

'
שיניים |
 ? :מעבדת? ,,

™ל קצרביוג!סלביה

|
||j
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חדש :מגן שולחנות
גפנר ,ת"א ,פינםקר 29
 .0טרומטלדור טל0 .ח»28

תל־אב>ב ה>לסון בע'־מ 1
טלOJ-244222 .
מכרז 5/84

ב* 4תשלומים דזודש"ם,
ללא ר»ב>ת והצמדה.

נמות טרילין ,מכםים,
w&vBbmtij B *^R ^^^^Btt ^MB±
שטיחים

»לfl 0J-8J7000 einnn 'won .
fl
ממדים ורגי,),ת
 gg BSD B9B B? 885$פו«ו 0בלמיו 22? B8BI

?

־  mמבצע מיוחד לקראת החגים aa
| בי ! mrwטיולונו pwtpit

לתדרי אמגטיה ,מטבח,

I

[^
ממוז יטואגי" יןןטליט]

אבל אתמול :ביטל השופט את ן פול ימתה• השופט משה מי־
איסור הפרסום.
! כלים קמע 'בתתלטתו :אין
המנוחה mm ,אחמד אל ( ספק שזו האשמה חמורה" ב-
םענא ,נפטרה ביום שלישי יותר נגד שוטרי משמר הג-
בלילה! ,בזמן שאנשי משמר־ בול ויש להקרה עד סועד.",
הגבוה עצרו את מיה ,כשני 'בנה של המנוחה התנגד ל-
קילומטרים ממערב לחלץ ,ב־ הוצאת הגופה מהקגר בסע־
מהלד פשיטה לגילוי סמים .נה כי הדבר מנוגד למסורת
בבית־דימש&ט אמר טח של הבדואית .כתגובה להאשמות
המניחה כי אמו סבלה מק -דימשפתה השיב ממלא מקים
צרת וכאשר אנשי מגיע הפ־ משטרת מרחב הנגכ ,סגן־
עילו בוה ,התדנשה ,איבדה ניצב היים בין איון" :ה־
את הכרתה ,לא קיבלה טי־ משטרה תבדוק את התלונה".

וילונות מפלסטיק
ומנדים סינתטיים
תוצרת חוץ

ו

מאת איננה דויטשקרון
גפעמ הראשונה ירימו החרדים כאת קול
למען הצלת יהודי רופיה .הוועד הלאומי ,שהוקם
ביוזמתו של רב רפאל הלפרין כהשתתפות ראשי
ישיבות' אדמו"ריפ ורבנים ,קראו לצינור להקדיש
השבת הבאה ל"שכת תסיח".
ביום שלישי הבא ,ה־ 14באוגוםס ,יתקיים מם של
המונים ,באיצסדיון יד־אליהו כדי לעורר את ' יהדות
העולם למען 'בני ישראל הנמקים מאחורי מםר־הברזל.
בכנס יופיעו ,בין היתר ,שני עולים ,שהגיעו מרוסיה'
.באחרונה ,וידווחו על מצב היהודים ברוסיה .יוסף
מנדלוביץ' ,אסיר ציון לשעבר ,ואביסל שצ'רנסקי ,אשתו
של אסיר ציון אנטולי שצ'רנסקי — מאמו במס .כנס
ממד .יתקיים ביום שלישי ,ב־ 21באוגוםט. ,בבניני־
האומד ,בירושלים.

||| .נא לשלוח אלי את המילון חוצוי לי וחמסוטן ב־*
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וצ"ב  4צ'קים לפקודת ספרית מעריב על סך כולל
של• -???:
שקל.

 Iכתובת•
טלפון

מיקוד.
תאריד" ..™...-.חתימת

טידיזנגוף סנטר,
תל־אניג
%
הוצאת קרית ספר • מהדורת ספרית מעריג
ליל שישי 11.35 ,9.30
^k
ימי חול
9.30
הצעה  wבתוקף עד  15גספטמגר.
^Bk
|
מוצ"ש 9.40 ,7.30,7.30
,5 ,2
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מערימים על מס הכנסה
בעזרת "מחקר ופיתוח':

שלטונות מס"ההכגסה מנסים להתמודד — עד כה
ללא הצלחה — בתופעה שהתפתתה לאהרונה :ניצול
לרעה של החוק המעניק הגזגות־מס למשקיעים בחברות
למחקר ופיתוח.
מתברר ,כי חברות ומשקיעים פרטיים למדו לנצל היטב
חוק זה ,המאפשר לנכות את ההשקעה לצודד מם .לפי עצת
מומתי־מס ימעי־שס במדינה פיתחו 'מכתת המזזקד והפיתוח
את ה שיטה'' המתוארת להלן.
"
המשקיע רוכש חבילת־מניות בחברה למחקר ופיתות,
לדוגמה ,ב־ 20מיליון שקל .מחצית הסכום הוא מקבל כהל-
וואה זולה מהחברד"  20המיליון מוכרים למשקיע כהוצאה
לצורך מם־הכנסה .התוצאה :החברה נהנית מהשקעה של 10
מיליון שקל ,והמשקיע מחבילת־מניות של  20מיליון שקל
בחברה — כולה על חשבון" מם־הכנסה ,שהוא היחיד
היוצא מקופח מ "
תרגיל'' זה.
"
להתמודד עם תופעה זו החליטו שלטונות המס
כדי
להעמיד לדין מספר משקיעים וחברות .הטענה תהיה :ההל-
וואה הזולה למשקיע — בריבית נמוכה וללא הצמדה —
מצבתה על כוונה מפורשת להערים על שלטונות חמס.
בנציבות מס־ההכנםה רואים בשלילה את שי תוף־הפעולד,
ובין חברות מחקר ופיתות לבין יועצי םם זריזים — לניצול
חוה ,שהתכוון לעודד את המחקר והפיתוח בישראל ולא נועד
לתרגילי פס מתוחכמים על חשבון אמר .המדינה.
שרגא מקל

המש?! ההסתדרותי מזהיר
בפני הסכם הסחר ההופשי

אזהרה בפגי חיפזון בחתימה על הפכפ אזור סחר

: ' 1mmprui
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בשעה  6.30בערב •יתקיים טקס חלוקת מלגות
ע"י קרן יחיאל כרמה  -וארז לזיכרו, .
כאולם הישיבות של מת ברנד ,רח' נדנד  ,5ת"א.
ישאו דברים :שלטה שטיינקלפר — מזכיר מועצה פועלי ת"א יפו
אברהם סגל —יו"ר מזכירות הסתדרות הגימלאים בישראל
עו''ד חגי נרמון
ישראל מזור ירצה על • .הסיפרות העבריה בהתפתחותה.
יושמעו קיטעי נגינה בצ'לו ע"י חלל צורי.
מוקירי זכרו של יחיאל כרמון מוזמנים

' אתך באבלד על מות

האב

עמלת בנק ,היטל ומע''מ — הגיע אתמול ל־ 350.64שקל.
פירושו כי המחיר ב שוק השחור" קרוב? ביותר למחיר האפק־
"
טיווי בבנקים.
אחד הסוחרים הוותיקים של השוק הסביר אתמול ל*
!mmmmmmmmmmm i^mmmmmHmm
מעריב" ,כי היצעים גחלים זרמו אתמול לשוק ולעומת זאת
"ירד מספר הקונים לעומת הימים שקדמו לכר• לדברי אותו
mammmm tmaamBasma ^mmmmaama mmmmammammmmm mmmammmmm
במלאת שנתיים לפטירת אבינו וסבנו היקר
סוחר היו אתמול נסיונות למכור חבילות גדולות של דולרים
ולא תמיד נמצאו קונים.

niMffia

עמירמ פליישר

ישראל תתחייב לבטל את כל הסיוע ליצוא ,צפויה' סכנה
גדולה לענפי התעשיה דחחקלאות .ד,ם גס מזהירים מפני הצפת
השוק הישראלי במוצרים אמריקניים ,במיתזד מוצרי תעשיה,
..שיפגעו בתעשיה המקומית.
כתוצאה מתחרות הבנקים על הפקדונות הגחלים ,עולה
בתחילת
מזכיר חברת העובדים ,דני רוזוליו ,הזהיר עוד
הריבית שר& משלמים למפקידים הגדולים .הריבית ששולמה
יולי את שר התעשייה והמסחר ,גדעון 0ת ,מפני ההשלכות בימים האחרונים הגיעה עד לכ־ 22אחוז לחודש.
.של הסכם הסחר החופשי עם ארה"ב .הוא ציין ,שאף כי
הבנקים מעדיפים לשלם ריבית גבוהה על הפקדונות
חברת העובדים מחייבת עקרונית השגת ההסכם ,אין
להעלות הגדולים ,מאשר להעביר קנסות לבנק ישראל.
על הדעת כי במצב הנוכחי של המשק י הישראלי ,ובמיוחד
נוכח העיוותים שקרו בשנים האחרונות ,ניתן לבטל את
התמריצים השונים הניתנים ל־צוא והמתקנים חלק מעיוותים
אלה .הוא הבהיר ,כי יש לדרוש מממשלת ארה"ב לאפשר
מחן סיוע ליצוא ,עד שניחן יהיה להשיב את המשק הישראלי
.לרמת אינפלציה וצמיחה סבירים.
דיון
מועצת פועלי תליאגיג תקיים

ועד פנימי ביחידת המיכון
של בנק הפועלים
מבקש להכריז על םכםור עבודה

גיופ ראשון
כבקשתם של הכרי אחד מהוועדיפ של יהידת המיכון
הארצית של "בנק הפועליפ" להכריז על פכסיד עבודה.
דובר מועצת הפועליפ הביע את הדעה ,כי יש להענות
לדרישת העובדים.

עובדי האגף מבקשים להכריז על הסבסוד בעקבות מכתבי
אזהרה ששיגרה הנהלת הבנק לכמח עובדים ,שנבחרו באחרונה
לוועד המקומי ,ובהם הודיעה שאיננה מבירה בוועד זה.
מבר הבנק הסביר אתמול כי הוועד' ,הארצי של עובדי
"בנק הפועלים'' קבע שהבחירות שנערכו מותה יהידד ,אינן.
משרד ההקלאות נאיר גו־מאיר ,הוא מועמד חוקיות .בשל קביעה זו של הוועד הארצי מסרבת הנהלת הבנק
מנכ"ל
לשיתק להכיר בוועד חחדש.
שר החקלאות פפה גרופר לתפקיד מנהל המועצה
דובר הבנק ,אמנון הרציג הדגיש ,כי '"הנהלת הבנק תכיר
פרי הדר.
מקומי,
ועד
בכל
שהמוסדות הארציים של העובדים יראו גו
.לסופר •במעריב" נודע כ -שר החקלאות ,המשמש גם בוועד שנבחר באורח חוקי" .י
יו"ר המועצה לשיווק פרי הדר,
עטירפ סל"ישר
 .זימן אליז השבוע לפגישה את
? ••? נציגי י חברות הפרי הקבלניות
וחברי מועצת המנהלים כדי
להכשיר את הקרקע" למינויו
"של בן־מאיר לתפקיד מנכ"ל
המועצה לשיווק פרי הדר ,במ־
קומו של דן םלדי שהתפטר
לפני שבועיים מתפקידו.
עור נודע בי על פי תוכנית
שגובשה בהנהלת משרד החקי
מטה מיוחד. ,שירכז את הפעילות של התאחדות
לאות 1ומשיו• בן־מאיד גם ב־
תפקידו כיו"ר מועצת המנהלים התעשיינים בדבר הקפאת ההתקשרויות
• מאיר בוימאיר
הממשלתיים1 .
של החברה ליצוא חקלאי "אג־ הוקם אתמול ובראשו יעמוד ארנון טיכרג ,טנכ''ל ה־
רקסקר' ,במגמה לאחד את הייצור החקלאי על כל מרכיביו התאחדות.
כצעד ראשון נשלח שאלון לג־ 1,000מפעליו* ברחבי הארץ
למסגרת של מערכת שיווקית אחת.
חברים במועצת המנהלים של המועצה לשיווק םרי הדר ,כדי לאתר את העומדים להיפגע מן ההקפאה ,והיקף הפגיעה
אמרו ל מעריב" ,כי הם רואים בחיוב את מועמדותו של הצפוי .על פי דובר ההתאחדות ,המטה יעמוד בקשר גם עם
בן־מאיר" לתפקיד מנכ"ל מועצת ההדרים.
משרדי הממשלה־ וינסה לשכנע גורמים ממשלתיים להחהשג
אהדו פריאל באותם מסגלים.
,בשאלון מתבקשימ מנטלי המפעלים לאמוד גם את מספר
העובדים שיצטרכו לפטר או להוציא לחופשה ,אם twin
שלהם אכן יתבטלו.
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התעשיינים הקימו מטה מיוחד
לטפל בהקפאת ההתקשרויות

SWIIX

משרד הבטחוו הזמין
ב־ 3.4מיליארד שקלים
באזור פיתוח א' +

ועדה החליטה לא־להחליט
בעניין אתרים לסילוק פחם

"מעריב"

י קת יחיאל כרמון •הסתדרות הגימלאים המיכללה' לגימלאים י
בתי'א ,
 v "vיתיאל הרמון

" במחנה'/

של מאות מיליוני שקלי* התחרות הזו נובעת מגרעו־
נות הנזילות הלא קטגיפ והחשש שיהיה בה 8גידול
 prsהקרוב.

n'Uiix

' ,נעלה לקברו בבית העלמין "הדרום" )בגבול חולון—בת־ים( ,ביום ראשון,
י'יד אב תשמ"ד ) ,(12.8.1984בשעה  4.30אחה"צ .נפגשים ליד השער.
המשפחה

מחיר הדולר "השחור" ירד לרמה
של .מחיר הדולר האפקטיווי
בבנ^ם
'
pirwiy
ווןםיווד

מהירו של הדולר "השחור'' ברחוב לילינכלום ו־
ב"שוק הפולני" הסמור לבית הדואר המרכזי כתל־אביכ
ירד אתמול שוב כשל היצעיפ גדוליפ שהופיעו בשוק.
הסוחריפ דרשו וקיבלו מחיר .שגע כץ  350ל־ 355שקל
לדולר.
מחיר זה של חדולר השחור" הוא מחיר נמיד אם לוקחים
בחשבון כי המחיר "
האסקטיווי של הדולר בבנקים — כולל

במלאת,שנתיים לסטירת יקירנו

' ־ ' .-יחי אל כרימון "*

משתתפים באבלד בניות עליך.

חופשי כיו ארה''כ לישראל — השמיעו גורפים במשק
שיש .נמשכת תחרות הבנקים
ההסתדרותי .הס מצביעים על השלכות ממוכנות
להפכם כוה על התעשיה והחקלאות בארץ.
הפקדונות
הגדולים
אחרי
גורמים במשק ההסתדרותי מציינים ,כי אפ ממשלת
המקים ממשיגים גמירוץ אחד הפקדמות הגדוליפ,

mm¤m¤ ¤¤M MM¤¤M¤m MMMam
מנכ"ל משרד החקלאות
מאיר בדמאיר מועמד לנהל
את מועצת ההדרים
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הוועדה הבינמשרדית המקצועית ,שמונתה לקבוע
אתרים לסילוק אפר פחפ ואחפצתו ,החליטה כדו''ח חמפכפ
סה''כ ההזמנות של אגף מינהל הרכש במשרד
זה
שלה שלא להחליט על אתרים פוטנציאליים .כשלכ
התקציב
כשנת
הכטהון
 1983-4ממפעלים באזורי פיתוח
דואה הוועדה את תחנה הנוח בהדרה כאתר צבירה עד א +היה  3.4מיליארד שקל.
שנות ה".90
מינהל הרכש במשרד הבטחון רואה בטיפות החעשיה

משרד הבריאות ביקש לגחון אתרים מסויימים לסילוק
אפר הפחם ולהמלי'ן על קבילותם .הוועדה ,שבראשה עמד
ד"ד ארנון ארד מן המכון הגיאולוגי ,החליטה לחשאיר זאת
ליזמים ,שיבקשו להיפטר מאפר פחם.
הוועדה ,שמונתה באוקטובר  ,1982החליטה שלא־להתליט
.אחרי שנתיים של דיונים.
"בכתב המינוי התבקשה הוועדה(? ,הורכבה מנציני המכון
הגיאולוגי ,השירות לאימת הסביבה במשרד הפנים ,נציבות
המים ,חברת החשמל ,משרדי התחבורה ,ז/אנרגיה והבריאות,
המכון המטאורולוגי ,תח''ל וחברת הפחם הלאומי ,להמליץ
על קריטריונים לקביעת אתרים לצבירת אפר פחם ,על אזורים
ואתרים פוטנציאליים ושרען שטחים לעתיד לאיתסון אפר פחם.
הוועדה איתרה מספר מרתבים שבהם אפשר להקים אתרים
לאיחסון אסר פחם .בדרום הארץ הוחלט להתרכז באזור שבין
!באר־שבע לבית גוברין ,ממזרחה לכביש קרית־גת באר־שבע.
משרד התעשיה והמפןזר שוקל אפשרות לאפשר
אתר האפר המורשה היחיד בארץ נמצא •בתחנת הכוח
גחדרה . .יכוא שמן וכופפה מחו"ל.
ל־2.3
הוועדה צופה כי עד  1988במות האפר הכוללת תגיע
מפעלי השמנים העלו שורה של תביעות מהממשלה לשפר
מיליון טונות ,בהנחה שעד אז יוסט לפחם רק ספעלים קטניפ את תנאי המימון שלוט .כן ניסו לצמצם אשראי למשווקים
ובינוניים וכמות האפר ש ייצרו'' תהיה זניחה.
ע''י הכתבת תנאים לשוק.
"
עודד•שורר
כדי לשמור על יציבות האספקה ולמנוע
שינויים בעלותי
דנים"
גוזתרת
אין
עדיין
יביז!.
ד־חלסד! &ופית־
באזורי פיתוח משימה לאומית השובה ופועל באופן מתמיד
לעידוד תעשיה זו.
במסגרת מדיניות זו קיימות הוראות של משרד הבטחון,
המחייבות להעדיף תעשיות באזורי פיתוח ולהזמין ציוד
ממקורות אלה אף במחיר • העולה עד  15%על מתירים
מתחרים המתקבלים מתעשיות שאינן ממוקמות באזורי פיתוח
מועדפים.
?בין המקומות מהם הזמין משרד הבטחיז ציוד ,ניחן
למנות את :קרית שמונת ,בית־שאן ,מצפה־רמון ,אילת
ירוחם ,הצור הגלילית ,מעלות ,שלומי.

י־ חיים ברוך

במלאת שלושים לפטירתו של יקירנו

שמחה דירקטור

חכחן רייך ד1

ו

דל

נעלה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה

תיערך אזכרה ביום שלישי ,ט"ז באב תשמ"ד
) ,(14.8.1984בשעה  ,17.00בבית העלמין בנוה אילן.

ביום ראשון י"ד באב תשמ"ד } (12.8.84בשעה  4.30אחה"צ
בבית העלמין בקרית שאול.
נפגשים ליד שער בית הקברות הצבאי.

המשפחה

תודתנו נתונה לכל מנהמינו בכתב ובע"פ.

בנק ישראל

המשפחה

אנו מביעים את צערנו העמוק
על מותם של

אמיל פיקובםקי!יי
מרים פיקובםקי יי

לב1י קל"וגד
משתתפים בצערך הכבד
על מות

אשר האוסף הנומיסמטי שלהם
מיועד לתצוגה בבנק ישראל

! מודעות משפוזתמת"ן
דחופות
I

י

" אביך דל

למשפחת טויוליוקובסקי
משתתפים באבלכם הכבד.
בהלקח מכם חברנו לעבודה

אברהם מיליקובסקי יי

חברת מ .פרוסמן
ההנהלה והעובדים

הרשות לפתוח אמצעי לחימה
מודעות אבל גם בעמודים 11 ,10

לחבמו ךווד פוזה^ור
;זמועצה האזורית חוף עזה

תנחומים באבל על מות אמך

שושנה !••ר

 mamהסעת תלמ"דיג!
המועצה האזורית חוף עזה מבקשת הצעות להסעת
תלמידים למוסדות חינוך שונים לשנת הלימודים חשמ"ה
מישובי המועצה לאזור אשקלון ,לחבל אשכול ובתוך
גוש קטיף.
א .פרוס הקווים ניתן לקבל במחלקה לחינוך בימים
א?—ו' בין השעות  12.0o-8.00לפנה"צ.
ב .על מגיש ההצעה להניש את האישורים כדלקמן:
 .1אישור חביטוח של הרכב המסיע.
 .2תעודת עוסק מורשה לעניני מ.ע.מ.
 .3אשור ממס ההכנסה או מרואה חשבון על ניהול
ספרים כחוק,
ג ' .המועד האחרון להנשת הממןות .17.8.8-1
ד .אין המועצה האזורית מתחייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
ה .חתימת ההוזה מותנית בהסכמת משרד החינוך.

-

ראובן ח־זנבליט
יו"ר המועצה

י מועצת העתוגות בישראל
I

ל מ ו ס ד מ מ ל כת י

|

" דדועוה בעוכ"דודו  nro"r־
I
I
בשדיה או סביבותיה
 Iבת  3—2חדרים  +טלפון )רצוי בית פרטי(? .
ללא דמי תזין
 Iבהצעות• נא 'לפנות בשעות חבוקר לטל1,03-20701+ .

 .ינל •תו סיגי  mrrmnל-

מלוח החד•
לותקבלןת
 24שעות ביממה
ב־מיןןג< דיזנגוף
רח' דיזנגוף 118
ממי »<m
^
^

תורנות לקבלת
מודעות אגל
דחופות
לגליון יום ראשון
במחנאי־שבמ
מצאת השבת עד
שעת ) 24.00חצות(
)גיוס ראשון לפנות בוקר,
אין קבלת מודעות(
ב מעריב" תל־אביב ,רחוב
"
קרליבך  ,2טל,439111 .
.439380 ,439347

ל מ כיר ה
טנדר ג'י.אם.סי.
וגדורה קצו
שנת ייצור  ,91מצב טוב.
טלפון 04-991152—9
בשעות חעמדח

משרד התעשיה והמסחר
שוקל אפשרות לייבא שמן

a"11

"יריד דירות" ייערך ב' .טמבר
במרכז הירידים בוול-אב' ־

כיוזמה משותפת של מרכז הקגלנינ 'הבו־ניפ ביש-
ראל ומרכז הידידים ,ייערר יריד דירות כט"כז הקמ־
"
הירידים ,בין ה־ 8 3בספטמבר.
נרסיס שבאזור מרכז

בתקופה זו תיערכנה במרכז הירידים ו,
הישראלית" ו מונקם ."81
כל קבלן "או חברת בניה שישתתפ־ בירי
ביתן בשטח של  15מ''ר סבוב של  800דו'
שר1א יקר פחות מזה שנתבקשו קבלנים לשל
ריס ,שנערכו ללא מעורבות מרכז הקבלנים.
במרכז הקבלנים מקווים להשתתפות • 9ודו קבלנים
וחברות בניה וזאת ,בשל התנאים הטובים ב ,ום וכן מתון•
הכרה כי יריד הדירות" מהווד .מקים נוח , aר למפגש בין
מוכרי "
דירות לבין גיבור הקונים.
ביריד יוכלו להשתתף רק חברות מיז וקבלנים .שהם
חברי מרכז הקבלנים והנוגים בישראל.
•ובת "הבניה
ישלמו עבור
בלבד .סכום
כידידים אח•

*nam

ימק דיש

חב' "כלי זמר" קיבלה את הייצוג
של חב' כלי הנגינה "ג'י.אי.אם''.
האיטלקית הגמלה לייצור כלי־נגינה ,העכירה

החכרה
את הזכות ליצנה בארץ מהכרת " זומרפלד" להכרת? "כלי
זמר".
על פי החוזה שנחתם עם חברת "ג'י.אי.אם ".תשווק "כלי
זמר" בארץ אורגנים אלקטרוניים ממוחשבים ,מחשבים מו-
סיקליים ,מערכות הגברה אל.אי.אם ''.י ופסנתרים בבםן".
יתד עם האורגנים מאיטליה "
הסת החברה מחשב ,הניזון"מתוכנה
םיוחדת ללימוד נגינה.
מנכ"ל חברת כלי זמר'' ,מאל בונד ,אמר ני חברתו
"
תעמוד בכל הו«הייבויות ,של חברת זוםרפלד' לגבי לקוחות
שרכשו מוצרים של נייצאם ".לפני" יולי  1984והעניק להם
"
שיחת מלא.

 Bביורם 7מנו1וי 0ללימוד" בגרות

כיתות בוקר ועוב ?

?ו>ול>ס
מ ןןיפינו
של  24יום

ארצות
הבדיה
בתי מלון מעולים *
טיסות ב"אל־על" ¥
ביצוע" :אופיר טורס"

*

תאריכי יציאה:
*,9 ;17.9 ;1Mנ,

*

«ו«יס" :מועדון מטיילי
מעריב" ,טל• 03-439207

lIflM

השר המרוקני קטף את
פירות הנצחוןשל נאוואל
אלכם דורון היה במסיבת העתונאים שבה
גנב .שר הספורט המרוקני עבדול לטיף
םאממלי )בציור של זאב למטה(
את ההצגה מהמנצחת ב־ 400משוכות
נאוואל אל־מוטאוואקיל )בציור למעלה(
' שר־חספווט של מארוקו ,עגדול־
לאשיף סאמללי -־ גבר שמנמן וחדור בלבו-
שו — תפס מקום על הבימה ,מול סוללת
מיקרופונים ולידו התמקמו שני שומרי*
דאש .אוהל מסיבות תעתונאים ב"קולוס•
אום" בלוס־אמ'לס תתמלא בכתבים סקר*
נים .הם ציפו לראות שם את המנצחת
האולימפית הערבית הראשונה בהיסטוריה
— את האתלסית ממארוקו נאוואל אל*
מזסאזזאקיל — אלא שבמקומה בא
המיניסטר .אותה החזיקו גחמתנת".
גמובן זח ,לא שונה איפוא תשר ,ממדינאים רבים.
גם הוא רצה להתהדר ולהתחמם בהישג  ,הראשוני.
העתונאים המטירו שאלות באנגלית .השר השיב
בערבית ובצרפתית .מתורגמנית התבלבלה פעמים רנות
— ועל חלק מהשאלות לא ניתנו תשובות ...סבלנות
העתונאים עמדה לפקוע., .תיכן חמנצהת שלכם — "1
נשאלו המארוקנים .השר ומלוויו נעו על בסאותיחם
בחוסר נוחות ,אכל השר המשין לדבר.
" 24שיה חיכינו לרגע חזה" — אמר" .זו
המדלייה האולימפית השנייה בתולדות מארוקו.
הראשונה היתה ,כסף' ברומא ? 1960במרתון )ואדי
עבדלסאלם( — וזו מדליית־הזהב הראשונה טלה.
ממשלתנו מימנה את הבאת האתלטית למשחקים.
כל שאני יודע! מלמו ,חסן השני ,ראה את הריצה
שלה בטלוויזיה .עתה )כעת הראיון( השעה  5לפנות
בוקר במארוקו ואני מניח שכאשר אחזור מהאיצטדיון
למלון שלי ,אקבל ממנו טלפון ואשמע את ברכתו" —
אמר השר•
.הוא סיפר כי מארוקו — הקטנה שבמדינות צפון
אפריקה הערכיות — היא עתה המדינה הערנית מס י
 1נספורט הניךלאומי .במשחקי הים־התיכון שאירחה
בשנה שענדה דורגה שביעית .שליש ממספר ספורטאי
הצמרת שלנו הם נשים! למרות שמדובר במדינה מוס-
למית, ...המשחקים הים־תיכוניים הין קרש קפיצה
לקראת לוס־אנגילס" — אמר השר.
ככל שהתארכה מסיבת העתונאיס — והשר המ-
שיך בדינורו — נעשו העתונאים תובעניים יותר .בסופו
של דבר הגיעה נם האתלטית ,נאוואל אל־מוטאקוואל,
מנצחת הריצה ג־ 400משוכות.
"ניצחתי -,ניצהתי ,ניצהתי ו" — זעקה מיד >אשר
התכררה זכייתה בריצת הגמר .וכאשר נשאלה מח
בדיוק היה בריצה שלה ,השיבה :באמת שאינני  .זו־ י
"
נרת ...רצתי —— וזח הכל "1

אמריקה  ,2 ,1ג .ריצת  200מ^ ייגסיומת ז»וז קארל ליאינו מוזג י יליייי »ייי• »י»ע — קאיל ליאיס»'» vnem ,ר»זוו)ארד( יקייק גא«»ייס»ז
)ונילוס,, :א".י«<".
...
)כסף(.
...
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יומןלום-אנגילם
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ישראל uVann

הבנת קארל ?

אין חולקין על כך שקארל לואיס הוא ח־
ספורטאי הגזול ביותר המשתתף במשחקי לוס־
אננ'לס .סופרסטאר שכל כלי־חתקשורת עוקנים
אחר כל תנועה מתנועותיו• אנל אי־אפשר להתעלם
גם מהעובדה שיחסו של הקהל האמריקני אל ה-
אליל החדש הוא דו־ערכי.
מצד אחד ,הוא מתקבל ברעם של תשואות
נאשר הוא פושט את ;».נד, .האימון שלו ,באיצטדיון
1ה"קויליסיאום" ' .מצד"^וני? ,התנהגותו השהצנית
וסאהךותיו חיחימת . ,כבן  .חספיקו להשניא אותנ
ל<וי!רק על הלק .גךנלמהבייו האתלטים ,אלא גם
על חובבי הספורט ואמצעי התקשורת בארה"ב.
לואיס ))צמו ממשיך בינתיים לפי ; התכנית ,
שקמג לעצמו  ,,גמסנרת ההסתערות על שיאו של
גיסי אוו^נס האגדי • .זכייה בארבע מדליות־זהג
את מדליית־הזחב י השניה כקפיצה לרוחק נטל
בדיוק לפי התסריט ששירטקו מראש .הוא הודיע
י
כי .,כדרכו ,ינצח בתחרות כקפיצה חדאשןגת —
ואמנם כך חיה.
י לו<זיס ניתר למרחק  8.54מי .בקפיצה השניה
פסל ,ואחר־כך פרש מן התחרות והותיר את בור
הקפיצה לשאר המתחרים ,תוך נטילת סיכון מחושב,
שמישהו מביניהם גכל זאת ידביק אותו )מה שלא
קרה( .הצוטם נאיצטדי>ן ששילמו  .במיטב כספם,
לא סלחו לו על־כן .מכיוון שטקס הענקת המדליות
בקפיצה לרוחק נערך ממש בסיום ,בשעת מאוחרת,
עזנו רבים את מושביהם באורח מופגן ,כדי לא
להיות שותפים לנצחונו השני של קארל הגדול.
אתמול ,אחרי הזהב השלישי שלו ב־,200
הציע
,
אחד מבעלי הטורים ,בסגנון ארסי ,שלואיס ירוץ
לבדו את כל מיחךחשליחיס  100x4מטרים —
המקצוע האחרון  .האמור להעניק ללואיס את ה-
מדליה הרביעית ,ובנך ישווה את שיאו של אוואנס.
הבתנ רמז ללואי'ס ;,ני .אם ירוץ לבדר? לא רק שלא
יצטרך לוזתחלק בןנחילח עם עוד שלושה מעמיתיו,
שבכך־ל .'#יסתנן שמישהו;' מהם יפסול ,נפי
אלא
ז
גמשחקי-רומא '.i960
; האמריקנית
י
שקרוה!.לרגיע #י
'' • 1
־  ,' !:" ,וזמ^ גלןאול ןז
י ' ,
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דל 1קלייה *18מנה הישראלי של  .נבחרת
גרמניה בכדורסל ,המתמודדת על מקום 7י8

בבהרת ישראל
היתד .משהקת כאן
על המקומות 8-5
מאת אלכם דורון ,שליח  ,מעריב"

"נכחדת ישראל כפי שאני מכיר אותה — הנבחרת שהופיעה כאליפות אירופה
האחרונה ולא זו של הקדם־אולימפי — היתה יכולה לתפום כאן מקוס  ,''8—5אמר
אתמול מאמן הכדורפל הישראלי של מערב־גרמניה ,דלף קליין.

...ולילהאמר רוצה משחקי החורף

• המלך אולף :מנורווגיה הניש לוועד האולימפי הבין
לאומי בקשה :וישמוית ילארח בארצו את משחקי החורף
הידיעות הנורווגית הודיעה בי
כשנת  ' :'.1992סוכנות
העיר חפומת•'לאירוח היא י לילהאמר.
מ»רג־גרמנזח, ,צרפת ,איטליה ,שוודיה ובדיה"מ,
הגישי אף 'הן :
בקשה ?לארח את אולימפיאדת החורף הי16
?

־  .i992'iי'? '?:?:^? ' ''? • ? ':

רה  6.07מ' למאיה בן־צור בקפיצה למרחק* גמליאל עשירי במקצה

זהב רביעי ללואיס; קרח
עם שלושה בריטים ב־1500

לא פחות מ־ 16תחרויות נמר ייערכו כאיצטדיון ד"קולוטאופ' /כפוף השבוע הנדול של האתלטיקה

,.ניו־יורק טיימס" יצא מיד להגנת זליננר וקבע כי מעלתו
היא בכך ש העלה את הכדורעף האמריקני על המפה העול-
מית" .סגנון "מוכר לא כן ו!
העתון " לום־אנג'לם הראלד" מאשים כמה עתונאים
מהעחון היריב "לוס־אנג'לם טיימס" — נגדו ביוון זלינגר
את חיצי הביקורת שלו במסיבת עתונאים רשמית — שפעלו
בלי הרף מד המאמן והפריעו לו בהכנות האולימפיות.
כתבת מעדיכ ברוריה גינמו מופיסה:
איגוד הכדורעף הישראלי החל  ,.לחזר אחרי מאמנה
הישראלי של נבחרת 'הנשים של ארצות־המ־ית אריה זליגגר,
שהוביל את !האמריקניות לזכיה כמדלית כסף אולימפית.
בשיהות עם אחדים מראשי הענן• העמיד זלינגר ,השוהה
בארצות־הברית מאז  ,1972דרישות כספיות גבוהות• הוא
מבקש סכום של  7aאלף דולר לעונח;_,מתחייב להעמיד בתום
חמש שנות עבודה עם הנבהרת ,נבחרת לאומית ברמה אירו-
'
"'""'<־ ? '
פית גבוהה.
? • '
באיגוד הכדורעף !החלו  .בפייוץ אחרי מפעל שיקה על
עצמו מימון פרוייקט זה.
משכורתו של מאמן ישראלי 'בנבחרת הנשים מנתח
ל־ 1000דולר לעינה.

 6קופצות — ביניהן אחותו של קארל לואים ,קארול )[(6.55
— עברו אותו .לפיכך ,צורפו ל־ 12שעלו לגמר עוד  6אחרות.
אריה גמליאל רץ בקצב אחיד ואיטי כמעט כל הדרך ותפס
מקום עשירי במיקצה מם'  3בריצת  5000מטר ,בזמן 14:02.98
דקות — ה־ 35בטיבו בין  58משתתפי המיקצים .הראשון
במיקצה שלו היה צ'ארלס צ'ריוט מקניה —  13:45.99דקות.
המהיר ביותר היה הפורטוגלי אזקיאל קאנאריו )במיקצה .(1
 13:43.28דקות ,והרצים המפורסמים ג'ון ווקר מניו־זילנד.,
וםעיד אודסה ממרוקו סיימו .שני ורביעי במיקצה .2
גמליאל היה שני בטור  14הרצים לאחר  1,000מטר .הי*
ניסה לפרת קדימה ,ללא הצלחה ב־ 2,500מטר — אבל כבר
ב־ 3,000ירד למקום הרביעי וכעבור  400מטר נוספים נדחק
אחורה עד למקום העשירי ,שעליו שמר" עד הסיום .הוא
הקדים רץ מטאנזניד? ,בשם סוואי "
) ,(14:22.20רץ םאקוודור
) (14:52.43ומפאראגוואי  15:16,64דקות .יש עוד גרועים
מאיתנו...

 16גמרים צפויים בסוף השבוע הגדול באתלטיקה

"ניו־יורל ,נייימפ" יצא להננתו של 'מאמן הכדורעף הישראלי שי נשות ארה"כ ,אריה י זלינגר ,כעקבות
ביקורת שנמתחה כ" לופ-אנג'לם .טיימם" .תחת הכותרת "האפ המחיר היה כדאי" כתב "טיימפ" של דהווי
המערבי ,כי לרעתו הנהינו זלינגר ונ*אמן המתעמלות ב לה קארולי "שיטות קשות והעבידו? כפיר הספורטאיות
שיטה זו מתאימה לטורח־גדמניה ולא לארה"ב" — כתב "לופ אננ'לפ טייטפ".

מאת אלכס דורון ,שליח .מעריב"

מיה :חסרו לי  12סנטימטר

בשיחה עם עתונאים ישראלים לאחר שגר־ ' רחוק בטורניר האולימפי .אירוע זה משמען
מניה הוכרעה בידי איטליה ) ,(99-71אמר ,אמצעי — כאשר המטרד .היא אתת ויחידה :
אליפות אירופה" ,אמר קליין.
קליין' ,כי מטרת נבחרת גרמניה היא לתפוס
מטוס טוב בסיסגת ?הכדורסל של אירופה ב-
הוא העריך כי נבחרת ישראל בזזרכבד.
אליפות היבשת! ,אותה יארחו הגרמנים בשינה
החזק ?ביותר  ,ולאחר הכנה טובה יותר מא-
הבאה .לאחר מכן אשוב לישראל" ,אמר
•קליין" ' .
שר לפני גרנובל ופאריס ,היתד .צריכה לנצח
־הגרמנים ההליטו שלא ?להשתתף בעונה את אוסטרליה — בעיקר תודות לעדיפות
בניתור הראשון קמה מיה  6.07מטר .בשני — 6.04
במהירות — אבל מול ברזיל לא היה לה
הקרובה במשחקי ג ביע אימפה לקבוצות ול־
התמסר להכנות לאליפות אירופה .איש לא םיטי .נבחרת גרמניה .של קליין הפסידה ל־ ובשלישי והאחרון — ...6.03
ראשונה •במוקדמות היתד ,האמריקנית נ'קי נ'וינר עם
אוסטרלים ,אבל הפתיעה את ברזיל.
! ,חשב בגרמניה שנבחרת זו תגיע" כל כך
 6.78מטר .הרוםניד .אנישורד ,קזשפיר־סטאנצ'ו 0 .6.69וזן
הירנשאו מבריטניה — .6.64
מיה הקדימה את תבחיליות נו־מיאם —  6.04ונרסיה 6.01
והפיליפינית מותם  .5.58על אלה שקבעו פחות מזה ,לא
כדאי להקדיש שורה...
המינימום בקפיצה לרוחק היה  6.50מטר — אבל רק

מאמן נשות ארה"ב בכדורעף מוכן לחזור הב יתה ולאמן את נבחרת הנשים תמורת  70אלף
דולר לעונה *, yאחרי  5שנים אני מתחייב להעמיד נבחרת ברמה אירופית גבוהה"
מאת אלבס דורון ,שליח "מעריב" בלום־אנג'לס

0רצלונה מעונייגת ,כידוע ,לארח את משחקי
אולימפיאדת  .1992אתמול ערכו הספרדים מסיבת עתונ־
אים.ומסרו שרסיס ראשונים על עירם — אם וכאשר
תזכה במועמדות .רוב הסיכויים לטובתנו" אמרו? ? .
כל:התוכניות "מוכנות המפורט זי תהיה אולימפיאדה
"
באיוירד , ,,משפחתית ולא כמו בלוס־אנג'לס ,שרק על
נסיעוו* האתר 'לאתר מבזבזים הצי יום" אמרו דוספרדים.
'
הם 1הצען :אונ;:םמל המשחקים אבל מאחר שטרם ניתן
אישור'. .שהאולימפיאדה תהיה בםרצלונח חם מציגים סמל
־•שבו חמש הטבעות השלובות כאילו ממתינות להזנקה,
ל התעגלות" ' ;^. •;• '.י•
"
"

•

המלן חסן" :אני גאה בן" '

אלפי מרוקנים ישבו בליל אתמול צמודים לרדיו
כשהם מאזינים לסיפור זכ>יתה של אל־מוטאוואקיל
נמדלית הזהב — 1ניצחון שהתקבל ב"מקהלת" צופרי
מכוניות בערי מרוקו .חמלו חסן היה הראשון לברכה,
כשטילפן אליה מיד לאחר ניצחונה" .את גאוות העולם
הערני כולו ,אני נאה בכן" ,אמר לה .סיפורה של
אל־מוטאוואקיל נפרש על פני כל עמודו הראשון של
עיתון הערב " מרוק סואר" תחת הכותרת  " :נאוואל
הזהב המרוקנית הראשונה בהיסטוריה ה-
— מדלית
אולימפית".

מאת אלבס דורון ,שליח  .מעריב" בלוס־אנג'לם
"חפת לי 2ג ס"מ כדי ?לעלות לנמר" — אמרה מיה
בנצור לאחר שהבעה  6.07שטר בקפיצה לרוחק ודורנה
במוקדמות כמקומ ה־ 7בכית מ 16) 1 '0כסר־הכל ,מבין
 23קופצות( .היא היתה רחוקה  20ס"מ מהתוצאה —
8העניקה לה את ה"כדטיפ" לאולימפיאדה.

לוס־אנג'לס תוקפת את
זלינגח ניריורק מגינה

ברצלונה תצה או! 1992

י

« זהו מיטש גיילורד ,אחד
משלושה ספורטאים יהודים
שזכו נמדליות במשלח ת אר־
ה"ב למשחקים .מיטש זכח
בזהב ,כסף ושתיים מארד
בהתעמלות  :אור לאתמול
זכה רוברט גרלאנד בזהב
נניודו ) 86ק"ג( והשחיינית
דארת טורס זכתה בזהב ב-
בריכה —  100X+חופשי.

באולימפיאדה ה־  .23להלן מה שצפד ככל אחת מוץ
• נוכה נשיפ :שלוש שהופיעו בזירה האולימפית כבר
לעני  12שגה ,השתוקקות ל"שירת הברבור" — 5לועת
מינכן מגרמניה אולריקה סייפארת' ,אלופת מוסקווה האי־
טלקיה שרד ,סימאוני והקנדית דבי בדיל — ורק האמריקנית
לואיז ריטר מסוגלת לסננן ,בהיעדר השיאניות אנדונובה
וביקובר*
• דיםקים ככרים :האמריקני מק דלקינם שואף לזכות
שוב בכתר אחרי שמונה שנים ,מול חבריו הוותיקים ג'והן
פאואל וארט ברנס.
•  100ששומת נשיפ :הבריטית שירלי ססרוננ מוע-
מדת לתואר ,בהיעדר העילית המזרחית.
•  3000נשיט :האלופה האמריקנית מארי דקר והרו-
מנית מריצ'יקה פויסה ,ואולי ג 0הגרמניה בריגיטה קראום,
נראות מחושלות יותר פה" יחפנית" הבריטית זולה באד.
•  3000טנשוליפ :
האמריקני הנרי ' מארש עשוי לכפר
על פסילתו בגביע העולם ונפילתו הטראגית באליפות העולם,
נוכח פציעת אלוף העולם הגרמני פטרת אילג .הקנייתי
ג'וליוס קוריר ,הבריטי קוליז ריץ והצרפתי ז'וזף מאחםוד
ימתינו לתקלה נוספת שלו.
•  50ק''ט הליכה :המקסיקנים ראול גונסאלם ומרטין
ברסודם והספרדי חוסר? מארין — מי מהם שלא ייחפם בTי
השופטים ,הוא שינצח במאבק המחיש?j .
 • ,דיפקופ נשים :ההולנדיות ריר ,סטולמאן מועמדת
לזהב ,בהיעדר הנפילות  ,המזרחיות.
•  100x4נעדפ :ארה"ב ,ואחריה 'ג'מייקה ,בריטניה
וקנדה ,ייהנו מהיעדר .המזרה־גרמניות הבלתי מושגות

 100x4 0נבריפ :יריבימפ של קארל לואים )בדרך,
לזהב ־רביעי( וחבריו יהיו רק ...הם עצמם ,ולאו־דווקא
הרביעיות של קנדה ,בריטניה ,ואיטליה.
; 400x4 toשיט :המזרח־גרמניות פינו את הכתר ל־
ארה"כ ,לפני קנדה.
•  400x4נכדים :מה עדיין לא קרר .לאמריקנים הי•
" טייבוריטים" במקצוע "משגע" זד,ז להמשך סידרת הקספר?
טרופות שלהם יצפו אוסטרליה ,ניגריה ובריטניה.
• נוכה נכריה' :זיו ג'יאן־הואה עשוי להקנות לסין
זהב אתלטי היסטורי ,אולם לא לפני שאת עצבת ימרטו
הגרמנים דטמר מגנבורג וקאדלו תרנהארט ,הרומני ,סידן
מאטיי ודווייט ססונס־קשישא.
 $ברזל נכרים :רק האיטלקי אלסנדרו אנדריי יוכל
להפריע להגמוניה שלי האמריקנים דייב לוט ,אוני וולן«
ומייק קארטר ,בהיעדר ההודםים המזרחיים.
•  1500נשיפ :אלופת ה־ ,800מרומניה דוינה מלינטה
עשויה להשלים " דאבל'' במאבק עם האפריקניזות דיסוקי
והבריטית כרים בוקסר.
 1500 9נכריפ :המוקד של משחקי אס־אנג'לם :לרא־
שינד' במחיצה אחת מנצח ד,־ 800הברזילי ז'ואקיפ קרת
)שידאנ למניעת קצב " הלווייה''(; השלישייה הבריטית —
םבסהיאן קו )אלוף מוםקווה( וצמד ה סטיבים" אובט )שיאן
"
העולם( וקראם )אלוף העולם( ,ו"סטיב" השלישי ,סקוט,
המבקש להחזיר את מתר במרהק זה לארה''ב אחרי  76שנים.
 : 5000 9מאבק מרתק בין שיאן העולם הבריטי דייב
מורקרופט ,וערוקני סע Tהאוויטה ,הפיני מארפי ואיניו,
האפריקני דאג מאיילה והאירי דיי פלין.

—י
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אחו"ב!וספוד בגמד
ניצחו בחצי־הגמר את קנדה
) (59-78ויוגוםלאוויה )(61—74

 jgכדורגל

—־

בודל וצרפו!: 1JNU

ניצחו בחצי־הגמר ,בהארכה את איטליה ,
) (1—2ויוגוסלאוויה ),(2—4

ארה"ב ופפרד ישחקו הלילה )שבת לפנות בוקר
נפתרות ברזיל וצרפת ישחקו בנמר טורניר הכדורנל
לפי שטון ישראל( בנמר מותיר הכדורפי לגברים ,לאחר האולימפי בטוצאי־שבת ,לאחר שניצחו כחצי־הגמר את
שארה"ב הכניעה כחצי-הגמר בנקל את קנדה 8ד— 59יריכותיהן ,איטלי* ויונופלאוויה ,כתוט הארכה
) (26—43ופפרד התאמצה לנצח את יוגופלאוויה 61—74
המשחק המרתק מביו השנ -לאודה לגסות ,ובדקה ה־73
).(!40—35
יים העניש בפסדטו ,את צדפת הצליח תזרח' להשמת.
שעה קלה לפני משחקה של
קנדה עם ארה"ב .אור לאת־
מול ,ניגש מאמנה הדברן של
קנדה ג'ק דועאהי אל המאמן
הםועו' של ספרד דיאז מיגל
ואמר לו" :קנדה היא הננח־
דת היחידה שמסוגלת לנצח
את ארה& . -יגל היד  :ברי
כותי נתוגות לך מראש:" .בוא
וניפגש בגמד'.
,אבל דונאהי לא יהיה ב-
גמר ,השחצנות של המאמן ה־
קנדי שוב בגדה בו .דיאז מי־
נל ,ששמר על פרופיל נמיד"
"
י
יכול לחגוג :מד־
כל הטורניר
ליית־הבסף הראשונה של ספ-
רד בכדורסל האולימפי —
כבר מונחת בכיסו.
איו ספק כי לספרד זו הצל-
חה גדולה  -המשד ישיר ל־
סידרת ההצלהות הקודמת של
נבחרת זו :מקום  4כמוסק-
ווה  -, '60מקום שני באליפות
אירופה האחרונה ועתה מקום
שני )קרוב לוודאי • בלוס־
אנג'לם.
בניגוד לאיטלקים ,שלאחר
"
החל ראשם
אירופה
אליפות
י
מסתחרר: ,אצלנו שמרו בל

•

־הזמן על מידה גדולה של אי-
פוק• ההשגים לא עלו לנו ל•
ראש" — הסביר לי עורר עתון
הספורט המדרידי אס" ,קאר־
לום חינעז ואלת" — ",מומחה
בבדורסל.

בנצחו! על קנדה )השני ב-
טורניר כאן( ,שלא הוטל ב-
ספק' הירמ לקלוע לארה"ב:
כריס מאליו  ; 20ג'ורדז ,13
פאט יואינג  •10לקנדה" :נ'יי
טריאנו .16
בנצחון המסתת ) <6^-1A
שהשיגה ספרד על יוגוסלא־
וויה — האלופה האולימפית
שנשלחה בעקכות אלופת אי-
רופה אי-טליה ^1זאבקים מיש־
ניים ?בחשיבותם — כיכבו:
לספרד — מארגאל  16חימנז
 ,13סאן אפיפאניו  .12ליוגו־
סלאודה  -דליפאגיץ' ,16
פסרוביץ  ,16רז־ובאנובת .15
י
"מלד הסלים" בטורניר עד
כה הוא הוראציו לופז מאורו-
גוואי —  160נקודות .אלא ש־
" מלכותו" בסכנה בירי ריווה
האיטלקי 147) .נקודות( וסאן
אפיסאניז ).(145

היופ

 22) .תחרויות הגמר — טידגשות(

 9אתלטיקה )מ־ 19.30ומ־ 02.00שעון ישראל(  3000 :מכ?
שוליפ ודיםקופ לנכדים ;  100 ,3000משוכות ונוכה ל-
נשים; תחרויות מוקדמות,
 0היאבקות )מ־ :(22.00משקל עד  52ק''נ ,עד  74ק''ג
חופשי;
ומעל  100ק''ג כסגנון
קרבות
מוקדמים.
• גיורו )מ־ :(02.00משקל מעל  95ק"ג.
© קפיצות למיפ )מ־ : (02.30מגדל לנשים.
 9שחיה צורנית )מ־ : (18.30פולו.
 9דוניות )מ־  500:(18.00מטר ב־ 7דגמים לגברים ולנשים.
 9התעמלות אמנותית )מ־ :(04.00מוקדמות.
 9סופיפ )מ־,, :(24.00דרפיגו' " אישי.
® חץ וקשת )מ־  :(20.00תחרות לגברים ולנשיא
• טיף )מ־ :(20.00דקר קבוצתי לגברים.
 9כדורסל )מ־ : (20.00משחקי דירוג  8-1לנכרים.
 9בדוריד )מ־ : (21.00משחקי דירוג  .12-5לגברים.
 .. 9כדורעף )מ־ :(04.30משחקי דירוג  8-5לגברים.
• כדורגל )מ־ :(05.00משחק .על מקומות *.4-
• הוקי )מ־ : (18.00משחקי דירוג  12-7לגברים ; פיכוכ
אהרון לנשיפ* .
י • כדורמיפ )מ־ : (18.30משחקי דירוג.
• טניפ )מ־ : (19.00משחקי ?חצי גמר לגברים ולנשים.

מחד
) 41תחרויות הגמר — מודגשות(
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אתלטיקה )מ־ 18.00ומ־ ,5000 ,1500 :(02.00נובה ,ברזל,
 50ק"מ הליבה 400x4^ 100x4 ,לגברים ;  ,1500דיםקופ,
 400x4^ 100x4לנשים; תחרויות מוקדמות.
איגרוף )מ־ :(04.00קרכות כ־ע מצשקליפ
היאבקות )מ־ :(04 '.00משקל עד  57ק''ג ,עד  68ק"נ ,עד
 82ק''ג ועד  100ק"נ כפננוו חופשי.
נ'ודו )מ־ :(02.00משקל פתוח.
דוגיות )מ־ 1000 : (!8.00מטר כ* 5דנמים לגברים ול-
נשים.
חץ וקשת )מ־ :(20.00תחרות לנבריפ ולנשיפ.
קפיצות' למים )מ־ :(20.00מגדל לגברים.
פיף )מ־ :(06.00דקר קבוצתי לגברים.
התעמלות אמנותית )מ־ :(06.00תחרות כקרכ רכ.
טגיס )מ־ :(20.00גמר טורניר הראווה לגברים ולנשים,
כדורגל )מ ־ :(05.00משחק הנמר.
כדורעף )מ־ :(04.30משחקי דירוג  4—1לנכרים.
כדוריד )מ־ :(24.00משחקי דירונ  4-1לנכרים.
הוקי )מ־ : (19.15משחקי דירונ  6-1לגברים.

במכבי חיפה זועמים
על השארת אמסלם בארץ

מאת 'יונתן הללי
אווירה של מתח מהולה באי שכיעות־רצון היתה
אתמול כאימון מכבי חיפה ,המתכוננת לצאת כיום א'
למחנה אימונים בהולנד .כדודנלני האלופה זועמים על
הנהלת קבוצתם שחחליטח שלא לאשר את יציאתו של
הכדורגלן גבי אטםלמ לחו"ל.
באימון ,אמר אחד השחק-
נים  " :אנחנו מרגישים שמק-
רים כמו של אמר ובליטי
חוזרים שוב .היום זה גבי,
מתי־ זה &נתנו" .לדבריו ,ה-
שחקנים לאיבליגו על כך.
בעקבות החלטה לוותר על
רכישת השוער אדיר שמיר
חזר אתמול לאימוגי הקבוצה
השוער צדוק אברה&י.

בן־שיטרית עשוי
להמשיך בשמשון

מאיר בן־שיטרית עשוי ל־
המשיך לשהק כשלוש השנים
הקרובות בקבוצת הכדורגל
שמשון ת"א . ,במעמד של שח־
קן־מושאל .כך הסתמן 'בימים
האחרוגים ,לאתר שבן־שיס-
רית לא הניע לסיכום עם הנ־
*  5,000דולר הם שמנעו תלת »כ3י ת'זא לגבי התנאיס
מחיה מכבי חיפה ר«יבן הדד הכספיים.
להצטרף להפועל חיפה .בכד
נקבע ,כי הלד לא ישחק ב-
נבחרות הכדורגל של
מונה הבאה בהסועל ,ואילו ה־
* ומקסיקו נפרזז בתיקו־
פועל הסכימה לשלם רק  10אייר
אפס ,בדאבלין.
אלפים הולד.

ויוגוסלאודה .מ אלף צופים
 הקהל הנחל ביותר שחזהבמשחק כדורגל בארה"כ אי־
פעם — הזי בעלייתה הראשו-
נה •של מרפת לנמר טורניר
הכדוררגל האולימפי מאז .1900
דימיניק ביג'וטה קבע 0-1
לצרפת כבר בדקה השביעית
וסיליפ ג'אנול העלה את צר-
פת ליתרון  ,0-2תשע דקות
אחר ־כד בכעיטת־עוגשין א־
לה "מישל פלאטיני.
שליש יקות מפתיחת ה-
מחצית השניה ,נותרה יוגוסל'
וויה עם  10שחקנים• ,לאחר
שניקוליץ' הורחק משום שח-
בט בצרפתי ז'אן פיליס רוהר.
אחלם דווקא אז התעוררה יו־
גוםלאוויה ובדקה ה־ 63הק-
טין צ'ווטקוביץ ,כוכב נצהונד.
של יוגוסלאוויה על גרמניה
ברבע הגמר ,ל־  ,2—1וזמן ק-
צר אחר כך הורחק אף הוא!
למרות ששיחקה עם תשעה שח־
קנים בשלב זה הסשלצה יזנוס־

המש דקות לאחר פתיחת ה־
הארכה היקנה לאקומב ית־
רון  2-3לצרפת .בעוד היז־
גוםאווים עושים הכל כדי ל-
השוות ,כולל העלאתו של ה-
שוער .איווקוביץ' להתקפה ב־
דקה האחרונה למשחק ,הם
ספגו .את השער הרכיעי .איוו־
קוביץ ,שכידרר לאורך  40מט-
רים ,איבד את הכתר •לקס־
רב ,שפ־ 35מסר ז*1לה את ה־
כדור לשער הריק.2—4 ',
באיצטדיון סטנפורד בפאלו
אילטו -הפגינו •ברזיל ואיטליה
משחק משעמם במחצית 'הרא-
שונה ,אולם כדקה ה־ 53הע-
לה גילמאר־ 2את ברזיל ל-
יתרון *—!:,תשע דקות אחר־
כך הישווה האיטלקי פייטרו
פאנה .בדקה ה 96כבש וזו־
נאלדו »ת שער הנצהון ל־
זטת ברזיל והמגרש הפד ל-
עודד ,קרב כששחקני שתי ה־
קבוצות פוגעים זה בזה עד ל־
שריקת הסיום שקבעה נצתון
 0-2.לברזיל.

נסיכים ומלכים משלמים
כדי להצטלם עם לואיס

מלכים ונפיכים מאירופה שבאו ללופ־ אנג'לם,
תצים להצטלם עם ד»מלך האולימפי" ,קארל לואיס.
המלך קארל" יודע "
זאת  --והוא נענה ברצון.

" אומרים שסוכנו מקבל
מתחת לשולחן" כספים
"כדי להסדיר אח התצלו־
מינ* הבלעדיים הללו ל•
אח"מים.
בעלי הדם הכחול שבאו
לכאן הם הנסיך פיליפ ו-
הנסיכה הבריטית אן; ה־
מלך השוודי קאדל גוםטב
ה־ 16והמלך היווני המלה
קונסטאנסין.
קארל לואיס נתבקש ל-

הסביר את קשריו עם ה־
תנ"ך בכנס שערכה הכנ־
סיד ,הבאסטיםטית בהשתת־
פות כמה מכוכבי הספורט
של:ארה''ב ביניהם גם ד"ד
ג'יי.
" אני נהנה לתחר ,אני
!הנה לעמיד על דוכן דר
מנצהים ולהתרגש — אבל
תמיד אני הושב על ?ה־
הנ"ך ימרבה לקרוא כו" —
ם"פר לואיס ל־ 2,000מא־
זיעיו.

אילו היו כולם כמו השייטים...
מאת ישראל דוזנבלט,
שאח  ,מעריב" בלום־אנג'לם

דמאדינד8' ,בחזן* לזנג־גח /לזשיאננ"
לש ,הוא אתר התחרויות הפשנמי והעליז
?^,ותד מכל האתרימ האולימפיים טיילת
רחכת־ידיים ,שם שפע אוויר ירווי ניחוחות
מלוחים ואנשים צעירים שגווו עורפ בצבע
השוקולדה ,שייטיפ חפוניפ ומעריצות
חטוכות־נו ,וסוד חמון פקרניס חיוורי־
פנים .זהו המקום שבו נערכו תחרויות
השיט בכל הדנמים האולימפיים ,ופו •ה•
תחרות בנלשני־רוח.
אחרי כל הפאשלות הישראליות על הקרקע
המוצקה ,באנו בלב רוגע יותר אל ספורט
המים ,לצפות לשובם של הנציגים הישראלים,
מן השיוט האחרון בגלשני־רוח )יהודה אטד־
גי( " ,הולנדי מעופף" )אלדד אמיר ויואל
סלע( ו") ''470שמשון כרוקמן ואיתן פריי־
לנדר(.
• עוד לפני שאנו קרבים לרצועת החוף עצ-
מה ,שלכל אורכה משתרע יער של תרנים
מכל הסוגים ,וכבר מגיח לעומתנו יהודה'
אטדגי ,עימו צועדים אביו שלום ,ושניים
מחבריו ,שבאו כמיוחד מישראל ,כדי לסייע
לו במשימה האולימפית.
אטדגי — חסון ,שזוף ,רעמת־שיערו צרו־
בת־שמש — מחייך ,אד מאוכזב " .השבתי לה־
יות בסיכום הכללי עמוק בתוך העשיריה
הראשונה" .המקום ה־ 14שתפס בדירוג הכללי,
אינו מספק אותו .לבטח היד .מתעודד קצת,
ש־ 20או יותר מספורטאי משלחת ישראל,
היו מתחלפים עימו בשמחה רבה.,.
אטדגי ,בן  ,23שסיים כמקום השני באליפות
אירופה מכיר היטב את כל בכירי הגולשים
בעולם .כמעט מלם באו ללוס־אנג'לס .הוא
רוצה לפגוש בהם נם בסיאול בעוד ארבע
•שנים.

® מקצוענים א''א
איתן פרידלנדר ,בחליפת שייטים הדוקה,
נוטף כולו מים ,ממרד לאוהל השקילה .הוא
מספר לנו כי סיים יחד עם חברו במקום
ה־ ,5ובםך־הכל דורג הצוות הישראלי ,שמו־
ניסין יצאו לו בעולם השיט )תחזית ה ססורט
אילוסטרייטד' העניקה לשניים את "מדליית
הארד( במקום השמיני " .דברו עם שמשון" —
הוא מציע.
שמשון ברוקמן עדיין במים .אוחז בסירה
הנושאת את הסימון ) ISישראל( ומצפה
לסיוע בגרירת הסירה לחוף .אחר־כך הוא
נוטל צינור מים ומתתחיל להזליף ממנו מים
על המפרשים ,כדי להסיר מהם שכבות של
מלח .לא ניכר בו כלל ,שזה עתה סיים
את השיוט תשביעי והאחרון בתחרות או־
לימפית.
פרידלנדר חוזר מן השקילה ומשקיף על
פעולות  ,חברו .שיחה עם השניים איננה
דומה לשום דבר מאותו סוג ,עם ספורטאים
ישראלים אחרים כלשהם .שני מקצועגים א''א,
צעירים אינטליגנטיים ,בהירי־גיסוח .ברוקמן
מסביר בשובה ונחת  " :בשלושת הימים האח־
תנים נשבה רוח חזקה מתר בשלושה עד
ארבעה קשר ,מאשר כארבעת הימים הרא־
שונים .לכן המיקבץ שלנו בשלושת הימים
האחרוניםהיד ,השני בטיבד,
דדוח ,צריד להבין ,היא שהיתר ,בעוכריהם
של צמד השייטים ,שבהם ניתלו תקוות יכה
רבות ,אולי ישינו סוף־סוף מדליה היסטורית..
אמנם ,כותב השורות הללו ,כבד יכול לעשות
כאן דוקטוראט על התיזה תירוצים לאי הצ-
"
בלוס־אננילס  ."84אבל ל-
לחה אולימפית,
הסבר של ברוקמן ופרידלנדר ,יש לפחות
הסבר מדעי הגיוני.
?השניים ,שכבר תיחרו ארבע פעמים בחוף
לומ־ביד )כל שיוט —  20מייל ימיים(,
למדו להכיר היטב את תנאי השיט במקום.
הנתונים הסטטיסטיים שאספו ,כיוונו אותם
למסקנה כי במועד שבו תיערד התחרות

השייט איתן פרידלנדר )משמאל( זכח אתמול ,לאחר סיום ?התחרויות ,לנשיקת משרי רבין,
שאימצה את צמד חתקוות חאולימ0יות הישראלי בעת אימוניהם בלונל־ביץ' כשנים
«ילס :צביקי עשת(
האחרונות .מימיו בן-זוגו של איתן ,שמשון ברוקמן.
האולימפית ,יש לצפות לרוח חזקח .בהתאם
לכך גם הכינו את מפרשי סירתם.
»ד מה לעשות ,ודדוח של לונג־ביץ' לא
רצתה להתחשב בסטטיסטיקה .בימים האח-
רונים של התחרות היא נעדרה מהים והכ-
ניסה את ,ברוקמן ופו־ידלנדר לפיגור ,שממנו
התקשו להיחלץ בהמשך המשופר שלהם .אור
לאתמול סיימו במקום ה־ 5והיו למעשה במקום
 7בדירוג הכללי יחד עם ציות אנגלי ,שהק־
•דימם רק משום שאתמול ניצח.
ברוקמן מעיר ביובש  :עמדנו בתקווה שלנו
לסייס בין  10הראשונים.
" לא עמדנו בתקוות
הנסתרות ."...מאמנם יאיר מיכאלי "נדיב''
יותר במשפט הסיכום שלו  :הישג טוב יח־
םית .קיוויני ליותר" .גס אנחנו, ".
עתה לא נותר אלא להמתין לצוות השייטים
שכבר הפתיע את הכל .אלדד אמיר ויואל
סלע ,אנשי ההולנדי המעופף" לקחו בדרך
מסתורית טרמפ על המשלחת האולימפית.
והנה דווקא הם — על־סף קביעת ההישג ה-
ישראלי הטוב ביותר בלים־אנג'לס.
ואמנם ,אל החוף קרבה סירתם של שני
הקיבוצניקים משדות־ים .יואל סלע )מס(2 .
גורר את הסירה על החוף .הוא מוכן רק
לספר ,שבשיוט חאחרון סיימו במקום ההמישי,
מה שמקנה להם בדירוג הכללי את המקום
השביעי המכובד .יותר אינו מוכן להרחיב
את הדיבור" .תפנו לדדי )אלדד( ,הוא ה־
הנאי"...

 0אמיר :ק''ג מיותר...
אלדד אמיר נמצא אותה שעה באוהל ה-
שקילה ,ובעוד אנו מנסים לדובב את סלע,
הדרמה האמיתית שם .כאשר הדקות
מתחוללת י
חולפות וחי לד איננו ,סונים לאוהל השקילה.
במרכז האוהל מצוי מעין אמבט רחב־
ידיים מלא במים .השייטים )בדרך כלל אלה
ש&ירותיהמ מסיימות במקומות הראשונים(,
מתבקשים להסיר מעליהם את כל ציודם ובג-
דיהם ,ואחרי שהם נותרים רק בבגד־הים
שלהם ,נוטלים השופטים את הציוד ,טובלים
אותו באמבט ,ואחר־כך בעזרת גלגלת מיוחדת
שולים אותו ,ממתינים שהמים שגספגו בציוד
ינזלו חורה לאמבט ,ואז פותחים ;מלאכת
השקילה הקפדנית.
לכל שיט בדגם זה מותר לשאת משקל
עודף כשיעור של  20ק"ג .אף לא גרם
אחד יותר.
אלדד אמיר ,משהו כמו טרזן .ניצב בצד,

עדיין מחייך .אבל השופטים אינם מחייכים.
חם מגלים שלאמיר משקל עודף של קילוגרם
אחד .ב אל־על" זה לא נורא ,אבל כלונג־
בת' "
פירוש הדבר — פסילח,
אמיר מתחיל להתעצבן ,וגם אנחנו ,מפגי
שה,דד־ליין" להעברת החומר ל מעריב" )בנ־
לל הפרש  10השעות לטובת" "ישראל( הולך
וקרב .בחוץ מפסיע "בצעדי און מאמנו של
אמיר ,דן הצבי ,מזוקן גבה־קומה ,עם פחית
משקה בית .הוא נראה נינוח ובלתי מוטרד.
אנחנו מפנים את תשומת־ליבו לכך שחניכו
קצת הסתבך ,אבל הצבי לא מתרשם .יהיה
בסדר" — הוא מפסיר ,ונכנס לאוהל" כדי
לראות מה הולך.
עכשיו ככר נראה אמיר מעוצבן וקצת מתוח,
וגם הצבי לא משוכנע שהכל יהיה בסדר.
השופטים עורכים שקילה שניה — טקס ארוך
ומורט עצבים .המים מטפטפים מהציוד באי-
טיות מרגיזה .ממש עינוי סיני .למקום מגיע
אברהם )" שקל"( פישר ,ראש משלחת השיי־
טיס .אני שואל אותו אם אי־אפשד להביא
למקום שופטים יהודיים לשקילה .אי־אפשר.

 9עצבים בתוך אהל

השקילה השניה מתפספסת לשופטים .הם
נואשים מהציוד של אמיר ,ומחליטים לטפל
בקרבן הבא — הניו־זילנדי יאסל קאוטם,
שדורג ראשון בדגם פין" ,והטלוויזיה הניו־
"
זילנדית כבר נשרכת אחריו ,כדי לצלם את
הזוכה במדליית־הזהב.
יאיר מיכאלי מצטרף לטראסט־המוחות.
ג'ינג'י .מוצק וצרוב־שמש ,איש מקצוע מעולה
שמאחוריו זכיה בתואר העולמי בדגם ."420
בא להיות עם ברוקמן וסרידלנדד "בלוס־
אנג'לס .הוא מעיר מן הצד ,כי חניכיו
מקפידים תמיד להתחרות עם מירווח בטחון
של שני ק"ג .המסר ברור.
בתוך אוהל השקילות  .גדל מספר המעוצ-
בנים .על־פי ההתלחשויות שמנהלים ביניהם
עסקני השיט של ניו־זילנד ,אני מבין שגם
ראסל קאוטס בצרות .השופטים חוזרים ל־
ציוד של אמיר אללי' יז הצני מכקש מהם
להקפיד לשקול כל פריט לחוד .אבל שום דבר
לא עוזר ,קילוגרם של משקל עודף.
פסק־הדין  :פסילה )שניה ; שלשום נפסלו
השניים בשל עבירה על חוקי השיט( .כתוצאה
ממנה ,איבדו אמיר וסלע את המקום ה־
שביעי לצוות איטלקי דרת למקום השמיני.
אלדד אמיר יושב בפינת האוהל ,אבל וחפוי־
ראש .אני שחוט" — הוא מפטיר.
"

• דה( .משקל  63.5ק"ג  :מירקו
כדורסל ,גברים
פוווביץ )יוגוסלאוויה( ומיר־
הצי הגמר  :ארה'' ל  -הנדה צ'אה סולגר ).רומניה( .משקל
 ; (26-43) 5^-78ספרד —  71ק"ג :מנפרד זילונקה )גר-
יוגוסלאוויה  .(40—35) 61—74מניה( וכריטטוף יטיחו )צר־
מקום  : 12—11ערפת — מ־ פת(.
צרים »-102ד ').(40-51
מקיפ ' : 1<v-9ברזיל — סין י הרמת משקולות
סשקל מעל  110ק''ג .זהב :
.(40-42). 76-86
דין לוקין )אוסטרליה( 412.5
כדורגל
ק"ג ; כסף :מאייו מארמינז
הצי־נמר? :ברזיל — איטליה )ארה"ב( , ; 410ארד  :מנפרד
,(0-0 ,1—1 ) 1—:־ צרפת — נרלינגר )מ .גרמניה( .387.5
),2-2
2-4
יוגוסלאודה
גץדו
נ.(0-
משקל  80ק"נ .והב :סנםד
דורון,
אלכס
מליח "מעריב" גלולו־אמ'לס
סאת
.
כדוריד ,גברים
סיעזגבאכר)'-אוםטריה(; כסף:־
האמריקני קארל לואיפ עמ מדליית זהב שלישית ,ולמעשה" ,עפ רנל אחת" ברביעית ; הבריטי דיילי
י
כית א' :יוגוםלאוויה — רוברט ברלאנד )ארה"ב(; א-
! תומפפון כדרד לשנייה שלו ,והמרוקנית נאוואל אל־ מוטאוו«ל,יל כראשונה .כל אלה ,אבל נם אחריה ,כיכבו
רומניה  ; (10s> 18—19יפאן רד  :ומלטר כרמונה )נרדל(
\ אור לאתמול על המפלול האדמדם של ה"קוליפאום" ,כיום החמישי של האתלטיקה באולימפיאדה ה־.23
— אלג'יריה  .(7—11) 16-17וסייקי מסה )יפאן(.
כית כ' :שוודיה — ספרד
והותיר לעצמו די כוח כדי לעבור ביישורת האחרונה
על דוכן המנצחים ,כשמדליית הזהב על צווארה
;,
סיף ,גברים
 ?; {13—16) 25-26דרום־קו־
מהמקום הר ביעי לראשון ,ולקבוע  44.27שניית — ה-
" ן וכיח־ ,זר גדול ,פרחים אדומים לוהטים — לא עצרה
דקר ,אישי .זהב  :סיליפה
ריאד — ,ארה'/ב י 22-22
! האלופה האולימפית המוסלמית הראשונה ברגשותיה ,תוצאה החמישית בכל הומנים ,הנופלת במאית בלבד
בואיס
)צרפה(;
כסף  :ביורן
דנמרק
) ; (13-12גרמניד— ,
מההישג הטוב בהיסטוריה מגובה סני־הים.
ואגו )שוודיה(; ?ארד  :פיליפה היום בטלוויזיה I
 ,וסרצה בבכי .היא לא היתד .שונה בכך מאתלטים רביפ
.(9-4) ?18-20
גבריאל טיראקו ,שהופיע אשתקד בכינוס הפועל"
0נ :24.30 — 23.תקציר  Iי כאן — להוציא ,אולי ,את אלה ,שכבר חוו את המעמד
ריבוד") צרפת(.
מועטת ,היקנה לחוףדהשנהב מדליה "
י
יוגו־
ישחקו
כמשחק הגמר
אולימפית
בהצלחה
הזה בעבר .אל־מוטאוואקיל ,סטודנטית השנה הראשונה,
אולימפי והטפורטאים ה-
קפיצות למים
סלאוויה וגרמניה.
ראשונה עם שיא אפריקני 44.54 ,והוא הותיר את חארד
 1י באוניברסיטת איובה ,אלופת המיכללות בארה"ב ואלופת
ישראלים.
גכריפ ,טקפצזז  3ט' .זהב :
לאמריקני נוסף ,ה" פייבוריט" טוני מקיי ,שסירב להשלים
אפריקה ,נהשבה לבעלת סיכויים למדליה — בהיעדר
 : 02.00 — 00.30תקציר
כדורעף ,גברים
גרג לוגאניס ')אהת''ב(
הסו בייטיות והמזרה־גרמניות המעולות — אך מעטים עם כשלונו ונותר שרוע על המסלול דקות ארוכות ממרד
 754,41מנצהים.
חצי־הנמר :ברזיל  — ,אי -נקי ; כסף  :טאן
ליאנגדה
בבכי .הוא הקדים בארבע מאיות את קלארק )ששיפר
י
 .ראו בה מועמדת לזהב.
 : 05.45 — 02.00אתל-
קנדה
טליה  ; 1-3ארה"ב -
)סין(
 ; 662.31ארד :רון מר־
את שיא חבר העמים הבריטי( ואת האמריקני השלישי
טיקה חצי גמרים וגמדים.
.0-3
לאחר זינוק פסול ,חיא ' יצאה היטב מהאדנים,
יוט ).ארה"ב( .661.32
[
סאנדר ניקם )שיא אישי( ,ואת הריצה נעלו הניגרים
גובה נשים גמר 100 ,מ'
דרום־קוריאה
מי
דירונ :&-5
רודף
להציץ
מכלי
עוררין,
ללא
בריצה
והוליכה
,
י
סאנדיי אוטי ) (44.93ואינוסנט אגבוניקד.(54.35) ,
שיט
משוכות נשים גמר400x4 ,
— סין .1—3
! אחריה .מיד עם חציית קו־הגמר נעצה את עיניה .כמו
לאחר כמעט עשור של הצבת שיאי עולם ,זכו קוסצי
מקום  :10_9תוניסיה — "ההילגדי המעופף'' — זהב :מ' גברים הצי־גמר400x4 ,
כל האתלטים ,במסך הסלוויזיד .הענק שבמרומי האיצ־
המוט הצרפתיים סוף־סוף גם בתואר גדול — אם כי
ארה"ב  •, 19.70כסף :קנדה מ' נשים חצי־ גמר ,דיסקוס
מצרים .2—3
י י טדיון וכשקלטה כי ניצחה — פרצה בבכי ,ורצה סביב
על מלאכתם הקלה העדרות בובקה וחבריו הסובייטים.
י
ג ברים גמר 1,500 ,מ' גב-
 ; 22.70ארד :בריטניה .48.70
 .המסלול ודגל מרוקני ענק בידה ,כשחיא מפריחה נשיקות היה זה פייר קינו — מי שנכשל בגובה ההתחלתי ב-
רים חצי־גמר 100 ,מ' מ-
כדורמים
" — "470זהב ספרד 33.70
י
! לכל עבר .זמנה 54.61 ,שניות ,היווה שיא אולימפי
אליפות העולם <1שתקד — אשר הצליה הפעם לעבוד
נק'
גר-
מת תטר :ארה"ב —
; כסף  :ארה''ב ; 43.00
שוכות נשים גמר3,000 ,
 :י ואפריקני.
בנסיונו הראשון מעל  .5.75מטר ,והיקנה לארצו זהב
מ' נשים גמר  3,000 ,מכ־
אי־ר :צרפת .49.40
מניה .7-6
י
ראשון אחרי שמונה שנים .שני היה האמריקני הוותיק
שניה הגיעה חודות ל"סיניש" חזק ,אלופת ארה"ב
דירוג  : iz-7סין — ברזיל "טורנאדו'' — זהב :ניו•  .שולים גמר .קפיצות למים
י
י
ארל
זה,
),(5.65
טולי
בל ,התחלק
והברו של
י ג'ודי בדאון ;(55.20) .וכזורד זכחח הרומנית כריסטינה מ"ק
זילנד  ; 14.70כסף :
גמר י גשים מ־
ו־
מ'
10
ארה"ב
.9—11
בארד עם צרפתי שני ,תיירי ויניירון ) .(5.60אלוף
י קוזיוקארו ) ,(55.41שהקדימה במאית את ההודית המס-
ארד :
; 37.00
האבקות חופשית.
אוסטרליה
כינוס הפועל" ,הפיני קימו פאלונן ,היה חמישי ),(5.45
הוקי ,גברים
ו תיעה אנשה )שיא אסיייני( ובשתי מאיות את ה"פיי־
.50.40
 :0«.30 — 05.45כדור־
"
לפני האמריקגי לפני האמריקני דאג לייטל ),(540
 ,בודיטית'' המאוכזבת. :אךלואיז םקוגלונד.
דירוג  : 12-0קנדה — מל " -פילינג" — והב  :ארה"ב סל גמר גברים ,מחצית
לואיס המשך" בדרך הנכונה" לקראת שיחזור הישגו השווייצי פליקס בני והאיטלקי מאורו בארלה ).(5.30
שניה.
זיה  ;0-1קניד — ,ארה"ב  33.70נק' ; כסף :ברזיל
גיסי "
מאבק הענקים" — כפי שהוכתר העימות הגדול
 5-«> 1—1בפנדלים(.
מדליות
בארבע
וכייה
—
ב־1936
אוונס
של
הגדול
,
 ;45.70ארד :קנדה .51.40
"
בקרב־ ,10הצדיק מעל ומעבר כינוי .זה ,והמנצח מ
מתר
 ? 1זהב .אור לאתמול חוא גמא בתחילה  200מטר בי20.27
ייירונ  :8_5הורו — ניו־ " שפאר" — זהב  :ארה'ע
יהיה יותר מאשר ראוי לתואר " מלך האתלטים" — אולי
שניות ,בשלב חצי־הגמר — שבו נשר דון קוורי המהולל,
: 21.00 — 20.00אזלפן
זילנד  ;0-1הולנד — ספרד  ;29.70כסף :גרמניה ;41.40
אף עם .שיא עולם ,הראשון באיצטדיון ה"קולוסיאום".
 4-10) 0-0בסנדלים(.
 ,אלוף  1976והקנדי ויליאמס — והיה ברור כי הוא שומר
ארד :איטליה 43.50
אולימפי שידור ישיר;
הבריטי דיילי תימפסון ,שפתח בתנופה אדירה ,המי
י את עיקר כוחו לגמר .שעתיים מאוחר יותר ,כשקהל
"פיו" — זהב  :ראםל קיסס  100x4מ' נשים חצי »ןונ,
איגרוף
הרבבות מריע בהתלהבות ,הדחים " קארל חגדול" כריצת שיך בכך אור .לאתמול עם  2.03מטר בגובה ו־46.97
מדליות ארד ) למפסידי חצי )ניו־זילגד(  34.70גק' ; כסף  100x4 :מ^ גברים חצךגמר.
]
שניות ב־ 400מטר ,כרי לצבור את סך הנקודות הגדול
כרי!ר»ד
tvi
)מרזז־ב( * י דור ישיר אי" גרוף גםריט.
'
איופ
ק"ג:
הגמר(  :משקל 51
בהיסטוריה ביום הראשון —  •4633הוא נהנה אז מיתרון
י
שלוש מאיות מהשיא האולימפי בן  16השנים של תומי
 ; 37.00ארד :טרי נילסון )ק-
 : 00.30 — 00.05ה־
סמית ,תוצרת הגבהים'' ,ורק הרוח הנגדית מנעה ממנו  114נקחזת על השיאו הגרמני היעזן ,שהתאושש מצידו
ספורטאים הישראלים ב־
קאן )תורכיה( ואיברהים כי־ נדה( .37.70
"
.י
ק''ג:
4ל
משקל
לאלי )קניה(.
עם  2.12מסר ו־ 47.69שניות.
י
מלגסץ גם את שיא העולם ).(19.72
נלשני־רוח — זהב :סטי־ לום־אנג'לם ומנצחים או-
אמש ,ה,יום ר.הזק" של הגרמני ,הוא רץ  110משו•
חדרו נולאסקו )רפובליקה דו־ פאן ואן־דן ברג )הולנד( לימפיים.
קירק באפטיסט ) — 19.96ההישג הששי בכל ה-
)קנ־
וולטרס
כיח ב־ 14.29שניות — חמש מאיות מחר יותר מיריבו
ודייל
מיניקנה(
 : 02.00 — 00.30תקציר
 ;27.70כסף :םקוט סטיל
; י זמנים( ותומאס ג'פרםון ) (20.26השלימו נקיון מושלם"
הגדול .שיא אישי של היעזן בדיסקוס ) 50.48מטר(
)ארה"ב(  ; 46.00איד :ברום מנצחים משולב עם כדור-
י של המדליות ,ושלושה האמריקנים ניצבו" על תכן ה־
הקנה לו כבר  68נקודות יתרון על פני תומפסון ,אלא
י
גמר.
גברים
יד
.46.40
)ניו־זי'לגד(
קנדאל
מנצחים ,שרו את ההימנון ונפנפו לקהל המריע ,כשלואים
שזה התעלה גם הוא בזריקה האחרונה ,לשיא אישי
 : 06.00 — 02.00אתל־
,י י נראה סהות גרגש מכולם — הרי הוא כבר מנוסה ככד...
) 46.56והוא שהוליך עתה ־ב־ 32נקודות.
טיקה ,גמדים  :דיסקוס
רביעי סיים הברזילי ז'ואאו בטיםסה סילוור,
למעשה ,נהגה הבריטי בשלב זה י מעודף של 110
היום ברדיו
גברים 100x4 ,מ' גשים,
),(20.30
לפגי הגרמני ראלף ליבקה ) ,(20.51הצרפתי
נקודות על הקצב שבו קבע את שיאו העולמי לפני
!
קשיצד,
לגובח גברים,
 :0«.00דיווח  5דקות.
 1ז'אן־ז'אק בוסמאר ) ,(20.55ואותו זמן נקבע לאיטלקי
שנתיים ,בזכות ששה שיפורי תוצאות ,ואילו הגרמני
 100x4מ'
גברים,
400x4
דקות.
 : 07.35מגזיו 20
מנאה,
שלו.
הרביעית
באולימפיאדה
טייטרו
טרם הדביק את הקצב של שיאו־שלו.
פ' נשים 400x4 ,מ' גב-
כהצי יהיופ :דיווח.
שתיים מהמפורסמות ברצות למרחקים בינוניים
מי שהדהים במבצעו בחצי־גמר ה־ 400מטר ,אלוף
רים ,כדור־ברזל גברים,
 : 24.00דיווח.
?
ערכו אור לאתמול בכורה אולימפית ,במוקדמות ל־3000
העולם ברט קאמרון מג'פייקה ,לא התאושש מהפציעה
 1,500ם' נשים 1,500 ,מ'
מטר .אלופת העולם האמריקנית מרי דקר ניצחה ב־
י באותח רמה ,ןגאלץ להודיע בדמעות על פרישתו מחגמר.
גברים 5,000 ,מ' גברים.
מחר
י
דקות,
ואילו הבריטית ממוצא
מיקצה הראשון עם 8:44.38
 1שעה קלה לפני הזיגוק ,הוא פגש באלונזו בייברס,
פטו־פן ישולבו שידורי
 : 10.00יומן השמע ,כתבי.
דרום־אסריקני ,היחסנית" זולת באד ,סיימה שלישית
איחל לו הצלחה והתחבק עימו ,ואכן ,האמריקני הצעיר
הגמדים באיגרזף ,בהאב-
"
 10-8דקות.
השלישי ) ,(8:44.62שבו ניצחה הרומנית
במיקצה
! מילא אחר "צוואת" חברו המתיק .הוא לא נגרר אחר
קות הוסשית ובכדורעף
 : 17.00 — !6.00ממגרש ה•
מריצ'יקה פויקה עם שיא אולימפי —  8:43.32דקות,
הקצב ה פטורף" שהכתיב חאוסטרל (1דארן קלארק,
גברים.
"
ספורס ,שידור  55דקות.
 : 24.00דיווח  10דקות.

 Iמבצע סיץ לקוראי 2צ2^£2

ן החלק השלישי של "מלחמת הכוכב"!!1

, Iסרט "מלחמת החלליות"
 8בכורה מיוחדת היום בקו לנוע 'nrriliP p..

קארל הגדול ונאוואל הקטינה

הקרן לקידום מחקר ופיתוח של חמוי'הדגרה
הנהלת ענף הגנת הצומח על־יד משרד החקלאות
בית כצבו

I

?־ >,

־ ,•.:-שר החינוךוהתרבות ''.המנהל הכללי
הנהלת המשרד והעובדים

מודיעיפ על

אברהם ז"לאבן־שושן

במלאת שלושים לפטירתו

בהשתתפות המשפחה חבריו למקצוע ולעבודה רדידיה
ישאו לטייפ :דד'כ גד יעקכי

אלוף )מיל'( עמום חורכ

•י

מוקירי זכרו מוזמניפ "

אבל,

^

I

המכללה לחינוך '7ש דוד ילין

I

בית הפרם ,ירושלים

....

במלאת שנה 'למותו של יקירנו

) (14.8.84בשעה  4^0אתה"צ .נפנשים בעןער התדש
של בית העלמת ";הדרו) "0בנבול חולון-בת־ים(.

־ ? הדסה ובני משפחה

במלאת שלושים לפטירת יקירנו

 .דלי

.

ן

<

1

§

ומשתתפים באבלה של המשפחה

ן——zzrzz־ן

נקיים אזכרה וגילוי מצבה על קברו בבית
העלמין הישן בראשון־לציון ,ביום שני ,ט''ו באב
 Iתשמ"ד ) ,(13.&1984בשעה  5.00אחר הצהרים.

תודתנו נתונה לכל:מהמינוי.

ן

"|*<> MJt u" ,'.1

מראשוני המפקדיפ של בית"ר לטביה,
1I
 1מטניהי היסוד של בית"ר העולמית וטנגתווי דרפה.

אליהו לויטה יי

ממנהליו? הרגולימ של המפללוז,
חכר כעמותה למען המכללה' ידיד יל?4

במלחמת לבנון

שר הבטחון

ב"ר צבי ,מליטא — פתיבז'
נתייחד עם זכרו ביום שלישי ,ט"ז באב תשמ"ד

אברהם דל.אבן־שושן

י
סיו אילון גוטליב

משה ארנס
ן

משד .קר&לנ1ק m

I

אבלה על פטירתו של

מלאו שנתיים לנפילתו בקרב
של יקירנו הבלתי נשכה

I

סגן יושכ־ראש הכנםמ לשעבר

המחנד והבלשן הזעול

ומשתתפים באבל המשפחה

שמואל אלחנן  -מנהל הענף להגנת הצומח
• אכתזפ כרופ -לשעבר מנכ"ל משדד החקלאות י .
 :א.ז .כד1ן — ידה הקרן לפיתוח זזמרי הדברהויר'ר בצפמ''מ
ינחת
פרקי תהילים ,
קטעי נגינת
במיגהל המחקר החקלאי בבית "
דגן,
הטקס יתקיים באודיטוריום כהן
ביום רביעי ,י"ז באב 15 ,באוגוסט  ,1984בשעה .15.00

1

בן־ציון קשת

אבלים על מות

כנס זכרון לגדעון כהן !"ל!

I
1

|

על מותו של

והמנהל הכללי

I

משתתפים בצער המשפחה
על מות

ua^mmmtmmaaam maammmmmammmmmmmmmmai

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום שני ,נז"ו באב
תשמיד ) (13.&84בשעה  17.00בבית העלמין הצבאי ,קרית
.שאול ,תל"אביב.

|
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1

1
1

י

ח  8ש פ ח הj ,

ן

|

נתן
טייבר
אי ננר

8

I

ההלוויה תתקיים ,היום ,יום ששי ,י"ב באב תשמ"ד 10 ,באוגוסט ,1984
בשער!  ,11.00בבית העלמין הדרום" )בגבול חולון—בת־ים( .גפגשים
ליד" השער הראשי.
אוטובוס יצא מבית המנוח ברחוב בלוך  ,16גבעתיים ,בשעה .10.15

I
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ן
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 , .... .אבלים:
•!י*' •"'1־•־ * ? :''' -־ י -־ ?־

י
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אשתו:

בנו :
בתו:
אחיו :

ן

ן

מאיר סנטו

ספרית מעריב ן
1

B
I
ן

אנו מבכים בלב כואב
י
י : . ,את הסתלקותו ,של ידידנו ושכננו
־:י
רעה
"^'. '1
מ^ה ומשפחתו' ? '''0 : ' ! ; ' '? N
' > :היקר באדם • '"' י יי ' "'
דליה ומשפחתה
אהרון ומשפחתו

במלאת שנתיים לנפילת יקירנו
ע נפל במלחמת עלום הגליל

1

בצרה
נעלה לקברה לאזכרה וגילוי מצבה

ן

ההלוויה תתקיים היום' יום ששי ,י"ב באב תשמ"ד
 10.8.84בשעה  ,13.00בבית העלמין בכפר .שמריהו.

I

המתאבלים:

אשתו:
בנותיו:

המשפחה!

ן

1

I

 s*%Zfהתקיים אזכרה בבית העלמין
I, .
fl
 -. ^Sflfeהצבאי בצפת ביום ראשיו יד B _? W
fl
9
באב תשמייד 12.8.84
% .• ^j j wPm, H
®??8
fl
™?"8*8ט המתאבלים :אמו בתיה־אביו אליהו-אחיו דוד ?

 Iאוסטפלד ז''ל

_  ,(13.8.84),בשעה .17.30
נפגשים בביתנו ,רחוב ז'בוטינסקי  ,36חדרה ,או בתלקה הצבאית
בבית העלמין הישן בחדרה.

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו

| tinSwun

ביום ךאשון ,י"ד באב ,12.8.84 ,בשעה ,17.00
י
בבית הקברות במשק.
^

.439380 ,439367
~' י
יי

־י

גמלאת עשר שנים
'לפטירתו של בעלי ואבינו היקר

אריה טל זיל
יי "

המשפחה
?

במלאת שנה להסתלקותה
של אמנו היקרה

נעלה לקברה בהר־המנוחות בירושלים
ביום שישי ,י"ט באב ה'שדמ"ת.

I

במלאת שלושים לפטירתו של יקירנו

דפאל שפייזר "™ ,
דל
I
!

כואבים אתכם את מותו ללא עת
של

!;עלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום ראשון,

I

אגודת
המים I
בכפר שמריהו בע''מ(

^mamm ^^m^mmmmmmmmm mmmams

אילנה ואורי רוזנשיין
ריבה ואירית שיינשטיין

WBMU¤MMKtWtMM^WtMBMtMtMMMMt^MMMMMWMMBBBWMWtW

במלאו :שנה לפטירתה של
רעייתי ,אמנו וסנתנו היקרה והאהובה

שרה טייטל m

נקיים אזכרה וטקס גילף מצבה ביום ראשון,
י"ד ,באב תשמ"ד ) ,(12A84בשעה  5.00אחה"צ,
בבית העלמין הישן בחיפה.
נפגשים ע"י השער הראשי.

לכית פוכלככקי
נעלה לקברה ,ונתייחד עם זכרה ,ביום שני ,ט"ו
באב תשמ"ד ) ,(13.8.84בשעה  5.00אהה"צ .נפנשים ליד
השער ההדש בבית העלמין "הדרוס" בנבול הולון־בת־יט.

תודתנו נתונה לכל מנחמינו כע"פ וכפמכ.
המשפחה B

לאלוהי.ומלודיט
לדב* ומשפחתה

י"ד מנחם־אב תשמ"ד ) ,(1Z8.8בשעה  ,17.00בבית
העלמין "הדרום" )בגבול חולמ-־בת־ים(.
נפגשים ליד השער החדש.

יו"ר הנהלת האגודה לשעבר

י־'י שושנה בן־נון
דל

mmai ^msmmmam mmmmmmmmamamMmam amM
H
? i
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?

גרשון-איגר" .י

הנס ויםבדון *י?

|
1

המשפחה
ובית גבעת השלושה

"הולד תמיפ ופועל צדק זדוגד אנ« כלבבו"

אתכם באבלכפ
י על מות

I
ן

במלאת שלושים לפטירתו של

הגי רות '??י

לםשפחת ו"וסובוחן

!MMWtMMBIWMMBU^MBMnM¤nUMnM8MMnnEMBtWUMMMBMUi

יהודית אוסטפלד

נעלה לקברו ונתייחד .עם זכרו ,ביום שני ,ט"ו באב תשמ"ד

)ביום ראשון לפטת בוקר,
אין קגלוג מודעות(
כ" מעריב" תל־אביב ,רחוב
קרליבך  ,Zטל,4391U .

I

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו

!ויין
היקר והאהוב
במלחמת שלום הגליל

מורממ לקגלמ
מודעות אגל
דחופות
לגל»ון » e1דאשון
גמוצאי-שבת
מצאת השבת עד
שעת ) 24.00חצות(

ן

I

ביום ראשון' י"ד באב ) ,(12.8.84בשעה ,1630
בכית העלמין "הדרום" )בגבול חולון—בת־ים( —
שער .חדש.

יי* תובל »''< גבירצמן

הנינים:

אנליזה ויםברון
עליזה ועמנואל מאור,
רות וסויג' ום,קס " י 'יי
רוני ועמוס סוירי
גד וטובה מאור
שתן מאור
דיאנה וסנדי וסקס
ליאור ועדי

ו
^^m^maaa¤mmaaaa¤amama maaummama¤ ma
ammmB ^mm¤ KmtuKmmBaa *maamBBWBmaB

^ mmi ^am ^mi ^^mmmmmmm ^mmmma

במלאת שנתיים לנפילתו של

נכדיו:

E

משפחת סידן

lipoio in Rtl

הנס ויםברון»*

 Iביום שני ,ט"ו מנחם־אב תשמ"ד ),(13.834
S
בשעה  ,17.00בבית העלמין במי־ציון.
1

אברהם דלאבךשושן !

fl
B

בצער רב אנו מודיעים על פטירת
בעלי ,אבינו וסבגו היקר

י)ג"זוד*( ו־לן

הבלשן הדגול ,חתן פרפ ישראל

בן ציון קשת 'יי

§
חבר הכנסת לשעבר
§[ויד'ר הועדה הציבורית שליד משרד הגינוי והשיכון

במלאת שלושים לפטירתו של יקירנו

Iן אברהם אבן־שושן
דל

יקירנו.

משפחות :י לויטה,אקרמן! I ,
אריאל'־ והראל.
|

I

המשפחה

במלאת שנד ,לפטירת אמי ,חמותנו וסבתגו היקרה

אזכרה וגילוי מצבה ליקירתנו

פנינה »« גאיל  nחי' אסתר יעבץ""י?
אלמנת ר' מאיר ד'ל
תתקיים ביום שני ,ט"ו מנחם־אב תשמ''ד ,13.8,84
בשעה  ,17.00בבית העלמין הדרום" )בגמל
חולון—בת־ים( .נפגשים ליד "השער החדש.

המשפחה

נתייחד עם זכרה ביום ראשון ,י''ד מנחם אב

ן ) ,(12.8.84בשעה  5.00אחה"צ ,בבית העלמין הישן
בחיפה )חוף הכרמל(.
י

.

.

המשפחה

פוצצה הבילה באוטובוס
ריק בתעשיה' האוירית

הדולר "דילג"
)פוף מעשור!(

איש לא נפגע* הרעש עורר בהלה ידווה על .פיגוע

שאת דן אדקיו
חבלני המשטרה פוצצו
אמש חפץ ?השוד שהתגלה
גאוטוכופ ריק' שפא להפיע !
עובדי משמרת לילה בתע־ I
שיה!האווירית.
ן
ן

ההבילה הבילה זזםצים איש־
יים בלבד .איש לא ! nsiפי•
צוץ ,אולם רענ 4הפיצוץ עורר
בהלה באיזור יהיו דיווחים ל-
תחנת המשטרה ?על פיגוע.
האוטובוס הגיע בתשע בערב

זמיר יקבע נהלים
לתמיכה במוסדות

למגרש חניה גדול של Tשער
הכניסה לפיתקני התעשיה ה-
אווירית בלוד .משנתגלתה ה-
הבילה החשודה הוזעק הבלן
משטרד .שפוצץ את החבילה,
אן־ כאמור לא התז במטען ג־
פץ ואיש לא נפגע.

גופת תינוק
' נמצאה בפרדם
ברחובות
מאת גיל יודילוכיץ"
צוות־הקירה מיוהד הוקפ
במשמרת רהובות לגילוי
נסיבות מותו של תינוק,
שנמצא אתמול גגו?ד מו-
טל ללא רזה הייפ בפרדפ.
"זה היה מחזח מחריד' —

תח היועץ המשפטי ביקורת
מאת דוד ליפיןיו
על נוהלי העברת כספים ל-
היועץ המשפטי לממשלה מוסדות נתמכים . .ודרש לק-
ל-
פרומ' יצחק זמיר עומד ל -בוע גוהליפ ברורים ומחיי-
קבוע *והליפ טחייכיפ ל -בים בנושא זה.
משרדי הממשלה כאשר
דוב וערי ועדת הכספים
הלוות בפפיפ למוהדוג' ה-
תמכו בדרישתו של ,היועץ ה*
הממשלה.
נתמכים מתקציב
משפטי לממשלה ,אולם הדיון פיפדז שני עוברי אורח .נכ-
מ'יון שנעה־ אתמול ב -יסוכם בישיבה נוספת של ה-
נסנו לפרדס בדי לעשות" את
וועדת הכספים של הכנסת מ -וועדה.
צרכינו .ולפתע גילינו מתחת
לעץ תינזק עירום זעיר ,ש-
היה מוטל דומם".
הו'קהי המשסרה הגיעו תוך
?דקות םפודות לפרזה ,שליזד
חתוב •זכריה מזד ' .התינוק הו־ • סאלי חיי ,אלמנתו»«ל חשחקן המנוח ריצ'איי גרטון ,תניחה אתמול n»wm tumm
בהגרלה הרגילה של משעל !בסך — 1,000.שקל זכו הכר־ עכר למכון לרפואה משפטית .קצר ל8ני «נטמן »»ר סליני ,סמוך לז'נוות •מיווייץ) .ידי»וז געמ' «
וטיס שהתקיימה אתמול זט סיסים שמספריהם מסתיימיס
ב.371 ; 184 ; 021 :
הכרטיסים הבאים:
1סך — 19,000,000.שקל זכה כל הכרטיסים שמספריהם
מסתיימים בספרה  8זכו בסך
המספר.180336 :
ש ל  225.— :שקל.
!בסך —• 1,000,000עמול מה
בסן — 500.שקל זכו המסס־
החברתית אשר נודעו עד כה :שיעור האינפלציה לא תפגע ידי עדכון חד־פעמי גדול של
)פוף מעמוד (1
המספר.308475 :
מדרגות המס ,נשל המם גדל
? 4שכד — האתר יבקש )בשבר הריאלי.
בסך — 500,00aשקל זבו דים התלת ספרתיים ;043 :השכירים לוותר על תוספות
;255 ;209 ; 199 ; 117 ;084
מיסיס — באוצר מד־ ב־ 10אחוזים בשל עדכון חל-
 ;519 ;334 ;295 ;266 ;262 .240299 ; 154622 : bnCOffilשכר ,הממשלה תוריד מיסים לעקר  6—5אחוזים מתופפת *
והיצרנים יידרשו להקפיא מ־ היוקר .לפי חישובי האוצר קים כעת את האפשרות להק־ קי של המדרגות .כדי להח־
'בסד — 30,000.שקל זסי ה־
כרטיסים.782 ;623 ;615 ;534 ; 527 ;090670 !045051 :
חיריהם .להלן' פרטי האמנה השכירים לא יפגעו כי ירידת טין את נטל מס־ההכנפה ,על זיר את המצב לקדמותו נדרש
 ; 148681 ; 127463 ; 098615גסך — 225.שקל זכו המס־
 ; 17485T ; 169221 ; 156483פרים הדו־םפרתיים; 07 ; 00 :
;33 ;29 ;26 ;14 ;10 ;08 ; 227382 ; 211938 ; 2006611
; O T ; 5 5 ;54 ;41 ;40 ;37 ; 263482 ; 254938 ; 235178
.92 ;90 ;77 ;76 ;75 ;74 ; 364431 ; 362443 ; 323567
התנגדות למו"מ עם אש"ף ,הצורד בחיזוק כוחו של צה"ל
!פון* מעמוד (1
 ; 429336 ;412928 ; 395178צבע השבוע.bns :
; 537576 ; 527314 ; 453553
ואחדותה של ירושלים כבירת ישראל .פרם העריך ,כי
עבורו מרב הבחירות האחרונות.
כל המספרים הוזלח־םפר־
י
בנושאי לבנון והיחסים עם מצרים יש הבדלים מעשיים
לדברי הח"כים של המערד ,כבר השלימו למעשה
 ; 642433 ; 640538 ; 540089תיים ־שעלי בגורל והודפסו על
;
694898 ; 676823 ; 649270
בגישות שתי המפלגות ,אולם לא תהיה בעיה לגבש
האשי הליכוד עם הרעיון הזה ,אם כי ראשי שני המחנות
רקע אדומ זכו ב־ 1,100שקל.
.799925 ; 779569 ; 757786
נוסחאות מוסכמות.
משחקים עדיין למראית עין פוקר פוליטי" ,על כל הקופה
כל המספרים הדו־ספרתיים
"
ה־
בסד — •12,500.שקל זכו
אשר להתנחלויות אמר סרס ,כי אין הוא מצת
כביכול.
כרסיסים שמספריהם מסתיימים שעלו ־ בגורל והודפסו על רקע
להוריד אף לא התנחלות קיימת אחת .הוא הציע לגבש
נס הנשיא 'הרצונ מתכוון בימים הקרובים ,לאחר שנתן
אדום זכו ב־— 450.שקל.
.ב .4736 ; 3965 :
במשותף מכניזם ,שיאפשר לשתי הסיעות הגדולות להש-
לשמעון פןס שהות מסויימת ,להטיל את כל כובד משקלו
רק הרשימה הכוללת של
גםך — 2,250.שקל זכו הכר־
פיע במידה שווה על החלטות בדבר ישובים חדשים.
למען הקמת ממשלת אחדות לאומית ויציע ,בשיחות שינהל
סיסים שמספריהם מסתיימים תוצאות ההגרלה מחייבת את
שמיר  :לעולם לא נאמר שנקפיא את ההתנחלויות,
עם שמיר ופרס? ,שיגיעו להסכם בעמזם !על בסים של
מפעל הסיס.
ג.531 ,-051':
רוטציה ?בראשות הממשלה .מגיהים ,כי שניהם לא יוכלו זד" .חפש "בעולם כוויתור ישראלי .נמשיך במדיניות
ההתנחלות" .אשר לקידונ! תהליד השלום אמר ראש־
לעמוד נגד לחצו .זה של הנשיא ,אשר יגרור 'גם לחץ
הממשלה ,כי הליכוד לא יוכל להסכים לפשרה טריטו-
ציבורי.
ריאלית.
י • דיוני ?עבודה — ליפור
שרון הציג את עמדת הליכוד בנושא התנחלויות
ראשי מפלגת העבודה התרשמו אתמול ,כי ניתן • יהיה
ואמר ,כי אין להסתפק בדיבורים נגד הקמת מדינה פלש־
להגיע להבגה עם הליכוד על קווי יסוד בתחום המדיני,
 9חטמפרמווות החזויות :ירושלים  28—18ן תל־
אביב  ; 30—22חיפה  ; 30—24באר־שבע ; 33—17
תינית אלא יש גם לעשות — על־ידי המשך הקמת
אם אכן מעונית הליכוד בהקמת ממשלת אחדות .הערכה
רמת הגולן  !30—,17צפת  ;29—18טבריה ;36—21
ישובים בכל חלקי ארץ־ישראל ,תוך מוזן עדיפות לאיזור
,זו הושמעה לאחר סיבוב השיחות הראשון בנושאי חוץ
עפולה  33—20ן שומרון  ,- 30—19לוד  ! 31—21יריחו
גב ההר והמשך חיזוק הישוב היהודי בחברון ,ואף באיזור
ובטחון ,שהתקיים אתמול במלון "המלר דוד' .בשיחות
 ;38—21עזה  ;29—22אילת .39—25
שכם.
אתמול לא הועלתה דרישת הליכוד כי בראש־הממשלה
יעמוד יצהק •שמיר ,אד ראש־הממשלה אמר לכתבים לאהד
רבין  :לא אמרנו שיש להקפיא את ההתנחלויות
—11
אוסלו
בעולם:
 #מזג חאויר בעויס חגדולומ
"
השיחה,
סיום
כי בכוונת מפלגתו להעלות סוגיה זו בהומשך
ולהפסיקן כליל .אנחנו רק מבקשים למצוא מכניזם שיאפ-
 21בהיר; אמסטרדם  23—11בהיר ; אתונה 32—21
המגעים? .םמערך מעריכים ,כיי הדרו בה ייושבו חילוקי־
שר לנו לחיות יחד .ברור שאם יש צורך בישובים מסוי-
12—8
איירס
בואנוס
בהיר • ,בריסל  23—12בהיר ;
לכונן
יהיה
ניתן
אם
שתכריע
היא
זו
בסוגיה
*דעות
מים לבנות מוסדות ציבוריים ,כגון בתי ספר וכדומח —
בהיר ; וינה  21—16מעונן ; ז'נווה  21—15מעונן ;
ממשלת אחדות.
אנחנו לא נתנגד לכך".
לונדון  23—13בהיר! אס אנג'לס  28—19בחיר ;
?בין
המערך
הדעות
חילוקי
לביטוי
נאו
אתמול
בשיחה
שרון  :אנחנו מוכנים לקרוא לירדן למשא ומתן
•
מונטריאול  29—18בהיר ; ניו־יורק  32—23גשום !
לליכוד בעיקר בשאלת מדיניות ההתנחלויות וקידום תהליר ?ללא תנאי "
פרט לירושלים ,אך עלינו להסכים ,כי נעמוד
פאריס  23—14מעונן! קאהיר  33—22בהיר ; רומא
השלום עם ירדן ,אולם פרט למספר רעיונות שהוזכרו לא
על כד שגבולות העתיד יהיו הגבולות הנוכחיים".
 29—16בהיר.
החל .דיון ממשי על נוסהאות לגישור על הפערים .במערד
רבין  :על אילו חלקים מן המצע שלכם אתה מוכן
מתכוונים להציע ,כי לאחר הפגישה הבאה ביום ראשון
להתפשר אתנו כדי להגיע להסכמה ז
שרון  :אנחנו כבר הלכנו הרבה לקראתכם ,בנינו
יכוננו שני הצדדים צוותי עבודה מצומצמים ,אשר יעסקו
כל כך .הרבה ישובים שזה ימנע מכם את הצורך להחליט
בגיבוש ניסוחים מוסכמים.
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה
על דברים שאינכם רוצים בהם ,אם נשב בממשלח אחת...
יו"ר מפלגת העבודה שמעון פרס ,אשד פתח את
של אמנו וסבתגו היקרה
אנשי המערך התרשמו ,כי שרון הציג עמדה נוקשה
השיחה ,העריך כי קיימים מספר תחומים בהם אין מחלו־
במיוחד בהשוואה לעמיתיו מן הליכוד.
קת בין המערך לליכוד — ההוזננמת למדינה פלשתינית,

ברחוב לילינבלופ בתל־אביב ? .מחירו של הדולר ה-
שחור" ירד והוא נמכר במחיר שנע בין " 350
ל־355
שקל; בשעה שהמתיר ה אפקטיווי" של הוולד — אס
"
מביאים בחשגוז את ההיטל על מכירה ,מע"מ ועמלה —
הגיע ל־ 350.64שקל.
סוחרי רחוב לילינבלום סירבו אתמול בחלק מן
 המקרים לקנות ד<לרים שהוצעו להם על־ידי אזרחים.הסוחרים אמרו ,כי יש בידיהם כמויות גדולות של דול־
רים והדבר גרם לכך ,שמחיר שהקונים היו מוכנים
לשלם היד ,פחות מ־ 350שקל ,ולעיתים אפילו פחות
מ־ 346שקל.
"נם לנו מנת קצת לנוח ואת זה אנחנו עושים
• ,היום" ,סיפר אחד הסוחרים שעזב אתמול את ח שוק",
"
לתנועה ערד,
סמוך לשעה עשר בבוקר .עס זאת מצפים
היום ,יום שישי ,שהוא יום שם־ יש בדרך כלל פעילות
ערה ב"שוק".
• ש8ור מההיטל
מי שרכש את הקצבת המטבע לנסיעה לחו''ל לפני
אוקטובר  — 1983סטור מן ההיטל בשיעור  .15%כך
קובעות תקנות המכס ב?ניין ההיטל .הדברים אמורים
גם לגבי מי שכ0ר נסע לחו"ל ונותר לו הלק מן המטבע
לנסיעה נוספת.
לפני אוקטובר  1983לא נהגו הבנקים להחתים את
הדרכון באישור על רבישת מטבע חיץ .לכן? ,במקוז! זז!
מצהיר הנוסע במכס בנמל כי רכש את המטבע לפני
אוקסוגו.

שוטרים עטפו
)פוף מעמוד (1

גתון איינו על געלח זמן
י דד ,בט בריה .לטענת התביעה ,הציעו לו הנאשמים ,להב־
)תצלום א פ(.
דק במכונת אמת .לאחר שהסכיס ,כיסו את ראשו בשק;
במענה שזו מכונת אמת חדישה וסודית ואסור לעבריי-
נים לראותה .חוסי חשמל הוברו לסרוגין לאצבעותיו
ולאוזניו של הנחקר .בכל פעפ שהוא עגה תשובה שלי־
לית ,הוזרם לגופו זרם חשמלי ? בעוצמה גבוהה שגרם
לו ,לטענת התביעה ,להתכווצויות בגוף ולעירפול ה-
עדכת של  20אחוז במדרגות
ראיה .לטענת התובע במשפט נאמר לחשוד שימשיכו
המם .נודע כי בצמרת האוצר
להזרים חשמל לגופו עד שיודה במעשים המיוחסיס לו.
אין מוציאים מכלל אפשרות
אתמול סיפר זריהן ב בית־הדין המשמעתי ,כי האמין
הגברת נטל המס על בעלי
שההתכתצויות וטשטוש הראיה הן תוצאות לואי של
הכנסות גבוהות כ מחווה" ל-
הבדיקה במכונת האמת .רק לאחר החקירה התברר לו,
הסתדרות .האוצר "מתכנן לה־
לדבריו ,כי לא חקרו אותו במכונת אמת ,אלא התעללו
קל על המעסיקים ולהפחית
בו במכות חשמל.
את תשלום דמי הביטוח ה־
שלושת הנאשמים כפרו בכל האשמות המיוחסות
לאומי ,המגיעים ל־ 20אחוז
להם.
מן השכר .צעדים אלך ,יאפ-
נאשם מספר  2בתיק ,סמ"ר אברהם שלומי ,הואשם
שרו למעסיקים וליצרנים לש־
אתמול גם בפרשה נוספת .לפי כתב האישום עצר בספ-
מור על רמוז מחירים נמוכה.
טמבר אשתקד קטין בן  ,14שנחשד כגניבה מרכב.
בהקירה סטר לקמץ ואמר לו" ,היזם אני אהרוג אותך".
הממשלה
 •yמחירים —
במהלך החקירה הינד .על כסות רגליו במוט של מעדר.
תקפיא את מחירי מוצרי ה-
כשסירב הנער להודות במעשה המיוחס לו שלף השוטר
והמשווקים
יסוד bi .היצרנים
דרך
את
שלומי
אותו ,ואמר לנער  :אני רק
אקדחו,
"
יידרשו להקפיא את מחיריהם.
אלחץ ואתר ,תהיה כעננים".
לצודד זה יונהנ פיקוח על
המחירים במשק .מי שיחרוג
מן המחירים המידביים שיק-
בעו ייענש — בין השאר על
ידי הפחתת מיםים על יביא
?סוף מעמוד (1
מתחרה.
החיילת ,רב־טוראית ,שירתה במשך כשנה וחצי
* שער המטבע — שער • בתפקידה במסוף ראש הנקרה ,ונהגה לערוך בדיקות
החליפין של השקל .לא יוקפא
בטחוגיות על גוםם של אזרחים לבנוניים ,שעברו מראש
— אלא ישתנח בהתאם לגו־
הנקרה לביות ישראל .בתפקידה נהגה לגנוב סכומי
בה המדד .צופים שחמדד ימ־
כסף מחפציהם של אזרחים לבנונים ,ומפעם לפעם חניחה
שיד אמנם לעלות ,אבל ב־
יד על מאות דולרים .במקרה אהד גנבה החיילת 1000
קצב נמוד יותר מאשר כיום.
דולר מאורח אחד ,ובמקרה אחר —  400דולר .במקרים
האוצר מעוניין לשמור על
אחרים הסתפקה בגניבת לירות לבנוניות או פרנקים.
השער הריאלי של השקל בלי
מעשיה נחשפו כאשר בראשית יוני השנה התלוננה
ל בצע פיחות גדול.
אזרחית לבנונית בתחנת המשטרה במסוף ראש הנקרה,
כי נננבו ממנה  400דולר תוך כדי חיפוש בכליה
י
?ץ צעד חד צדדי ז במש־
במעבר הגבול ,המשטרה זימנה לחקירה את החיילת,
רד האוצר מעדיפים לבצע את
שבדקה אותח ,ובחיפוש בכליה תפסה המשטרה 101,500
תיכנית בלימת האינפלציה ב-
שקל 1000 ,לירות לבנוניות ושני בקבוקי בושם או־
שיתוף פעולה עם ההסתדרות
פיוס" .במשך חקירתה הודתה הנאשמת בשורה " של
והמעסיקים .שיתוף הפעולה
גניבות אחרות מאזרחים לבנונים .השופטים הגדירו את
נחוץ ,משום שללא .ויתורים
סכום הגני בות ג סאות אלפי שקלים".
על השכר — תגרום התוכנית
כאשר נודע "להוריה של החיילת על מעללי בתם. ,
להעמקת האבטלה במשק.
הם נדהמו וכל בני המשפחה נרתמו כדי לסייע בחחזרת
הכספים שנגנבו מהאורחים הלבנונים .הכסף הוחזר לידי
יצחק ויש מוסיף:
שלטונות הצבא .הסתבר ,כי החיילת ביזמה את הכספים
שגנבה על בגדים ,תכשיטים ,בילויים ,מסערות ונסיעות
יש הכרח להוריד את רמת
במוניות .כשתהו מריה מפעם לפעם למקור הכספים
־,חיים של האוכלוסיה בכעש־
שברשותה ,סיפרה ,שהיא עובדת בשעות הפנאי.
־ה אחוזיס כדי להבריא את
'התובע ,סגן אילן כץ ,תנע להטיל עליה עונש
המשק .דברים אלה אמר נגיד
הולם ומרתיע" .בפסק דינם ,הביעו השופטים "צערם
:נק ישראל ד"ד משה מנדל־
על כך שצעירה בעלת רקע משפחתי חיובי והגון",
"
שצה'יל נתן בה אמון כה רב והפקיד בידיה משימה
:ום בראיון מיוחד ל מעריב",
יסכים הליכוד לוותר על עקרונות 'בנושא ארץ ישראל
"
כה אחראית ,התדרדרה למצב כזה.
למען כינון ממשלה עם המערך" ,אמר אתמול השר יובל
:עקבות ירידת היתרות מתחת
נאמן ,בכינוס של תנועת התתיה־צומת בבית אגרון בירו-
ל"קו האזזם" )ראה עמ' .(18
שלים .במקרה של ויתור על עקרונות אנו נהיה באו-
הנגיד אמר כי בעולם הפי־
פוזיציה ",אנו חושבים על זה ,מוכנים לזה ומתכוננים לכף',
־נסי עוקבים במיקרוסקופ א-
אמר נאמן.
נאמן טעו בכינוס ,כי אין שחר לטענות כאילו הבעיה
)פוף מעמוד (1
חרי המצב במשק הישראלי.
העיקרית העומדת עתה על הפרק היא מצבו של המשק.
* nיינקטו אמצעים כלכליים,
אתמול לנשיא לשכת רואי החשבון ,יצחק מן ,כי יימשכו
לדבריו ,הסכנה הנשקפת לארץ ישראל חמורה יותר .הוא
:פי שמצב החירום מחייב,
פשיטות אנשי המס על בעלי מקצועות חופשי'יט שלא
אמר ,כי יגאל הורביץ מרמה את הבוהרים" שהצביעו
"
שילמו את מיקדמות המס.
תומך בממשלה בראשות המערך,
בעבורו בכך שהוא
יתכן שיגדילו  .לנו את האש־
בימים האחרונים נערכו פשיטות על משרדיהם של
וטוען ,כי הכלכלה חייבת לעמוד •בראש מעיני הממשלה
•אי  ,אם לא ,נעמוד בפני בר־
רואי חשבון ,ביניהם משרדים גדולים וידועים של פעילים
החדשה שתקום.
!ים סגורים.
בלשכת רואי החשבון ,עם זאת הבטיח המשנה לנציב מם
הכנסה ,כי האמצעים שיינקטו להבא יהיו בשלבים :
תחילה יישלחו תזכורות ורק אחר־כך יבוצעו עיקולים.
מן ביקש מצרסתי לא להילחם ברואי החשבון דרך
"
הכיס".
בלשכת רואי החשבון מתמרמרים על הפשיטות של
אנשי המס ויש הטוענים ,כי נעשו על רקע המחלוקת
שפרצה בין ראשי האגף לבין רואי ההשבון ,אשד התריעו
על ליקויים בחוקי המס שאושרו בחודשים האחרונים.
נציבות מס הכנסה ממשיכה במבצע שהחלה בו לגבי
אחזקות שונות .הבורסה נד־
בעלי מקצועות חופשיים ועיקול רכוש עקב אי תשלום
מציע הח"כ המיועד אוריאל לין
דשה לעניין זה בשל העוב-
מיקדמות המס .מטרת המבצע היא להרתיע את הנישומים
דה שחלק מן העסקות האלה
מאת סופרת "מעריב''
ולהביאם לתשלום סביר מל מיקדמות המס. .
הוצעו לעתים במחירים הנ־
מנב"ל משדד האגרניה לשעבר ,אוריאל לין,
בוהיח ממהירי הבורסה .הדעה
שנבחר כחבר כנסת מטעפ הליכוד ,פנה אתמול
•חריוילעת >»יזג«73ה הי* $שה-
לשר הכ!שע§י3ן  r!w3נ""ב ,בהצעה לת?ן TSf.
בורסה/תהיה שותפה בדיו-
פקודת סדר הדין הפלילי ,פד שעל פי התיקון.
תינתן
נים  hהעיםקה וכי
יזבל בל אזרח להפעיל מידה פבירה של בודו
לבורסה/הזכות להגיב עליה.
כדי לעצור בל אדפ המבצע לפניו עבירה טפוג

תוספת היוקר תעוקר ב־ 5%־ 6%
המעדר מגבש הצעה :הסכם

ד—-־ EEH

לאה םורפין

)לכיונ פריכניי!(
הלוויה תצא ביום ראשון ,י"ד באב תשמ"ד,

 ,12.8.84בשעה  2.00בצהריים ,מבית יד־לבנימ
בכפד־זיתקין ,לבית העלמין המקומי.
המתאבלים:

'בנד -וכלתה :מנחם ומאירה םורפין וב"ב
בתה והתנה :רבקהל'ה ואיתן גולן וב"ב
בתה וחתנה :אילנה וגיורא בתאי וב"ב
בנה וכלתה :בני ועדנה םורסין ' וב''ב
בנה :צביקה םורפין )שיאון( וב"ב
זהר ושוש אשכולי וב"ב

יקי

טאובה פנםטר זיל
איננה

הלוויה התקיימה ביום חמישי ,י"א פנהם־אב תשפ''ד,
.9.8.84
המתאבלים:

כעלה ,ילדיה .נכדיה
וכל המשפחה

ה"שבעה"  atnaמהחיל  ,4כנייברק.

!לםומפחוו אהוען
תנחומים מקרב לב
על מות הבן

'? - . ...

שלום
.קבוץ עין השלושה

אחראים לבדיקות

שמיד :נמשיך בהתנתלויות
)פוף מעמוד (1
ממשלת הליכוד הלאומי שהוקמה עי־ב מלחמת ששת
וזימים ,אחר ל מער"ב" ,כי הוא תומך בהקמת ממשלת
אחדות לאומית " גם עתה.
מר בגין מדגיש ,כי אמנם הנסיבות שונות משום
שאז ישראל היתה על סף מלהמה והאחדות הלאומית היתד.
דרושה ,כדי להכין את המעשה הגדול של שחרור חבלי
הארץ ודחיקת הסכנה מצד אויבים שאיימו לתקוף אותנו
מכל עבד .ואולס הוא רואת גס היום בהקמת ממשלת
אהדות לאומית רעיון מבורך.
)ראה כתנת כעמ' .(15
תנועת התחיה תהיה מוכנה להישאר כאופודציה אם
"

הבורסה תתבע מ" דנות'
שינויייים בהסכם עם פי.בי ,
מאת עמירפ פליישד
מועצת המנהליפ של ה־
בורפה לניירות ימיר הס-
מיכה אתמול את יו"ר ה*

בדברים .עפ אדנותי' באשר
לעיסקה שחברה זו מבקשת
יבצע עפ חכרת >,פי.בי.''.
המדובר •בעיסקה שבה מב-
קשת דנות תעשיות" להחליף
מניות" של חברות שמוחזקות
על ידה עם סי.בי\ ,בתמו-
רה למניות "של י^ק דיס־
קונס" שמותזקו\7 1ד ידי
פי.בי.
'במועצת המנהלים של ה-
בורסה נמתחה 0יקורת קמה
על עיסקה זו ולאחר שהוגשה
חיות דעת של כלכלן שבדק
את הנושא הוהלט אתמול מ־
דנות" לבצע מם•־ שינויים
"כעיםקה .אס החברה תסרב,
יובא חדבר שוב לדיון בפני
מועצת המנהלים.
דובר הבורסה הבהיד את-
מול ,כי מאחר ומדובר ב־

עיסקה בחברת בת ,אין בידי
המדסה כיום כלים כדי למ-
נוע אותה.
מועצת המנהלים של הבור־
סה החלה אתמול בדיון ב־
נושא דיסקות בין ?בעדי »1ץ
לבין הברות.
לאחרונה רבו העסקות ש-
בהן חברה רוכשת מבעלי ענין

מם הכנסה

"יש לאפשר לאזרח
לעצור אדם המבצע
עבירה לעיניו"

פלשהו בלפי נוף האדמ או פלסי רבושו.

תותות לקבלו!

םודעוח אבל "msnrn
לגליון יום ראושון

במוצאי־שבת
מ*אמ השגת עד שעה ) 24.00חצומ(

)ביום ראשון לפנות בוקר אין קבלת מודעות(
ב"מעריב" תל־אבינ ,רחוב קרליבן ,2
טלפונים .439380 ,439367 '439111 :

אוריאל לין פנה אל שר המשפטים בעקבות כתבה
ופרשנות בצידה ,שהתפרסמו שלשום ג מעריב".
"
לאזרח אסור
כותרת'המעה היתד" כי שופט קבע:
"
ללכוד חשוד המבצע עוון לעיניר .מפרשנות לכתבה
כתב גבריאל שטרס pכי השופט ,ד'ר דן ביין,
פסק כדין ,מאחר שפקודת סדר הדין הפלילי קובעת
שכל אדם רשאי בלא צז מעצר ,לעצור אדפ שנמלט
ממשמרת חוקית או אדפ שמבצע לפניו פשע או
אדם ששופט מודה .לו לעצרו.
בוווק מהובר ,איפוא ,על עבירה מסוג  vptולא
על עבירה קלה מתר מסוג עוון ,שלגביה פסק השופט.
אוריאל לין "םען בפנייתו לשד המשפסיס כי
אס פקודת סדר הדין הפלמיי לא תתוקן ,נהיה צפויים
לגילויים כמו בחברה האמריקאית ,שבד .אזרחים
מגיבים בדרך כלל באדישות כאשר המ עדים ל-
עבירות המתבצעות לנגד עיניהם.

ראה מוסף "כליבו" עמי 39-13

על מה שקודה
באיזוד מגוד"בם
תוכלו לקרוא

בשבועון המהדורה המקומית
של »>.3ra1
המצורף לגלמן זה

מיליונים הוצאו
מ"אגד" במרמה ע"י
זיופים בתחנות דלק
המשטרה עצרה  3עובדים מתחנות הדלק של "פד
בבית־שאן ובמפגש הביקעה כחשודים במעשה

קצין משטרה בכיר:

"מגייסים למשא"ז
בעלי עבר פלילי"

טאת שעיה פנל
שני עוגדיפ מתהנת הדלק "פזי' בבית־
שאן ועובר של תהנת הדלק "בז" מפגש
הבקעה ,נעצרו ע"י המשמרה פהשודיפ
בהוצאת עשרות מיליוני שקליפ במירמה
מהגרת אגד''.
"
על פי החשד השלושה זייפו חשבונות ש־
הוגשו ל" אגד" על ידי הוספת סיפרה אתת
לכמות הדלק שפוסקה .המשטרה חוקרת אם
השלושה פעלו בשיטה זו להוצאת כספים
מצה"ל וחברות גדולות אחרות.
החקירה החלה בעקבות תלונה של חברת

ניצב גבעולי :איו בכד פסול ,המשטרה היא
המאשרת * התמרמרות במשטרה על מינוי קציני
משא"ז לתפקידים בכירים במשטרה הכחולה.
מאת אלי מון
קציני משטרה גביריפ במשמרת מהוו
'תל ־אגיב מאשימיפ את פיקוד המשמד?
האזרחי בגיופ מתנדביפ בעלי עבר פלי-
לי ,שריצו תקופות מאפר בבתי־בלא,
אשר במפוןדת תפקידמ במשמר האזרהי
הודריפ למערבות משטרתיות רגישות ב־
יותר.
"במשמר האזרחי מוכנים לגייס נם עבריי-

זוהה הגבר
שנרצח בדקירות
ברחוב בן־יהודה
בתל־אביב

מאת אלי דגת •
גופתו של הגבר בן ה־ 31שנרצה לפני
חמישה ימיפ ברחוב  rnwpבתל־אביב
זוהתה אתמול בעקבות צילופ שהתפרפפ
כ מעדיב".
"

•בעל ?דירה 'ברחוב סיידברג  5בתל־אביב,
היראה את תמונתו של .הנרצח ,סילסן למש-
טרה ותודיע לעמנאי כי האדם שבתמונה
!הוא כנראה עזרא רחמים המתגורר בשכירות
'בדירה הנמצאת בבעלותו .בדיקה •של ה-
משטרה אימתה את דנריו של האיש.
צוות החקירה המיוחד שהוקם •במשטרת
מרחב ?דקון בעקבות הרצח התקשה בזיהוי
הגופה לנוכח העובדה שעזרא רחמים אינו
מוכר למשטרה •ואין לו עבר סלילי.
בני משפחתו של רחמים הביעו זעזוע
!לאחר שהזיהוי הובא לידיעתם .עזרא היה
!בתור שקט וביישן ומעולם לא "
הסתכסך עם
החוק .למי היה יטיל להיות ענין לרצוח
אותו ז" !שאלו בועם, .

^W

הקצין הבכיר טוען עוד ,כי במשמר ה-
אזרחי קיים ביזבוז משאבים .לדבריו מכשי-
רים במשמר האזרחי יחידות צלפים שאנשי-
הם מתאמנים לעתים קרובות ,אולם מעולם
הם לא הוזעקו למשימה כלשהי .כאשר ה־
משטרה זקוקה לצלפים ,נקראים לביצוע ה-
משימה אנשי היחידה המיוחדת ללוחמה ב-
טרור של משמר הנבול )ימ"ם(.
עוד נודע ,כי בצמרת המשטרה שוררת
התמרמרות רבה על מינויים של קציני משמר
אזרחי לתפקידים בכירים במשטרה הכחולה.
כך ,למשל ,מעורר תרעומת קשר ,מינויו של
מרסל לזדוביץ ,סגן מפקד המשמר האזרחי,
לתפקיד ראש אגף אפסנאות במטה הארצי.
ישנם קצינים המשרתים מעל שלושים שנה
"במשטרה וממתינים עד שבע שנים לקידומם
ופתאום מצניחים קצינים שלמעשה המערכת
חמשטרתית זרח לתם" ,מתרעמים קציני מש-
טרת.
בתנובה לדברים אלה אמר מפקד המשמר
האזרתי ניצב שאול גבעולי :נכון שישנם
בעלי עבר פלילי המתנדבים "
למשמר האזרחי
ואיני רואה בכך פסול .צריך לזכור ,שאת
האישור הסופי להתגייסותם למשמר האזרחי
נותן מפקד המרחב של המשטרה .אם הם
גוייסו ,סימן שהמשטרה נתנה לכך אח הס-
כמתה .באשר לקידומם של קציני המשמר
האזרחי ,הרי שאיני רואה הבדל ביניהם לבין
קציני המשטרה ' הכחולה .המשמר האזרחי
הוא חלק בלתי נפרד ממשטרת ישראל".

"א מ!ה"

תנועת חחתישבות
של גוש אמונים

במסגרת
^
^^ תבניות הבנייה r
.
^
^ משרד הגינוי וחשיבון JSr
^

^^

|J

עם חצו בבעלות פרטית וכן
ן
?
הכנה ותכניות מאושרות
1
להגדלת השטח הבנוי.
המעוניינים לקנות דירות פטיו או 1
קוטג'ים מתבקשים לפנות למשרדי ?
חברת רובינשטין בת"א ,ולהביא אתם B
תעודת זהות ותעודת זכאות מקורית ?

פרטים מלאים במשרדי ;

אשכול והמוביל האת•
בשטו חדש של  5000שי

מאת יצחק דיש
•שטר אדש געה־ נקוב של 5000
' שקליט ,הנושא את דיוקנו של לוי
אשכול — ראש הממשלה בתי!ופה
 — 1963—1969הובנמ למחזור.

הנפקת השטר החדש נעש,ית במסגרת
המדיניות להנפיק למחזור שטרות בערכים
גבוהים יותר שיאפשרו לציבור ביצוע
עסקות במזומן בצורה נוחה ויעילה יותר,
נוכח האינפלציה המואצת ומאחר שהוברר
כי כ־ 88אחוז מהכסף במחזור התרכזו עד
כה בשטר בן אלף שקל )הרמב"ם(.
מידות השטר החדש זהות לאלה של
השטרות בני  500שקל ו־ 1000שקל .ב-
בנק ישראל נקבע כי גודלם של השטרות
יהיה אחיד לנוכח הנסיון שהוכיח כי
ההבחנה בין השטרות השונים נעשית ב־.
עיקר על פי הצבע זלא על פי הגודל.
המוטיבים המופיעים י על שני צידי ה-
שטר נועדו לסמל ארועים שהתרהשו
בתקופתו של לוי אשכול ונושאים בהם
עסק .ליד דיוקנו מופיע ציור פנורמי
של ירושלים המסמל את איחוד העיר
בתקופת כהונתו כראש ממשלה .בצידו
השני של השסר מופיע מוביל המים

"שא־נור"
מדרגות
SI
לזליניות ישרות ? י רי

בישוב ישנה אפשרות לפיתוח יוזמות בשטח
החקלאות ומלאכה זעירה.

 unדולר...
החזית

המקום נמצא כ־ 35ק"מ מחדרה 34 ,ק"מ
מעפולה  45pק"מ מנתניה.

».. .

שפץ ביתך ו

זיפות גגות ואיטום
מוחלט בשיטות
וחומרים חדישים...
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אעשרות לחלוקת משנח
הנדת המייה הפוטיזז המתיקה !הגדולה נישואל  Iלפנות :דיזנגוף סנטר ,אביטל או אלינה1,

 ::•;::תל־אגיב ,רח' מקוהי ישראל  ,8טל? •:•:•:•622 621
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כנופיית סודצים מתוחכמת נלבדה ה-
שבוע בעיירה קרית שמונה.
הכנופיה כללה  2נערים בני  17שפעלו
כמבצעים ,שני מבוגרים בני  30ו־ 45שהיו
?המפעילים ,מתווד שהזמין את הסהורה ה-
גנובה וסוחר מנגווית שמבר י את הסהורה וחילק
את חרויוחים בין הברי הכנופייה.
בשבוע שעבר לכדו בלשי קרית־שמונה
את שני הצעירים בני ה־ ,17בשעה שניסו
לפרוץ לרכב חונה במרכז העיר .בחקירתם

הודו בשודד ,ארוכה של התפרצויות וגילו כי
הופעלו ע"י מבוגרים תמורת תשלום כספי
גבוה.
חקירת המפעילים שנעצרו הובילה למתווך
ובעקבותיו לסוחר מנצרת שדאג למכור את
הסחורה .בחנותו של הסוחר נתגלה רכוש
גנוב במיליוני שקלים. .
מרבית הרכוש הגנוב שנמצא היה מסומן
וזוהה בוודאות ע"י בעליו ,כולם תושבי קרית
שמונה.

הבחוו! בידינו:

!
!

יעוץ על ידי
מהנדסים מודמימ
טלפונים03-246766 :
052-SS7651

!I
בד־ונגוף סנטר ! וממק"דןה
י  4יחידוח משרדים1
ן שטח כולל של  1000מ"ר | פשהאוו
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כנופיה עם "סולם פיקוד"
נלכדה בקרית־שמונה

לקבלת פרוספקט חמס נא לפנות ליבואן הבלעדי
טלסה אינטרגשיונל בע"מ ,ביאליק  35ו ר"ג ,טלי738249 :

מתקלפת...

משמחות המופנות להצטרף לאומר וליצירת
מסגרת חדשה ,נעלת איכות ואורח חיימ דתי,
מתבקשות להתקשר  ' :מאיר קיהן ,טל.
30209־ ,053אריה עופרי טל,053-32509 .
או בכתב  :שבי שומרון מיקוד .90 925

?

מדריד 'בבית־ססר־שדה .בהר מירון הב־
חין אתמול בדליקה המתלקחת בחורש ה-
טבעי שבמדרון המערבי של הר צפריר,
 .בין הכפרים פקיעין גרמה בגליל המערבי.
הוא חש אל מוקד האש ,והחל בפעולות
לכימיה ובתוך כך הבחין ?בחשיכה ב-
מוקד נוסף של אש מתלקחת ,בתוך החורש
הטבעי .כשמיהר לעבר המוקד השני הכ־
חין בבירור בדמות אדם .המדריך רדף

לבחירתך  3דגמי מדיחים מהטובים ביותר בעולם חוצות שבדיה

1נוווק3לוו1
*ד
•המבחר הגדול נזזתר בארץ•
•ייעוץ ה1זסי.
•מנלת פומיסוקסלוג•
[ןן^ אויכאטיןפיחוזז
וח' ז'בוטינסקי5ב 1ומת ג1
מל) 705536 .מולהמשמוה( I

וקולט משפחות דת>ות

טלי .281148 ,281145

מאת מנהפ ברט
מקדה נח6ן« — שמיני במפפד —
.של הצתת יערות והורש טבעי ,אירע
אתמול בלילה בגליל.

מדיחים זה אנחנ1

ישוב קהילתי דתי

להשכרה

חשד שההצתה על רקע לאומני — או בידי פירומאן

אחריו אך הלה הצליח לחמוק בחסות ה-
חשיכה.
המדריך הזעיק את כבאי כרמיאל ו-
מעלות שהגיעו למקום והשתלטו על האש.
חוקרי מכבי האש שבדקו אתמול ,לאור
היזם ,את מוקדי שתי הדליקות הסמוכות,
הגיעו למסקנה ששתיהן גגרמו מהצתה
מכוונת.
בחודשים האחרונים אתנו 'באזור שבע
דליקות .הוברר ,כי כולן נגרמו עקב
הצתה זדונית .המשטרה משערת כי הן
געשו על רקע לאומני ,אך נבדקת גם
השערה כי מבצען הוא סירומאן.

™??™?ו טלסה אמטדנשמנל בעי'מ ™™™?Mi

באזור קיימת תעסוקה בשטח האלקטרוניקה
ומחשבים.

J

הארצי על רקע שדות מעובדים — ביטוי
לשני תחומים הקשורים לפעלו — מים
והתיישבות.
צבעו של השטר חחדש חוא כחול ו-
חתומים עליו נגיד בנק ישראל ד"ד משה
מנדלבום ויר'ר המועצה המייעצת ,אברהם
שפירא.
בקצה הימני העליון של צד הפנים נמצא
ריבוע בולט שנעשה כדי לפית לעוורים
לזהות את השטר .סימון זה מצטרף ל־
סימנים דומים שהופיעו בעבר על שטרות
הכסף של ישראל.
עיצוב השטר נעשה ע"י יעקב  .צים.
בסוף חשנח יוכנס למחזור שטר כסף
נוסף בערך של  10אלפים שקל שישא
את דיוקנה של גולדה מאיר ז"ל .בנק
ישראל נערך גם להנפקת שטר כן 50
אלף שקל שישא את דיוקנו של הסופר
שי עגנון והוא אמור להכנס למחזור ב-
אמצע שנת .1985
בסוף השנה ינפיק בנק ישראל גפ מטבע
מתכת חדשה בערך של  500שקל .במקביל
עומדים לבטל את המטבעות בערך נמוך
משקל.
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הישוב " שא־נור' אשר בשומרון
עלה זה עתה על ה»1ר7ןע
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בנעם השמדת הוצת
במדד יער בגליל

נים כדי להציג רשימת מתנדבים גדולה ככל
האפשר ולקבל יותר משאבים" ,אמר ל"מע־
ריב" קצין משטרה בכיר.
לדבריו ,מתנדבים כאלה מאזינים לרשת

האלחוט המשטרתית ? ומסתובבים בחופשיות
במיתקני משטרה וסמוך למידע מודיעיניי בעל
חשיבות רבה" .מדובר באנשים שישבו בבתי
סוהר על עבירות כגון :גניבה; זיוף ,מידמה
ותקיפה .אנשימ אלה לא  vnיכולים להת-
גייס למשטרה בשום פניט ואופן ועתה הם
נכנסים אליה בדלת האחורית", .

אגד'' שחשדה כי החשבונות המוגשים לה
"מווייפים .בעקבות התלונה החל צוות משטר-
תי של מרחב העמקים לעקוב אחרי הפעילות
בתחנות הדלק בבית־שאן ובמיפגש הבקעה.
לאחר שהיו ביד החוקרים ראיות לכאורה,
שהיה בהן כדי לבסס את החשדות ,נערף
חיפוש במשרדי תחנות הדלק .מהמסמכים
שנתפסו עולה ,כי ככל הנראה זוייפו גם
שמות של נהגים שלקחו כביכול דלק ב־
תחנות.
צה"ל וחכמת נוספות הנוהגים לקחת דלק
בתחנות אלה נתבקשו לבתק את השטנותי־
הם כדי להמשיך בחקירת הפרשה.

מפואר

ליד הילטון

גוף ליס ,בגין במיה.
 200מ"ר  150 +מ"ר
ן
מ לשימוש.
• 0i-m77i fii -2m19
גשעות וזמ»יר .1מיום א'

'וסו וייצל

!
העצרת
המרכזית
 :לציון כ"ה שנים :
 :לכפר מימון
י תתקיים אי"ה גיוס שני ,ט"ו באב* ,13.8.84 ,
*
"
בשעח  ,18.00בכפר מימון.
 ,אנו מבקשים ממפקדי ח יילינו בני הכפר >
לאפשר להם להשתתף בעצרת;
.
>

,

בברכה,

י
,
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פל היודע דבר
על מקום הימצאו
מתבקש לתתקשר בכל
יום )פרט לשבת(
משעח  9.00בערב
לטלפון 065-9189X

>

כפר מימון >

מעוניו לשמו בנין משרדם
באזור מרכז תל-אביב
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ומסתיימות בי4.8ג בחצות

חנהלח אמנותית ומוסיקלית :נחום )נחציח( חיי8ן
במאית :אלת אלתרמן
מעבד ומנצח פסטיבל חומר :אילן מוכיח

להקות זמר עם ,ריקודי עם ,להקות רוק,
קוסמים ולהטוטנים ,פסטיבל זמר ישראלי
ומופע מרכזי של שלום חנון.
 15מוקדי פעולות ברצף וללא הפסקה בככר
העיר ובבריכת השחיה ,באהלי קידר ובקרית
האמניט.

במוסף [jnJft

נא לפנות לטלפון 03-381281.לנאוה.

T

 48שעות של מוסיקה ,יין ואהבה.
ט"ו באב — ט"ו באג
החגיגות מתחילות ג",8נ1

—2£ז

על שטח של  2500—2000מ"ר נטו
 +,מקומות חניה

«Hהסרטת ארועיםכוידאו

חג>גת הזמר העבד*
בערד

בואו לש>ד בערד •
===^gc=sr
=====

מוסד ארצי גדול

Josef Wietzel
רשום כבעל קרקע
בישראל

>

לשיר בערד

I

וזעבוות  !m16,8לוידאו באיכות מעולה I

^ fווזנבאום  5תל־אביב,טלפון I 296662
7 nnooן00ות וידאו ־שיקו  44חול,0טל|841537 .
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 — - ,ראיון השבוע:

 JJCIראש הממשלה
יצחק שמיר

2#אמנון
אברמוביץ
חכל תלוי בממד"ל וראשי תמערך יודעים ,כי ללא
תמיכתה אין המועמד לראשות הממשלה ,שמעון
פרס יכול להרכיב ממשלה מצומצמת .בצילום ,מימין
לשמאל :ד"י יוסף גויג ,שמעון מיס ,מרועי אבנר
שאקי ויצחק גבון — במגישתם השבוע בתל־אביב.
)צילם  :שמואל רחמני(

"פרס ושמיר קשורים יחד בחבל"

פרם ושמיר ,אמר אחד מראשי המערך ,דומים
למטפםי־הרים שאם נופל אחד מהם יפול גם השני
— אם לא יישבו יחד בממשלה ,תסתיים הקריירה
הפוליטית שלהם * כרגע נראה שאיש מהם
אינו מסכים לשבת בממשלה בראשות השני וגם ,אם
יסכימו לכד י -אין חבריהם מסכימים * לא יכולה
להיות התקדמות בלי וויתור לפחות באחד
 Hflלגבי פרס ,די אם יוותר על
 ^Hjראשות הממשלה כדי שמפ"ם,
מ"עיקרי האמונה" .ההתנחלויות — ובשעה זו אין
™^ רצ ושינוי ,ואף חלקים ניכרים
במערך יתנגדו לממשלת אחדות
ויתור מםתמו * כרגע נראה שרבים הסיכויים
לאומית .אבל גם אילו היה שמיר מוכן
לבחירות חדשות מסיכויי הקמתה של ממשלת אחדות להרהר ברעיון שפרס יעמוד בראש —
דבר שאין הוא מוכן לו — ספק אם
בראש הרשימה את מי שלא זכה להוביל
את מפלגתו לשלטון .מבחינה זו היה,
אולי ,כל אחד מהם מבקש להגיע עם
זולתו לנוסחה אשר תאפשר להם לשבת
יחדיו בממשלה ,הן מפני שצרכי העם
והמדינה מחייבים זאת והן מפני שהגורל
הפוליטי של כל אחד מהם מחייב זאת.
•אלא שאין הם לבדם בוירה ולא בידם
בלבד .נתונה ההכרעה.

מאת יוסו* חרי1
^ ^
 —Bבטרם נפרדו השבוע יצחק שמיר
 HHושמעון פרס ,אחרי שיחה כת
 BHשעתיים בארבע־עיניים לבחינת
האפשרות להקים ממשלת אח-
רית לזוומית ,סיכמו ביגיהם ,שאיש מהם
לא יוציא דבר החוצה .ואמנם ,נראה שכל
אחד מהם שמר על הנדר.
אבל מן המלים המעטות והסתומות
שאמר כל אהד משני האישים ,אחרי
'השיחה ,אפשר להתרשם כי דבר לא יצא
משיחות האחדות בין שתי המפלגות,
.שנפתחו אתמול רשמית.
שמיר זרק בחוגו הקרוב :יש חומר
י"
למחשבה"*.
&vmMsn&ammBm8823

פרס אמר :הרושם לא ברור"...
דומה ,שאץ "זה סימן מעודד ביותר.
יהיה הפירוש אשד יהיה ,דבר אחד
נראה ברור :פרס לא יסכים לשבת ב-
ממשלה בראשותו של שמיר ,ושמד לא
יוכל לשבת בממשלה ,בראשותו של
פרס.
אחד מראשי המערך ,המיועד לתפקיד
בכיר העיר ,כי שמיר ופרס דומים למטססי
הרים הקשורים בחבל זה לזה .אם אהד
מהם נופל ,על כרחו יפו גם השני .הווה
אומר ,לשניהם גורל דומה :אם לא יישבו .
בממשלה — ייגזר עליד& לסיים את

חבריו לצמרת הליכוד היו מוכנים לכך.
עובדה היא ,שסגן ראש הממשלה ,לוד
לוי — ודאי לא במקרה — העביר
,,זזחלמת פה אחד" בהתיעצות שקיימו
השבוע שרי הליכוד לקראת פתיחת
השיחות עם המערך ,שהליכוד יתבע
שראשות הממשלה תימסר ליצחק שמיר.
מעניז הדבר ,ששמיר עצמו יעז לחבריו
שלא לדחוק מיד בנקודה רגישה זו כי
מוטב לדעתו ,להניח בשלב זה לכל
השאלה של מי בראש" .אבל דעתו לא
נתקבלה" .
אך אין לראות כיצד יבולה לקום
ממשלת אחדות לאומית ,בלי כל קשר
לשאלה מי יעמוד בראשה.
כשנשאל השבוע אבא אבן להערכתו
לגבי מידת ההתקדמות ,שנסתמנה כשבוע
;הראשון של גסיונות המעיד להרכיב
ממשלה ,אמר ,כי לו נראה שבאה לידי
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בידי המפד"ל".
מה ,איסוא ,התחזית מבחינתו של פרם
אתרי השבוע הראשון של נסיונותיו ל־
הרכיב ממשלה ז
איש המפתח" ד"ר בורג אינו מסתיר
את" סודו :הוא מלכתחילה היה בעד ממ-
שלה בראשותו של יצחק שמיר .הוא
העדיף ממשלה של  61תחילה ,עם עזר
וייצמן ,בתנאי שמרכיביה יצהירו מראש
שהם מתטונים להרחיבה לכדי ממשלת
אחדות לאומית .בדוח זו דיבר בורג עם
זבולון המר כאשר צלצל אליו ,למקום
הנופש שלו בשווייץ " :אני מצטער" ,אמר
בורג " ,שהחליטו )כמפלגה( לא ללכת עם
הליכוד .אבל עכשיו ,כשנפלה החלטת
הנשיא )להטיל על פרם את הרכבת הממ-
שלה( לא אוכל לפעול מד החלטה זו".
גם כיוס הוא מעדיף את שמיד על פני
סרס לאור הנםיון ,הטוב לדעתו ,שהיה
למפד"ל עם הליכוד ומפני שאין הוא
סובל את הבדתם של כמה מחברי הגוש
של המערך — רצו" שינוי".

אותה כ אמנות של דריכה במקום ,העושה אנו שונים מן הליכוד גם בכך ,שהם חוס-
רושם "
מים את הדרך להידברות עם ירדן ואילו
שאתה זז הדימד...",
על צד האמת לא יכולה להיות תזוזה אנו רוצים בפתיחת נתיבים למו"מ עם
קדימה כל עוד לא יוותרו שני הצדדים חוםיין .על ידי המשך ההתנחלות נפתח
על עיקרי אמונתם ,שבשמם הלכו דרך לחוםיין ד
לבחירות ,ולוא בנושא אחד בלבד —
ההתנחלויות .למשל .לא רק הליכוד
אינו מוכן לוותר על התנחלויות ,אלא ? Hאין איפוא לפרס ויכוח עם שמיר
אפילו ד"ר בורג המתון אינו מוכן לכך ^H .וחבריו ,אלא עם יוסי שריד
יגאל הורוביץ טוען ,כי הבל עומד עתה  ?Bוחבריו .כל זה אמור .אם שמעו;
פרס ,שהתיימר במערכת הבחי-
על עיקר אחד — הצלת המשק ולא
מדובר בהתנחלויות .אבל יש הבדל ,טוען רות להיות המבשר של פריצת הדרך ל-
בורג ובוודאי שיטענו כך אנשי הליכוד ,המשך תהליך השלום ,אינו בדעתם של
אם אתה מצמצם את ההתנחלויות מפני שריד ומפ"ם ,רצ ושינוי .אך אם גם הוא
שאין  .די תקציב לתכלית זו ,או שאינך סובר כמותם ,אין כלל מקום לוויכוח לגבי
מוכן להקציב כספים למטרה זו מפני סיכוייו להרכיב ממשלח ,בץ ממשלת
אחדות לאומית ובין ממשלה צדד -המסד"ל
שאץ אתה רוצה בה.
הנה מה שאומר ,למשל ,יוסי שריד — היא המפתה לממשלה צרה )לממשלת
והזקה שהוא מבטא בענין זה לא רק את אחדות די במערך ובליכוד כדי לכונן
מפ"ם ,רצ ושינוי ,אלא הלקים ניכרים ממשלה של  85מנדטים( .ואם אי אפשר
במפלגת העבודה :בענין המשך ההת־  1יהיה לפצות את המפד"ל בשאלת ההת-
נחלויות אץ מקום לפשרה ,דרושה הקפאה נחלויות לא תהיה לפרס היטלת להרכיב
גמורה .אנו מתנגדים לעצם הקיופ של ממשלח ,אף לא צרח.
ישובים באזורים צפופי אוכלוסין וב-
מה סוד הנציות הזאת שלך ז — נשאל
ההתנחלויות.
מקומות אשר יחסמו את האופציה לשלום ,בורג ,בענין
|? אכן ,כשינסה המערך להמש' *
אז נבוא אנחנו ,המערך ,ונסכים עכשיו
אני חייב להכיר בעובדה ,אמר בורג ^H ,ולהידבר עם המפד"ל יגלה 1 ,י
בורג המתון" קרוב יותר ל-
לד&שד ההתנחלות ? אם להקים ממשלת שהבוחרים שלי הם יזתר ימינה ממני".
אחדות לאומית על בסיס כזד .פרוש אני יודע שאומרים ,כי מנהיג חייב לנהוג
ליכוד "לא רק בשאלת ההתנח
הדבר לעשות את הליכוד לצדיקים ,על פי הכרתו ולהנהיג .אבל אני םובר ,לויות ,אלא גם בשאלה המדינית המרבזיג
שמלאכתם תעשה בית אחרים )המערך( .שמנהיג גם לא צריך להתרחק מן ה -הנוגעת לגיזרה המזרחית .כבר אמר בורו
לא יהיה כדבר הזה .בשום פנים לא מונהגים.
לפרס ,כי " נוסחת גולדה" )היינו ,שמותו
נסכים להמשך ההתנחלויות ביר'ש .ה -י
אכן ,לפרס יש בעייח ושמה מפד"ל .לנהל מו"מ עם ירדן על בסים פשרו
וויתור שלנו הוא בהשארת הסייס אבל היא כיום המפתח במשחק הכוחות ולאו טריטוריאלית ,אד אין לסיים את חמו"מ.
להוסיף ז שיהיה ברור :זו לא עמדת דווקא תנועת יחד של עזר וייצמן .כפי אלא לאחד משאל־עם או בחירות הדשות(,
יוסי שריד .אם חלילה תהיה חולשת־ שאומר ד"ר בורג" :המפתח של וייצמן היא נוסחה ,שאבד עליה הכלח .גם דרישת
דעת מצד הנושאים־וגותגים בשמנו בענין הוא כמו מפתח כפול של כספת .הוא המערך שלא לדחות את יוזמת רייגן על
זה — לא יהיה לכך רוב במפלגה ..והלא לבדו לא פותח )אם יצטרף לפרס( .כדי
a nwma 1ns* ?vnrrc "m SL־  mnrirזריו .^nHUi^AJflXaLiailiMUJU????????^?????* -fl0-.rs.iMvnmann rat
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ב"עבודה' רוצים באמת ממשלת אחדות

מיד את המערך במצב טוב יותר מבחי-
נתו מזה שהיה ב־ 23ביולי.

העמדה הנייטראלית של,
המפדיל בהתייעצות עם
הנשיא ופגישת נציגי
המערך ומפדי'ל חוללו
תפנית במפלגת העבודה -
גם מי שסברו שהנסיונות
להקים ממשלת אחדות
הם טקטיקה בלבד גם
'אחרוני המהססים.
השתכנעו שיש צורך
?הקים ממשלת אחדות
לאומית * אך עדיין לא
נראה האור בקצה המרוחק
של מנהרת המדמ -גס
נוכח החלטת הליכוד
שלא לוותר בדרישה
ששמיר יהיה
ראש הממשלה

 0נותרת ממשלת אתדות לאומיה

כאופציה היחידה וגם הטובח ביותר .מ-
שיחות עם גבירים בליכוד ובמערך עולה,
כי ניתן להגיע לקווי יסוד משותפים.
ואולם הבעיה המרכזית היתה ונותרה מי
יעמוד בראשות הממשלה .פערים ' מנטא-
ליים ופסיכולוגיים ומשקעים אישיים
עמוקים הפכו את שאלת פרם ו־או שמיר
למהותיח הרבה יותר מנושאי בטחון וכל-
כלה ואפילו מעתיד יהודה ושומרון.
אישיות פוליטית בכירה אמרה הש-
בוע ,כי בתקופת מנחם בגין ,איש בליכוד
לא היה מעלה על הדעת לזלזל במוסד
הנשיאות על־ידי אי־הכרת ואי־־השלמה
עם החלטת הנשיא להטיל על שמעון
פרם את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה.
אבל עידן בגין חלף והליכוד — בתביעתו
למן בענין ראשות הממשלה ובהחלטתו
להמשיך במקביל במו"מ חליפי עם שו-
תפות קואליציוניות אפשריות — הוכיח,
כי לא רק שיקולים לאומיים מנחים את
דרכו של המחנה הלאומי" .־
"

מאת אבי בטלהיים
ביום שני בשעות הערב שדרה
mm
?H
^ עדנה בצמרת מפלגת־חעבודד"
 HBבתום פגישה ממושכת של צוו*
?"?* תי •המו"מ של העבודה ודר
מפד"ל נתקבל הרושם ,בי המפלגה ה-
דתית' לאומית חוורת הביתה ,וכי נחושה
דעתה לחדש את " הברית ההיסטורית"
עם מפלגת־העבודה .אמנם ,במסגרת
ממשלת אחדות לאומית .ואולם התחושה
היתה ,כי שיתוף־הפעולה המחודש עם
המפד"ל עשוי להיות גזמגמיר ואיתן כ־
בעבר.
מה קרה באותה פגישה ז
ע"ר מפלגת־העבודה ,שמעון פרס ,פתח
[בסקירת הנושאים העומדים על הפדק:
כלכלה ,בטחול ,שלום־הגליל ,פינוי כו-
חות צה"ל מלבנון ,מו"מ עם ירדן ,הע-
לאת החסימה ,קווי יסוד של הממשלה
החדשה והרכבה .לגבי ההתנחלויות אמר
סרס ,כי המערך לא יפגע בהן ולא ית-
עלם מקעמן ,אך הכל במסגרת האילוצים
הכלכליים• .בהמשך דבריו דיבר גם על
עיבוי התנחלויות.
פרס שאב עידוד וגס הזכיר את דב-
ריי של יל"ר הנהלת •מורשה" ,יז0ף
שפירא ,שאמר בשמע " שעבר בפגישה
עם צווה המעיד :עליכם להבין שלגמנו
עניין ?ההתנחלויות איננו כמו לגבי מפ-
לגות אחרות• הבנים שלנו יושכים ב־
התנהלויות ולא נוכל להסתכל להם ב-
עיניים .יחד עם זאת נבין אם לא יוקמו
עוד התנחלויות בגלל המצב הכלכלי ה-
קשה.
פרס אמד לראשי המפד"ל ,כי נושא
ראשות הממשלה הבאה איננו עומד כלל
לדון מאחר שנשיא המדינה ?הטיל עליו
את המלאכה .הוא הביע פליאה על ש-
סגן ראש הממשלה ,דוד לוי ,ואחרים
ובליכוד אומרים ,שוב ושוב ,הי הליכוד
ינסה להרכיב ממשלה ?בראשות יצחק
שמיר .בנקודה זו התפתחה בין צוותי ה-
מערך והמפד"ל שיחה פילוסופית על
משמעות האימדה "דנא דמלכותא דינא".
לבסוף פסקו החכמים ,בי סמכות הנשיא
היא דבר מחייב ועל כן המנדט שקיבל
לידיו שמעוו סרס הוא עניין שאינו נתון
למו"מ בשלב רות.
ד"ד יוסף בורג  :בי 1967הובילה ?ה־
מפד"ל את המהלך "של ממשלת אחדות
לאומית על רקע של מלחמה שאיחדה
את •העם• .ב־ 1984אנו מנסים שוב ל-
הביא לאחדות על רקע של מלחמה אשר
פילגה את העם .המפד"ל החליטה שהיא
בעד ממשלת אחדות לאומית וזה לא מן
השפה אל החת .הכלכלה חיא בקלקלתה,

)צילם :שמואל רחמני(

מרס ובורג :אחיי המגישה השניה פחות חיוכים
•המצב בלבנון קשה ואני לא דואה איך
יוצאים ממנו .הנושא הכלכלי הוא נושא
של ימיט בלבד ושאר הנושאים הם ל-
חודשים ולא יותר .יש צורך למנוע מל-
חמת תרבות בעם ואני רואה אפשרות
להתגבר על המחלוקת ולגבש קווי יסוד
של ממשלת אחדות על יסוד מה שאמרו
ועל יסוד מה שלא אמרו.
צריך למצוא פתרון מתאים לנושא
"
ההתנחלויות .לא בלב שכם .יש בזה
הגיון ,כמו נצרת־עילית  .וקרית־ארבע.
אבל עם הנוסחה של סרם '־יע 1לנו .חילוקי
דעות רציניים .גם לגבי שינוי שיטת
הבחירות אנו חלוקים .זו שאלת חיים
ומוות למפלגות הדתיות .בשיטה של אזו־
דים > -מאה שערים ובני־ברק יבחרו
את פרוש ולא את בורג .אני כבר דואג
לדורות הבאים אבל ברגע אני עוד כאן".
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יצחק נבון :הדיבור על ממ־
שלה רחבה "
הוא אמיתי במערך.

המפד"ל על תכניה וערכיה

י^ היא בעיני הדבר ?היפה ביותר
של שילוב תורה ועבודה ,תורה ודרו־
ארץ .יש בישראל ובגולה תהליך של
דה־צמגיזאציה במחנה הדתי ,ורק ה־
מפד"ל יכולה לשאת את הדגל כדי לב-
לום את המגמה הזו.
י

"אנחנו בעד
ממשלה עם המפד'ל"
המסד"ל ספגה מהלומות משום ש-
"
עזבה את דרך המלך ואת שגיל הזהב.
ליד חייקה גרוסמן )מפ''ם( אתם יכולים
להיות שומרי החומות .לפי ' עניות דעתי
יש אחוז גדל של ח ברי מערך דתיים־
מסורתיים ולכן לא על המצע שלנו מדו-
בר — ואני מלקה את עצמי על שלא
קראתי את הסרק על הדת במצע שלנו
לפגי •הנחירות — אלא על קווי־יםוד
מוסכמים .מקובל עלינו הסטטוס־קוו של
היום ולא םטאטוס־קוו אגטה".
? חייקה גרוסמן" :ישנו פתגם באידיש
שהתרגום שלו הוא :הנאום הטוב ביותר
אינו" שווה־ערך לשתיקה .אבל אני חייבת

לומר לכם :אנחנו בעד ממשלה עם ה־ ,

או דתית בתוככם .עובדה היא שההקצנה
י החלה כבר ב־ '67ונמשכה ב־3ד .אתם
ירדתם רק כאשר הצטרפתם לממשלת
הליכוד".

בוקרו של יום א' כי החליט להפקיד בידי
שמעון פרם את מעשה־המרכבה .באותו
הרגע נהפכה עמדת המפד"ל בעניין רא-
שות הממשלה לשולית .הנושא כלל לא
הועלה בהנהלה.
העמדה הנייטראלית שנקטה המפד"ל
אצל הנשיא והנימה המשותפת לכל ה-
דוברים בענין הקמת ממשלת אחדות
לאומית וממשלה כזו •בלבד ,כפי שבא
הדבר לידי ביטוי בפגישה עם המערך —
יצרו תפנית אמיתית במפלגת־העבודה.
עד הפגישה הזו אולי היו עדייו במם'
לגת־העבודה אשר סברו ,כי הנסיונות
להקים ממשלת אחדות  .לאומית הם טק--
טיקה אשר תוביל בסופו של דבר לחד'
כבת ממשלה צרה בראשות המערך '.ה-
שבוע נהפכה הטקטיקה הזו למהות .גס
אחרוני המהססים במפלגת־העכודה השי
תכנעו ,כי הצורך האמיתי הוא ממשלת
אחדות לאומית.

מפד"ל .אני מתפלאת מאוד על שביעות־
הדצון שלכם ,אנשי המפד"ל ,נוכח ה-
משבר הפנימי העמוק הפוקד אחכם וה-
1
מנדטים.
מתבטא בירידה מ־ 12לארבעה
י
והם אומרים לי ___ הפגישה בין ראשי המערך ו'
אני שייכת לגזע רבנים 1
שעדיפה אגודת־ישראל על המפד"ל WW .המסד" ל נסתיימה באווירה סו־
הציבורית
המשמעות
אתם .מבינים מתי
 ?Hבה ובלחיצות ידיים .סוכם על
של הדברים האלה.
 w^mהמשך הדיונים .גמ במפד"ל
.
תורה
!—
מסד"ל
זה
"פעם ידענו מה
 wשסברו ,בי הענין גמור .תומכי חי-
ועמדה.
אניהיימ ?איבדתם מקן הזהות ש -דוש הברית עם המערך אמרו בשיחות־
לכם" אבלל<^מנ1מזחה..-לכםיגן של שו -רקע ביום שני בלילה ,כי המסד"ל תשבאידי^ות
מאגלן"ניז
שנים
ועקרונות
 .בקואליציה אחת עם המערך בקדנציה
^
הוא לגיטימי .אולי תגידו לי אתם איפת הבאה .הם הסתמכו בין היתר גם על
נגמרת המפד"ל והיכן מתחיל משהו אחר .המהפך הכפול שחל אצל ד"ר בורג ב־
לא תמיד הפזילה וההתיישרות מוסיפים ,.,שגוע^זעבה" ואשו נסתיים במפתיע24 .
כוח אבל זה כבר חשבוךנסש שלכם .ב* שעות קודם לפגישה ביום ב' עם המערך.
שהיתה לבס שותפות איתנו הייתם תורה
לאחר ביקור משלחת המפד"ל במשכן
ועבודה .היה ברור איפה נגמרת המסד"ל נשיאי ישראל והעמדה הנייטראלית ש-
ואיפה מתחיל זרם אחר גיהדת .השות  -נקטו ראשי מפל0ד? זו בכל מה שקשור
פות אתכם היתה שותפות עם היהדות למי שיעמוד בראש הממשלה הבאה,
הדתית ההומאניסטית .ביתד נוכל לשים הזר בו ד"ד בורג במפתיע וניסה ל-
סכי למשיחיות .אני אצטרך לבלוע בשי שנות את ההחלטה בתוך המפלגה ולצדד _^ אין זה דבר של מד .בכך .לב־
ביל זה את!הםטאטוס־קוו של היום והא* בתמיכה ביצחק שמיד כראש הממשלה  ^Bטיו של יוסי שויו ידועים ו־
מינו לי ,שלגבי ,זה לאכול הרבה חצץ" .הבא .השמועות אומרות — ואין על  1קיימת כבר ,,ןוםתת שריד" כי*
*וגיר! ^?ווזויי מזורחה h\> rrennM
כד "?^ צד להיחלץ מן המצב המביד
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דעת חבריח 'במפ"ם ,לא בהכרח ייצגה מכיוון הליכוד שלא יפנה עורף לשות־ שבו שריד יתמוך בממשלה שבה יושב
גם את הסכמתם בנושאי ממשלת אח -פות איתנה בת שבע שנים .הזכירו לו גם הליכוד .אולם גם ח"כ כעוזי ברעם
את הנתח השמן שהופקד בידיו באותו צריך היה לעבור מטאמורפוזה כדי ל־
דות והמחיר הקואליציוני.
סגן ראש הממשלה חתיתם בישיבת
הסכין עם ממשלה רחבה עם הליכוד .והוא
אליעזר שפר )חבר הנהלת הסוכנות שנים ואת העובדה שגם כאשר המפד"ל לא היונה היחידה במפלגת־העכודה .אלא שרי הליכוד לטענה ,כי הליכוד פוגע
איבד
לא
1981
ב־
מכוחה
מחצית
איברה
פות־
לא
ההלכה
מטעם המפד"ל( " :לפי
שתוצאות התיקו בבחירות אלה צימצמו במוסד הנשיאות בעצם תביעתו לדון גם
חים בדברים חדשים בימים שבין המצ -בורג שום תיק שהחזיק בידו קודם לכן .עד למינימום את מרחב התימרון ובהחלט בנושא ראשות הממשלה .אין לטענה
"
רים .אך היות שרפאל בךנתן עיקש
כך או כך ,ד"ד בורג חיפש דרכים ניתן לומר שנוצר מצב שאחדות לאומית הזו כל יסוד .אנחנו איננו מערערים על
בדעתו שהברית ההיסטורית בין המפד"ל לתמוך ביצחק שמיר• הוא ניהל שיחות היא כורח ,הן לטובת המדנה והן — הסמכות ועל הקביעה של הנשיא .צריך
למערך נמשכת — לא מדובר בדבר עם גורמים שונים בתוך המפלגה והתכוון וזה לא פחות חשוב מבחינת הפוליטיק־ לזכור שהנשיא הטיל על ה"כ פרס לנסות
חדש .אני רוצה לספר לכם שבילדותי בישיבת הנהלת המסד"ל ביום ראשון
ולהרכיב ממשלה .הוא לא הרכיב לו
לקח אותי אבי ז"ל לאירוע בקיבוץ אלו* להעלות זאת כהצעת החלטה ולתבוע אים — לטובת המפלגה.
ממשלה .זד ,ההבדל הקטן .כשמזמינים
מות )שמעון סרס היד! הבר בקיבוץ זה הצבעה .כאשר החל בורג לטוות את
במו"מ שניהלו ראשי המערך לפני  10אותנו למו"מ אנחנו באים .אנו מכבדים
— א .ב .(.בחת רקד הורה ושרו :ל־ המהלד ,שכב " האיש החוק" של המפד"ל חודשים עם יצחק שמיר •בנסיון להקים את קביעת הנשיא וגערתי בחברי אשר
עבודה ,להגנה ,לקיבוץ ,להכשרה .בפנים ,מזכ"ל הפועל המזרחי רפאל בן־נתן חו-
קיימת
לאומית,
היתד•
אחדות
ממשלת
הטילו ספק בסמכותו של הנשיא .אבל
.בחצות הלילה ,התכנסו החברים בתוך לה •בביתו• מספרים ,כי כאשר נודע לו הסכמה בתוך מפלגת־העבודה כי המו"מ אין לשלול מאתנו להעלות כל נושא ל-
קיימת
היתה
למהות
טקטי.
ירד
מהלך
הוא
צריף ארוך ודוד בהן — האבא של על יוזמתו החדשה של ד"ר בורג.
דון".
הנוער־העובד" — עמד לפני "כל החבורה ,חומו במהירות .בתוך  24שעות סעל בן־ התנגדות גדולה בתוך המפלגה• מאחר
נוכח פירסומיס שהיו פנה לוי באותה
סיפר סיפורים משל ר' נחמן מבראצלב נתן במקביל לשיחות ולמגעים שניהל שלא הגיעו למהות ,נמנע המשבר ה־
ישיבה לעמיתיו השרים ושאל האם זה
ולימד ניגונים .החבורה כולה שרה אתו ד"ר בורג והכל היה ערוך ל"קרב ה -פנימי.
נכון שיש ביניהם אשר אינם סבורים שיש
בהתלהבות .כדי לקרב לבבות אני מציע גדול" בין שגי ראשי סיעת "למיפנה",
כיום עומדות על הפרק ארבעה אפש' לתבוע מן המערך להן גם בנושא רא-
היום לתנועת־העמדה לחדש ולהשמיע בורג ובן־נתן ,בישיבת ההנהלה.
פתר" ה־ רויות:
שות הממשלה .אין לי שום כוונה לנהל
כאשר המתח הגיע לשיא,
את הניגונים האלה".
 9ממשלה צרה או ממשלת מיעוט מאבק אישי או להצטייד כמי שמערים
עוזי ברעם :אתם לא ירדתם מכוחכם נשיא חיים הרצוג את הסבך "שנוצר ב-
הפוליטי משומ"שהיתר ,הקצנה לאומית תוך המפלגה הדתית־לאומית ,והודיע ב -בראשות המערך .ספק אם אפשרות בזו קשיים ועל כן אני רוצה לדעת האם יש
ריאלית ובכל מקרה מדובר בממשלות כאלה שסבורים כי עלינו לוותר על ה-
חלשות .רופפות ,שימיהן קצרים והן תביעה הזו -־ אמר לוי לחבריו השדים.
הושפות לליכוד את ההסתדרות .אין ראש הממשלה וכל השרים הבהירו בת-
לשכוח שבאביב הבא יהיו בחידות ב־ גובה ,כי הם דבקים בענין ,הם בטוחים
הסתדרות ובמצב ענינים כזה הליכוד שאין לוותר על הדרישה ואיש מהם לא
יסתער במלוא כוחותיו אל עבר בנין שינה את דעתו.
הוועד הפועל .במערך צופים בדאגה ל־
בעת הפגישה השניה ,שלשום ,בין
עבר תאריך הבחירות הקרב.
המערך למפד"ל כבר היו פחות חמכיס
יגרור ,שכל עוד שלא אשמע ממר שמיר ,ספת -־ או מסד" ל או ש"ס — אין הצ-
ואופטימיות .שום בר־דעת לא יהמר ה-
שאפסו בל תהוותיו להרכיב ממשלה — טרפותו עושה ממשלה־
יום אם וכיצד תקום ממשלה בישראל.
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אני בדעה ,שאגודת ישראל אינה יכולה
ברגע זה עדין אין רואים את האור ב־
יום ואחו־כך יעבור הכדור ליצחק שמיר
לבגוד בו.
וחוא יצליח להרכיב ממשלה מצומצמת".
קצה המרוחק של מנהרת המו"מ .ואולם
י
הנמנה,
אבל
התחזית
זז
א0
לדעת
אין
בגלל תוצאות הבחירות עלולה המדינה
משום כך ,אם לא יגיע
פרס אין כמעט ספק ,שהסיכויים לבחירות חד-
? Hלכלל הבנה עם הליכוד ־־ אין
• קאדנציה נוספת באופוזיציה .גמע־ להיקלע לתקופה ממושכת של טלטלות
שות ,כמוצא מן המבוי הסתום ,רכים ברגע
?? לו ,לסי שעה ,עם מי
לדבר :זה יותר מן הסיכויים לכינון ממשלת אח -רר פוסלים את האפשרות הזו משוס ש־ וזעזועים פוליטיים .אמר השבוע אחד
לאחר שלוש מערכות בחירות שהמערך
אגודת־ישראל לא תלך עם י ה-
מערך בלי המפד"ל לבד מזאת ששני דות לאומית ,אלא אם כן הקטנים יחלו לא ניצח בהן .בתר לכל ,כי הגתה ה -מבכירי השרים" :נניח שנגיע להסכם עם
קולותיה אין די בהם ובוודאי ,כפי שאמר לרדת מן העצים הגבוהים ויכירו םוף־םוף עת להגיע אל הבוחר מן הפוזיציה ולא המערך לגבי כינון ממשלת אחדות לאו־ -
פרוש ,לא לפני ששמיר יודה ,שאפסו בממדיהם האמיתיים .כל עוד הקטנים »ן האופוזיציה.
מית ,מי ערב לגו ,שנוכל לשבת יחד
תקוותיו להרכיב ממשלה .המפד"ל לא משהקים את התפקיד של גדולים" וזז־
?גדולים נוהגים בקטנות — "
בחירות חדשות תוך זמן קצר .גם יותר מחודשים ספורים לפני שהחבילה
לא יהיה מפלט
•
תלד עם המעדן כל עוד לא נתמצד .רע -מבחירות הדשות שאיש אינו רוצה בהן .זוהי אפשרות פסולה ובלתי רצויה ב -תיפרד ז ונניח שהליכוד או המערך יצ-
יון האחדות־הלאומית .ש"ם אף אינה נכ-
הליכה
כי
יודעים
העבודה
ראשי
מערך.
נסת לשיחות הבהרה כלתי רשמיות" עם אפשר שרק אם יוברר לכל צד ,כי זה
ליחו בכל זאת להקים ממשלה מצומצמת
לבחירות חדשות כמוה בריסוק איברים
המערך והיא מוסיפה "להיות נעולה" על המוצא היחיד מן הסבר — הם יתחילו במפלגה .הסכרים ייפרצו ,חשבונות דט־ כלשהי .ניתן בכלל להעלות על''הדעת
"
לדבר סוף־סוף לענין.
רואקטיווייס יוגשו לפרעון .והגרוע מכל שממשלה כוו תוכל להאדיר ימיט יותר
הליכוד .ועזר וייצמן גבר הבהיר את
— הבחירות התדשות לא יכולות להעי ? מכמה חודשים לפני שתיפול ז"
»וסן' חריף
עמדתו ,ימה עוד ,שבלי מפלגה דתית נו-

איננו מערערים
על סמכות הנשיא

"פרס ושמיר קשורים יחד בחבל"
)סוף »»>מוד (U

הסף ,כפי שעשתה ממשלת־בגין )ובורג
בתוכה( אם זו תתחדש —• איגה מקובלת?
על ד"ד בורג.
זה באשר ל מפד"ל של .בורג" ,שה-
"
מערך משוס־מה האמין )בהשפעת מלמד
 .זבן־נתן .כנראה( כי קל יהיה לשלוף או-
תה בקלות יחסית מזרועות הליכוד .אשר
.לעזר וייצמן — עזר הבהיר היסב ,שלא
יסכים לתת ידו לממשלה צדה ,שתישען
על קולותיהן של חד"ש וד^שימה המת-
קדמת ,ושאם פרם לא ישכיל להרכיב
ממשלת אחדות לאומית ,יהיה צורך להטיל
את התפקיד על יצחק שמיר .בשלב זה
.לא נתן עזר הבטחה ברורה שבשום תנאי
לא יילך לממשלה בראשות שמיר.
תמ"י ואומץ קשרו עןגמן מרצון בטבורו
של עזר וייצמן וכיוון ,שלפחות בשלב זח,

לא די בשני קולותיהן ,הרי שאין הן
'משחקות תפקיד בעל משקל .מצבו' יכול
/השועות אם • "!sirבממשלה ןנרה ,ברא-
שות הליכוד.
נותרה ,איפוא ,אגודוז־ישראל ,שחמערר
אינו נלאה מלחזר ,אחריה אף שנקצצו
כנפיה.
אמנם ח"כ אברחם שפירא כבר מוגן
להתמסר לפרס ,בעיקר בתחום הכלכלי וה-
מדיני ,אבל המערך יודע שלא בתהום זה
מצויות בעיותיה של אגודת'ישדאל .והגז
מזה המערך דיבר רק עם ח''כ שפירא.
הקול השני  —-מנחם פרוש — לא בא,
זלא במקדה .אומר פרוש :אם מישהו
חושב שמה שאמרנו בראשית השבוע ל־
נשיא )שעליו להטיל את תפקיד הרכבת
הממשלה על יצחק שמיר( ,הוא חנ<ר מש־
מעות ,אי$ו אלא  .טועה .החלטנו; להציע
את התפקיד ל^חק 'שמיר וחייב לחיות

בישיבת שרי הליכוד שהתכנסה
^
^
^ ביום רביעי בלשכת  ,ואש־
H
 ^Hהממשלה בירושלים היו כל ה־
"^^ נוכחים תמימי־דעים בי אין ל-
וותר בנושא ראשות הממשלה .סגן ראש
הממשלה דוד לוי אמר כי דרישת ה־
ליכוד להפקיד בידי יצחק שמיר את י
ראשות הממשלה אינה משוללת יסוד
אם ל וקחים בחשבון את חופש התימרון
המוגבל של שמעון פרס ואת מספר ה-
מנדטים אשר יש לגוש של כל אחת
משתי .המפלגות הגדולות .לוי אמר ,כי
גם עזר וייצמן וגם יגאל הורביץ )ארבעה
מנדטים בסך־הכל( שלכאורה מהווים
חלק מהגוש של המערך ,מצויים על־
תנאי במחנה הזה .לדבריו ,הס מונעים
מהמערך כל אפשרות להשתמש בממשלה
צדה אפילו כאמצעי להשיג יתרון כמו"מ
עם הליכוד.
בליכוד אומרים ,כי המערך אינו נקי
כפיים במו"מ חנוכחי .הטענה היא ,כי
אם באמת ובתמים מבקש המערד להקים
ממשלת אחדות לאומית ,מדוע הוא מנהל
במקביל מו"מ עם המפלגות הקטנות ?
בליכוד טוענים ,כי בכך מקשה המערד
עוד יותר על עצמו ומקטין במידה ני-
כרת את הסיכויים הקלושים בלאו־הכי
שיש לו להרכיב ממשלה .וההסבר :אם
המערך לא יקיים את המחוייבויות שכבד
פיזר למפלגות הקטנות )כך לטענת ה-
ליכוד( יאבד את אמינותו .אם ירצה ל-
קיים את המתוייבויות ,משמע שהוא
מגיע לשולחן-המו"ימ-עם־הליכוד .עם ii
־' דבר מוגמר :ולמעשה מציע לליכוד? ל-
הצטרף אל דבר קיים .מצב עניגיס בזה,
לדברי אנשי הליכוד אינו בא כלל כ-
חשבון ,אנחנו לא עוד 1שותף המתבקש
להצטרף אל ממשלה רחבה ,אמד אחד
מראשי הליכוד.

בחירות חדשות
 -אפשרות פסולה

^^

פרופ' אפרים יער,
פסיכולוג חברתי
וסוציולוג .מנתח את
מגמות היסוד שהשתקפו
בבחירות לכנסת -וסבור
כי בישראל אין לזהות את
השמאל והימיז על.פי
עמדותיהם בתחומי החברה
והכלכלה .אלא בתחומי
בטחון ומדיניות חוץ
מאת אברהם פלג

ואקום ,פוליטי בעיקר במפד"ל .וכך קמה הנהנתנות החומרית מצד אחד והתנערות
קואליציה לאומנית שניזונה מאידאולו־ האחריות הממלכתית מצד אחר .דבר זה
גיות תילוגיות ודתיות",
יצר ניתוק מסוכן .לאזרח בישראל יש

מרומי אמרים יעו :חזות קשה

 BfRמדינת ישראל גמצאת על סף שלטון סמכותי וימני ועם זאת היא עדין
 fflfflאיבוד לדעת — עקב תהליכים מטפחת ערכים סוציאליים של סעד ורווהה
 WBIחברתיים של קיטוב והתפצ־ להמונים .אין הוא רואה בכך סתירה ,אך
לות ,ותהליכים כלכליים ש -נוטה להגדיר מגמד ,זו רציונלסוציאליזם
עשויים להביא לכך שאמויקה תהיה כונס בנוסח ישראל .הדבר מתבטא" ,הוא או-
הנכסים של ישראל .המשבר מאחורי ה -מר ,בהאדרת "המדינה כאידיאל העומד
כותל ,אך במקום לקדם את פניו מצויים מעל "לכל .במידה שתומכים בשכבות ה-
מנהיגים פוליטיים המפריחים סיסמאות חלשות ,הרי זה לא מתוך שוויוניות אלא
שלא ניתן להגשימן .כך ,בתמצית ,מסכם לחיזוק המדינה .ביחסים החברתיים בא
פרופ' אפרים יער — פסיכולוג חברתי ו -ליד ביטוי ממד הכוח וחוסר הסובלנות.
סוציולוג ,מהמחלקה לסוציולוגיה של או־ מאחר שאנו ישרויים בהרגשת מצור יש
גיבוםיטת תל־אביב — את מגמות ה־ לנו תסביר רדפה )פרנויה( ומאמינים
יסוו שהשתקפו בבחירות האחרונות ל -שכולם נגדנו".
כנסת.
— aואלה הגורמים שעיצבו או החי־
פרופ' יער מציץ שהמציאות הישרא H? -שו ,לדעת פרופ' יער ,את ה־
לית יוצרת מצבים מורכבים ומסובבים ^?1 .מגמות והתהליכים המאפיינים
בך ,למשל ,מסתבכת תמונת הימין וה-
כיוס את החברה הישראלית:
שמאל בארץ ,באורח פרדוכסלי :רוב ה-
מלחמת ששת הימים קיטבה את המח-
כםוציאליסטי,
ציבור בישראל מזהה עצמו
נה של ה יוניפ" וה נצים" .כל צד שאב
אבל מבחינת המפה הפוליטית רוב ה -מתוצאות "
*'מלחמה זו" צידוק לעמדתו .ה-
ציבור נמצא במחנה הימין...
ראשונים נתחזקו בדעתם שקיומנו נשען
מאמצע שנות דר ,"60מסביר הסוציו־ על בסיס איתן ולפיכך יש לגלות יתר
"
לוג ,אנו עדים לתזוזת הציבור ימינה .פתיחות כלפי השכנים ; האחרונים נתחז־
מגמה" זו גוברת בהדרגתיות וכיום אני קו בדעתם שיש להסתמך על כוח צבאי
ל-
ולנקוט בעמדות קשוחות כלפי חמדנות
מעריך שכוחו של המחנה הימני מגיע
כד  60אחוזים והשמאלי — ל־ 40אחו -הערביות .מלחמת יום הכיפורים היתה,
זים ,וזאת בניגוד ליחסי הכוחות הפולי -במובן מםויים ,קיתון מים צוננים ,אך
טיים ההפוכים שאיפיינו את ההברה ה -היזקה אצל ה גצים" את האמונה שקיימנו
ישראלית בעבר" .לפי הגישה המסורתית ' תלוי אך ורק" בכוהנו.
גורם מקטב נוסף היתד ,עליית הלאומ-
מזהים ?את השמאל והימין בהתאם לעמ-
דותיהם בתחומי החברה והכלכלה ,אך נות הדתית .למפלגות הדתיות ,וביחוד
לדעתו מדד טוב יותר הן העמידות ב -למפד"ל לא "היה עד למלחמת ששת ה-
תחומי בטחון ' ומדיניות חת• במלים אח -ימים מסר בתחומי הבטהון ובמדיניות
רות :ה יונים" נתפסים בשמאליים ודר חוץ .איחוד ירושלים ,שחרור הכותל ו-
נצים"" "
להת-
תוצאות אחרות של המלחמה גרמו
נתפסים כימניים.
" החברה הישראלית — טוען פרופ' יער עוררות אידיאולוגית בטחוניח 'בקרבי ה-
— מגלה יותר ויותר סימנים למגמה של מפלגות הדתיות .פירית המלחמה מילאו

הגורם העדתי ממלא תפקיד חשוב ב-
קיטוב החברתי ,אר פתפ' יער מייהס לו
משקל קטן מות שמייחסים חוקרים אח־
דים .בשנת  1973ערד ,יחד עם פרופ'
יוחנן פרס ,מחקר סוציולוגי שבעקבותיו
שרטט את הפרופיל הטיפוסי של מצביעי
ה ליטד" :צעירים ,מצאי עדות המזוה
"
ובעלי השכלה נמוכה .הסטטיסטיקה מל-
מדת שבשנת  1948היו כארץ ישראל כ־
 15אחוזים יוצאי עדות המורח .כעם
מהווה אוכלוסיית המבוגרים של עדת
המזרח כ־ 50אחוזים ושעוד האוכלוסיה
הצעירה )25־ (18אף גבוה מזה ,שעוד
כוחן של עדות המזרח שואף ל־ 60אחו-
זים ומגמת גידולן תימשך .שינוי דמו-
גרפי זה מסביר את עליית כוחו של ה־
ליכוד' שכן רובה של אוכלוםיה זו מצ-
"ביע בעדו) .אגב הנישואין הבינעדתיים
שהיו כל השנים בקו עליה הגיעו לשעור
של  20אחוזים ,ואולם מנמר ,זו נעצרה
לפני כהמש שנים(.
כיום מקובל" ,כנראה ,על כל החוקרים י
שהצבעת חלק גדול של  -עדת המזרח
עבור ה ליכוד" היתד? הפגנת 'מחאה כלפי
"
מערך" ,אך מה בדבר ההשקפות הפו-
ה
"
ליטיות של מחנה זה ז האם לא היו מצ־
ביעים אלה לאומניים יותר ? פרופ' יער
סבור כי לעדות המזרח לא היו עמדות'
לאומנעת קיצוניות אלא שהללו התגבשו
מעצם ההצטרפות ל ליכוד".
"
בקרב עדות המזרה אין מוצאים הזדהות
בה נמרצת עם האידיאולוגזה של ארץ:
ישראל השלמה ,כפי שאנו מוצאים אותה
בקרב החסידים האשכנזים של תורה זו.
והראיה :הראשונים לא התבלטו כלל ב־
מאבק על ימית והם מהווים אחוז נמוך
בקרב המתנחלים .גם הדתיות של עדת
המזרח שונה מזו של האשכנזים — אין
בה היסוד התיאולוגי הקנאי ,היא סובל־
גית ופרגמטית יותר ומשמשת כאורח
חיים יותר מתורה קשוחה .בממד הדתי,
בני עדות המזרח פחות "
קיצוניים ויותר
סובלניים ופתוחים לשינויים ודבר .זה
פועל בגורם הממתן את הכוחות המקט־
בים בהברה הישראלית" ,אומר הסוציו-
לוג.
 BMאף •שאין הוא אומר זאת בפח
 f f f l Mמלא הרי תוכן דבריו משקף
 ?Bniפסימיות; ואחד הגורמים לכך
הוא המצב הכלכלי־חברתי של
ישראל כיום .בשבע ,שמונה השנים ה־
אחרונות"" ,
אומר פרופ' יער ,התרחב ה-
פער בין רווחתו' של הפרט "
והמצוקה ה-
כלכלית של המדנה .היינו עדים לטיפוח

תחושה שאין בכוחו להשפיע על המימי
סד — הממשלה ,הבנקים ,החסתדרות .כ-
תוצאה מכר נוצר ניכור בין הפרט וה-
מערכת השלטונית .האליתות הפוליטיות
והכלכליות איבד את אמון הציבור .שור-
שי השיטה הכלכלית והפוליטית של יש־
ראל מגיעים עוד לתקופה של הישוב.
עקב צירוף גורמים התפתחה בארץ ריכו־
זיות שלטונית שאין כמותה בשום דמו־
קרטיה מערבית ,אפילו לא היתה בצרפת
של דה־גול .זהו מצב המשתק ומתסכל
את האורח ,אך גס מעודד אותו להפקרות
כלכלית :אס נותנים לך — קח" .מגמה
זו באה "
לידי ביטוי מובהק לפני הבחירות.
אין הוא רואה פתרון למצב זה והוא
צופה משבר שיפגע בשכבות הסוציאליות
החלשות יותר ,וביניהן קבוצות של עדות
המזרח .יתכן גם ש כונס הנכסים" האמ-
"
לכפות עלינו להוריד את
ריקני עתיד
רמת החיים .כך או כך — נראה שרגע
ההתפכחות קרב ובא.
עד כאן חזותו הקודרת של סוציולוג,
העוקב מזה • שנים אחר מגמות התפת*
חותה של החברה הישראלית • ועתה הוא
מסכם את מצבה לאור תוצאות הבחירות.
הייתכן שהניתוח שלו מוטעה — והרי הלק
מעמיתיו שסייעו בהכנת הסקרים לקראת
הבחירות — טעו גם כן ז
אינני מסכים שעורכי הסקרים נכש-
לו"" ,הוא קובע נחרצות .בסך הכל עסקו
בכך ארבעה ,חמישה מרכזי מהקר ורובם
— פרט לאחד — חזו נכונה את מגמות
ציבור הבוחרים .הסוציולוגים והפסיכו-
לוגים החברתיים חוכיחו את עצמם גם
בסקרים של הבחירות בעבר .ואולם יש
לדעת :הכלים שביד מדעי ההתנהגות
אעם מאפשרים הערכה ספציפית לגבי
מספר המנדטים המדייק .מבחינה זו מצ־
בנו דמה לזה של המטאורולוגים שחוזים
את מזג חאויר ,אך אינם חופשיים מ-
טעויות'".
יתכן ,איפוא ,שהמומחים בסדר אלא
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שקהל הבוחרים הישראלי הוא יוצא מ־
פן ,חריג מתעתע בתורות החברתיות ו
אנו שואלים.
גפ לכד אץ הוא מסכים .החברה של־
"
אינה שונה מכל
נו" ,פוסק פוופ' יער,
חברה אחות ומתנהגת "
בהתאם לתיאוריות
הסוציולוגיות והפסיכולוגיות .והואייה ה-
חכרה הישואלית עונה על שווה של כל־
לי־יסוד בסוציולוגיה ולהלן שניים מהם:

• בדוד כלל קיים קשו הדוק במגמות
הפוליטיות של ההורים ילדיהם .מגמות
ההצבעה של ההווים מאפשוות לנבא את
ההצבעה של הדור הצעיר יותר — וכד,
הדבר גם בישראל.
? בדיד כלל קייס קשר בין רמת ה־
השכלה להשקפה הפוליטית .יש מיתאם
בין השכלה גבוהה להשקפה ליברלית.
כלל זה הוכח גם בארץ.

עדות המזרח רצו ליכוד
• — י מה הביאו לגו בחירות  .1984י . ,אשר לשאלת אדץ ישראל — מציין
^
שמאז מלחמת• ששת ה-
? Bבסוגיה זו התלבטו-מדעני , .פרופ' אריאן
 ^^9ההתנהגות ביום עיון שנערך ,ימים קם דור חדש שאינו מכיר את
י .י י י " השבוע באוניברסיטת .תל־' המציאות הגיאוגדפית שהיתה קיימת
'' תל־אביב..
י י לפני מלחמה .זו.
זו היתה בהחלט הצבעה עדתית .כך
ד"ר מיכל שמיר ציינה? שה"ליכור"
פסק פתפ' יאשר אריאן בנתחו את מג -נתפס ?כימני וניצי והמערך' כיוני ו-
י מות־ ההצבעה .לדבריי 70 ,אחוזים'מ־ שמאלי ודבר זה בא לידי ביטוי מוב-
מצביעי ה"מערך" הם אשכנזים .ו־ 60הק בבחירות .החוקרת הוסיפה שהנו-
אחוזים ממצביעי ה ליצוד" הס .עדות • שא העדתי בא לידי ביטוי מתון ל-
,המזרח .,בבחיוות "
הללו יותר מכל הד  ',מדי במהלך הבחירות ,אד אין זה
קודמות,אובחן הקו החוצה בין אשכג־ אומר שכך היה גם בקלפי
.זים ? וספרדים .ד' מעיך' לא הצליח
המצב הפוליטי של ישראל• הזכיר
לפרוץ את מחסום"הדימוי' השלילי ש -לד"ר יורם פרי את המצב שהיה קיים
יש לו בקרב מצביעי עדות המזרח ו -בשנוי /ה־ 30ב ...פולין :פיצול ה-
רובם 'הצביעו עבור המפלגה היריבה .כוחות ,לאומנות לוהטת ושנאה ל־
עם זאת מתקהה — לדעת פרופ' מיעועיט .ד"ד פדי י ? גם איזכר ,למשתת-
י אריאן — מוקדה של ההצבעה העד־ פי יום העיון שהאליתה של ישראל
תיח ,וזאת בשל סיבות דמוגרפיות .מוצאה מפולין .ומסורתה הושפעה מ-
•
התרבות הפוליטית של הפולנים'.,.
אחוז ילידי 'הארץ — שאינם מזדהים
עם שום עדה או שהם צאצאים של  .הכלכלן פרופ' איתן ברגלס תהה
נישואין.כין-עדתיים -י עולה .בסק־ היכן ה זאב" לאחר כל הצעקות " זאב,
אליבא"דברגלם —
ריס .שונים 'הזדהו  32אחוזים גיאשכנ־ זאב '"" ".הזאב" —
זים ; ' ' 38אחוזים• — כבני עדת המז־' טרם
הופיע תודות לסיוע האמריקני
וח; ו*• 30אחוזים ציינו שהם "לא זה הנדיב .סיוע זה דתה את המשבר ,אך
ולא ,זד?".
.קברניטי הכלכלה השתמשו בו גאוטן•
" ע ל אף ההדיפות ,היחסית ,של הנו -שגדל הפער בין השכבות החברתיות.
שא
ממנו
סבלו
מעטים
העדתי,
בפועל.־ לרעתו יכולה הכפלת הסיוע האמריקני
בסקרים  ,נשאלו המרואיינים :האם י— היינו העמדתו על סכום של חמי-
"
נפגעת אי פעם מבחינה :עדתית ד'  83שה מיליארד דולר לשנה — להענעך
 ,אחוזיש השיבו :אף פעם". .
את הכלכלה' הישראלית על הרגליה.
"
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מעשהו הראשון של רפאל,
איתן כחבר כנסת היה
לוותר על כל ההטבות
הכרוכות בשכרו ולהקדיש
את מחצית משכורתו
לקרן לב"י * קורא
להנהגת משטר חירום
כלכלי ולהפיכת לב"י
לקרן לאומית לחינוך
מאת טל בשן
 f M B Sהדו על כתב המימי הטרי
 N¤9של ח"כ ' רפאל איתן עוד

»^ט לא הספיקה להתייבש כא-
שר הודע השבוע ,קבל ה-
עיתונאים שהגיעו לתל־עדשים ,על
היזמה הראשונה שלו כח"כ :ויתוו וח"כ רביאלוף )מיל (.ומאל איתן:
י
"אחרי "1
על כל ההטבות שאימצו לעצמם חברי ו•
הכנסת וויתור נוסף ,על מחצית מ-
משכורתו ,לטובת קרן לב"י.
דרגת אלוף ,והמשק שלי הוא לא
הסעיף הראשון ,רלמוותר על ההט -מקור הכנסהמי־יח־ע מה ,בקושי הוא
בות ,נתקבל .בהחלטה משותפת של מכסה את עצמו .בכל מקרה ,גם אם
לא היה לי את מה שיש לי• ,הייתי
כל הה"כים של התחיה.
עושה את הוויתור הזה .אני מאמין
הוויתור על השכר הוא יומה פר־ שהוא מתחייב עכשיו מכולם ,והנהגת
טית־אישית שנועדה. ,לדברי רפול? העם הזד .חייבת לשמש לו יזגמא",
י עצמו ,להוות דוגמז! ,אישית ראשונה
לא יתכן" — הוא ממשיך —
למה שנדרש עכשיו בדרגה זו ?או
"
שידברו על חומרת המצב תל ה-
אחרת מכל חברי הכנסת ללא הבדל "צורך בקיצוצים גלי שההנהגה חקצץ
דת ,מין וסיעה.
קודם כל בשכר ובהטבות של עצמה
הציניקנים שבינינו כבר הספיקו — אחרת ,איזו הצדקה מוסרית יש
צי־
ביהםי
יפה
כתרגיל
להגדיר זאת
לה לבוא אל העם בדרישות ז"
טר — למי שיכול להרשות לעצמו
הממיתות האלה ,הכמעט מובנות
את התענוג .ופול ,הם אומדים ,עם מאליהן ,לא גרמו לוויתורים מפלי-
משבורת של דמטכ"ל בדמוס ,ועריה גים? אצל הח"כים בקדנציה האחרונה.
ומשק בצד ,יגול להרשות לעצמו.
האם אכן מאמין רפול שעוד מישהו
רפול כבר מכיר את הדיבורים ה -ילך בעקבותיו ויוותר על ביטוח ברי-
אלה .הוא לא מתרגז ,לא מתרגש ,אות ,טלפונים זזינמ ,פנסיות מוגדלות
ומסביר בלקוניות החדימשמעית שלי :וחצאי משכורת ז
אני מקבל פנסיה של רמטכ"ל לש-
,,אם לא הייתי מאמין בזה ,לא
"עבר ,שהורדתי בימנו לפנסיה של הייתי עושה את זה" ,הוא עונה קצ-

רות ?ולעניין ,מתעלם מכל מה של-
מדנו בשנימ האחרונות על הנסיה
להסתפקות במועט אצל הוו"כים ביש-
ראל.
הוויתור הזה ' ,אותי הב־
??
 G&9טיח ר&ול למאויניו עוד
 m^mבהופעות הראשונות שלו,
?בתחילת מערכת הבחיתת
— הוויתור הזה הוא רק צעד אחד
מתוך תכנית ?תיתם כלכלית שלמה
שמציג איתן" :הי& צריכה לכלול
הקפאת שכר ,מסים ומחירים ,פיקוח
המור על מטבע החוץ ,צמצום היבוא
— והקטנת הוצאות הממשלה".
רםול מדבר בשטף כבקי ורגיל ב-
נושא "). .אני' מתעניין בנושאים האלה
מאז נהייתי רמטכ"ל ,ואםילי קודם
לכן .בכר? הקמתי בזמנו את לב"י"(.
התכנית שלו כוללת התייחסות גם
לטווחים ארוכים .את התשתית הכל-
כלית לעשור הבא הוא דרש להכין
כבר עכשיו .דרך ריאורגניזצי'ה שלמה
כמשק .כל המכנה המשקי שלגו כ-
יום הוא" מיושן .כד להתמודד בש-
ווקים מודרניים צריך לקבוע יעדים
חדשים בחקלאות ,בתעשיה ,בטכגו־
לוגיה ,ולכוון את המאמץ החינוכי
כמדינה — בהתאם".
העידן הכלכלי ההדש הזה חייב
להתחיל? ,אומר רפול ,כבר מרגע זה.
לא צנע של ימי דב יוסף ,אבל ת-
"
קופח .איפוק כללית".
את קרן לב"י .בת םיפוחיו ,ש־
מתנהלת יפה למדות כל הנבואות
"וההשמצות" הוא מציע ,במסגרת ה-
תכנית הזו ,להפוך לקרן־ לאומית ש-
תדאג לכלל החינוך בישראל" ,כי
בחינוך אסור לקצץ .הוא חייב להיות
הדבר המושלם ביותר ?במדינה ,ול-
מענו צריך לתת כל כה שאפשר".
והעם — יקבל  1רפול אומר" :יש
לנו עם חזק מאד. ,אינטליגנטי מאד,
ומבין עניין מאד" .מ־)257י (.הופעות
שערך לפני העם הזה לפני הבחירות
הספיק רפול להתרשם ממנו לטיבה
— אנשים יתמכו ככל ממשלה ש-
"
תנקוט פעולות מעשיות כד לצאי! מן
הםבך .אנשים מצפים עכשיו לממ-
שלה שתחזיק את הרסן בידים ,וכל
ממשלה שתקום תהיה חייבת לעשות
בדוק את זה".

שרים בממשלת הליכוד
הלאומי מספרים כי היא
פעלה בהרמוניה ,ולא
אחת הושגה הבנה בין
גלילי וגולדה מאיר לבין
בגין ודייו-למורת רוחם
של השרים מטעם מפ"ם
ואפילו הליברלים

לל הקרבה למועד הבחירות.
ג .הצגת הממשלה החדשה של גולדה
מאיר ב־ 15בדצמבר לאחר הבחירות ש-
בהן חזרה רס"י לשורות תנועת העבודה.
בממשלה זו יוצג גח"ל )גוש זזרית־ליב־
דלים( על פי כוחו ושיגר שישה שרים
מטעמו .מנחם בגין — שר בלי תיק,
היים לנדאו שר הפיתוח ,עזר וייצמן שר
התחבודה ,אריה מלציין — שר בלי תיק,
יוסף ספיר — שר המסחר והתעעויה ו-
אלימלך וימלט — שד הדואר.
הקמת הממשלה הרחבה היתד ,למוות
וויזה של מפ"ם שמצאה אז פתרון מקורי
להביע את התנגדותה :שני השרים ש-
נשלחו מטעמה ישראל ברזילי ז"ל מיק־
טור שם־טוב לא נטלו לידיהם תיקים
 {?BRתוצאת "התיקו" בבחירות *1» ,אד שמוו על זכות הויכוח 'וההצבעה
 HBHנו תנוסה לרעיון הקמת ממש־ בממשלו -השבוע סרב ויקטוד שם־טוב
 BBHלת אחדות לאומית .עדיין לא להתיחס למאמץ לכונן ממשלת אחדות
בתר אם מה שהחל
כצעד עכשיו וגם לנסיון שנצטבר 'בממשלת ה-
טקטי עשוי להוביל להקמת ממשלה רח ליכוד הלאומי.
בה ,אך הכל מסכימים כי לשיחות דינ-
מיקה משלהם והמנהיגים של המערך  nבשנת  69נוצר לראשונה ה־
והליכוד אשר שילחו !חיצים איש לעבר  ?Mצורך לנסח קוי *םוד משות־
רעהו ערב הבחירות עשויים להעדיף שי M¤B -סים .הנסיון עלה יפה אך תו-
תוף פעולה ביניהם על פני כניעה לקבו-
חלת החיים הקצרה של הממ-
צות שוליים.
שלה הזאת במתכונת הרחבה לא הביאה
שר המשפטים לשעבר שמואל  ,ymלמיצוי המשימות המשותפות .במהלך
השווה ?השבוע את המצב הפוליטי לני -ניסוח קוי היסוד התברר בי גיתו לגשר
שואים פיקטיביים שהונהגו בתקופת ה -על הפערים כי הרי 'בנושאי חברה אין
מנדט הבריטי ,כדי להגדיל את מכסות מחלוקת תהומית והמפלגות הגדולות שו-
העליה לארץ :אמנם היו זוגות שנפרדו תפות ברצון ליציר תנאים למיזוג גלויות
מיד לאחר עלייתם אר היו גם כאלה והגברת העלית.
גח"ל ומפלגת העבודה דיבת על ה-
שראו כי טוב וחיים באושר יעד עצם
י היום הזה ,הוא אומר.
חתירה לשלום עם מדינות ערב ,הסכימו
רעיון האחדות זוכה גם לתמיכתו *של על פיתוח יוושלים ,פיתוח המשק ועל
ראש הממשלה לשעבר ,מנחם בגין ,שי ' הצווך לקדם חקיקת חוקה ואף מצאו
היה בין שושביני האחדות הלאומית נוסחה מוסכמת בענין ההתישבות" :הג־
בטחוניות
בשנת  .1967בשיחת טלפון הוא אמר לנו ברת הקמתן '1זל האיחזויות
השבוע :הרעיון הוא רעיון מבירך ואני והתנהלויות־קבע ,כפריות ועירוניות על
תומך בו "גם היום אם כי הנסיבות שונות .אדמת המולדת".
משקיפים שליוו את תיסקוד ממשלת
אז היינו על סף מלחמת ששת הימים
והאחדות הלאומית היתה .דרושה י כדי הליכוד הלאומי בין ן 6ל־ 70מדגישים
להכין את המעשה הגדול של שהמר את ההרמוניה ששררה בין המרכיבים
חבלי הארץ ודחיקת הסכנה מצד אויבים השוגים. .בתקופה הראשונה לא נדרשו
הכרעות קשית ולבן הדיונים היו ?בעלי
שאיימו לתקוף אותנו מכל עבר".
ממשלת הליכוד הלאומי תפקדה בהצ -אופי םמינדוני" ,אמנם בויכוחים שהת-
"
לחה תוך קיום יחסים קורקטיים מיוני נהלו בישיבות הממשלה היו הבדלי גי-
שות אר הרעיונות חצו את המסגרות ה־
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מזכיר הממשלה דאז ,מייק ארגון ,פוליטיות ,דל<* פעם ההבנה שהושגה בין
מחלק את תקופת הליכוד הלאומי לשלו -גלילי לבנין ולדיין ובשלבים מאוחרים
יותר קיבלת לעיתים את תמיכתה של
שה שלבים.
א .הקמת הממשלה ערב מלחמת ששת גולדה ,היתד? למוות רוחם של אנשי
הימים על ידי צרוסם של משה דיין כשר מפ"ם ואפילו של חבוי ממשלה מטעם
בטחון ומנחם בגין ויוסף ©סיר ז"ל כש -הליברלים.
רים בלי תיק .המצב הכתיב התנהגות
יו"ו הנהלת הסוכנות היהודית אויה
יוצאת דופן ולכן לא היו קשיים על רקע דולצ'ין שהיה חבר בממשלת האחדת ה-
חלוקת תיקים ביחס לכוהן של גח''ל לאומית מגדיר את היחסים ששורו ב-
מפלגה כיחסים אידיאליים .הוא נזכר ב-
וופ"י בכנסת וכן לא שוגו קוי היסוד.
ב .הקמת ממשלת גולדה מאיר הוא־ כמה דיונים עקרוניים שפתרו בעיות ב־
שוגה בפברואר  ,69לאחר מותו של לוי דרך של פשרה תוך הבנה הדדית עמוקה.
באותו זמן החלה העלית הגדולה מ-
אשכול ,במתכונת הממשלה היוצאת בג-
"

מאת אבינועם בר יוסף

ברית המועצות .ועמדה" על"הפרק **ןלת
קליטתם של הזוגות המעורבים" ,גזבר
מר אריה דולציין .בתיקון לחוק השבות
הוחלט להעניק "
זכויות לבני זוג לא יהו-
דים שיתגיירו בארץ .המסד"ל שנתמכה
על יד מנחם בגין דרשה גיור כהלכה.
ואולם לנוכח התנגדותם של אנשי מפ"ם
וחלק מאנשי עבודה" הציעו ראשי ה־
מפד"ל ,שפירא" ובורג ,להוריד את המלה
" כהלכה" ,והחוק התקבל בהסכמת הכל,
למרות שבכנסת .הבהיר מר בגין את עמ-
דתו החיובית כלפי גיור בהלכה.
" באותו זמן הושגה עיסקת החבילה
הראשונה שהביא השקט התעשיתי במשק
והממשלה היתד! מאוחדת בענין ?ההפגזות
בעומק מצדים" .י
דולצ'ין מוסיף כי גם בנושאים עקרו-
ניים אחרים נתח לקה ההצבעה בלי קשר,
להשתייכות המפלגתית .בגין ולנדאו מצ-
או את עצמם יחד עם שרי מפ"ם נגד
שיתוף פעולת עם גרמניה ,בעוד וייצמן
והשרים הליברליים תמכו בפיתוח הקש-
רים יחד עם אנשי העבודה".
חילוקי הדעות הפנימיים איסייגו גם
את החלטת .הפרישה של גח"ל באוגוסט,
 .1970הרקע לפרישה היה בקבלת יוזמת
תג'רם לקידום תהליך השלום בחזית ה־
סואץ שם התנהלה מלחמת התשה ש תב-
עה קרבנות רבים.
שר החוץ האמריקני ויליאם רוג'רס
הציע להשכין הפסקת אש עם מצריים .ב-
תמורה נתבקשה הסכמה ישראלית לבצע
את הצעת ההחלטה  2-12ולוותר על שט-
חים בכל הגורות מלל ירדן .בגין לא
היה מסוגל להסכים לייתודם בשטחי
יהודה ושומרון ולבן החליט לפרוש .אד
בגח"ל קמה התנגדות לכך .בסוסו של
דבר נפלה ההחלטה לפרוש ?במרכז המ-
שותף של גח"ל באוגוסט  1970על חודם
של חמישה קולות כאשד הדובר העיקרי
נגד הפרישה הוא דולצ'ין .ההצבעה חו-
צה את המסגרות של גח"ל .קבוצה של
הליברלים מצביעה עם חרות בעד ה־
פרישה ,ואילו אתרים ,שהיו מתואמים עם
עזר וייצמן ,דרשו להשאר בממשלה.
 BHHהאם ניתן להסיק מנסיון העבר
 18831לגבי העתיד להתרחש בתקופה
 HBHIהקרובה ז על כך משיב ה-
מומחה למינהל פרוס' יהזקאל
דרור בשני ת0ריטים אפשריים:
א .לאחד כינון הממשלה תושג הםכ־
מה לגבי אמצעי חתם מידיים ,קיצוץ
בתקציבי הממשלה ; עיסקת חבילה ; ק-
ביעת מדיניות תעשיתית; פתרון בעית
לבנון וכר .המשמעות — הצלחה.
" ב .הדגשת המפריד; חשש מהפעלת
אמצעי חמם תוך פזילה לבחירות קרו-
בות .מחלוקת על רקע ביצוע תכנית
רייגן והעמקת הפער בין הגושים בגלל
המחלוקות בית התמיד? למפ"ם .המשמ-
עות — כישלון.

המצילים לא מוותרים.
צייץ' לא מוותר ומה
יהיה עלינו? הצילו!
מאת צביה גרנות
 BHMBאם בבד .לטבוע בים ,אין במו
 w$mהשגחה צמודה של המצילים
 $B3mמחוף גורדון ,גבוים לתלפיות.
אחד אחד שירת הים .אבל
מומלץ לכל המתרחצים לבצע את תר-
גיל הטביעה רק בין השעות שמונו? ב-
מקו ושתיים וחצי אחרי הצהרים ,שעות
עבודתם של המצילים בחופי תל־אביב.
לשני ואחרי — על אחריותו האישית של
הטובע.
!זה לא בל בך נעים לראות ים סגור.
מה יש לנו בתל־אביב ,עיר מיוזעת,
חוץ מהחול זהים ורשרוש של המים ו
אבל קשוחים החבויה ,צודקים או לא
צודקים .קשוחים במו הים .אובע שנות
עיצומים ,עשרות קובנות בנפש ,והם לא
זזים מהגירסה שלהם .וק שלא ישכחו,
שלא כולנו שוחים כמו דג במים .חופים
הם לפעמים געגועים למציל .שלא יגרע
•»ת עיניו מאתנו בעוד אנחגו משכשכים
במים.
איך זה מתחיל ז אצל דוד מלמד ז־
אברמל'ה הניג ואברמל'ה לוי מחוף גור-
דו! !זה לא התחיל אף פעם .ים זה מלידה.
או שיש לך או שאין לך .אברמל'ה לוי
הוא אחד שנולד עם !זה .יותר מעשרים
שנה על החוף ,עוד מהימים שלמד בבית
הססו תללנורדאו .למד ז מה פתאום? .ברח
לים .להסתובב ליד המצילים ,לעזור להם
לסתוב סיתת .איזה אושו היה לעשות
קפה לאהרונצ'יק ,המציל האגדי מימי!
תל־אביב הקטנה.
לפעמים הוא גם הציל .פעם אהרוג־
עי-
עוצם
אני
]
אברמל'ה,
צ'יק אמר לו:
^ 'iMnנ>ד ',לוי )נ1ימין לשמא^ ' iov '% :בורח מביח 'ס נהיה!בסוף עורןייין) ...צילמה :אורלי פלו(
ניים ,לרגע .איזה רגע גדול היה זה!
כל החוף כולו על כתפיו של אברמל'ה
הנער .להכעיס ,דווקא אף אחד לא מבע דרך הזרד? תפס אברמל'ה גל? אדיר עד בת בסוכה של .חוף שרתון ,בצל המצי־ הסיפור חוזר על עצמו .מי שלא מתחיל
באותו רגע ,אגל מאז ניצלו בזרועותיו לתחנת העזרה הראשונה עם שניים שרו -לים הנערצים מנדלה ומשה אלוני .ים ,בבויחה מבית־הספו ,נהיה כסוף רופא
החסונות מאות ,אולי אלפים .מי סופר .עים בסירה :אחד שטבע ,ואחד תשוש מרחבים ,אופקים ,תכלת למטה ותכלת או עודך־דין .מציל זה לא רק ים־שמש־
כמו את הנשיקה הראשונה ,גם את י שנתן כל מה שיש לו .ההבדל בין אז מעל .מי שמבין מבין ,מי שלא מבין מרחבים .מציל זה הוגשה שאתה המהסום
מבצע ההצלה הראשון לא שוכחים .גבר והיום הוא שפעם המתרחצים מחאו כפיים שום תאורים לא יעזרו לו .עשרים ו -בפני מלאך־המוות.
לא ברור רק איך מסתיימת הרגשת
צעיר ,שחיין .טוב דווקא ,איבד את כו -בתום המבצע ,ואברמל'ה נתן הדרן ב -חמש שנה מלך החוף ,מאות ניצולים,
חותיי כחצי קילומטר מהחוף בגלל זר -רצון .אבל אולי זה מפני שאז המצילים אולי אלפים .בל מקרה :זה סקונדה לפני השליחות בויוק בשתיים וחצי .לא כו-
ן
ועוד
כואב
אב,
אד .ממש
אברמל'ה
מים חזקים .שתי נשים חבחינו בו יצעקו לא עזבו את המתרחצים פתאום באמצע או סקונדה' אחרי ,וזה מר? שעושה את
כל ההבדל' .אצל דוד כמעט כל המקרים בורחים מהחוף בריצה ,י לא יכולים להביט
לאבומל'ה :הושיעו! הושיעו! אף אחד היום ז.
היו סקונדה לפני ,והפנקס  .עדיין פתוח ,למחרהציפ בעיניים .אבל שצ'יץ' לא יידע,
לא הבין .למזלו הרים הטובע את ידו.
אברמל'ה זינק למים על החסקה ,וה HR| -עשרים והמש שנד .על החוף והעיניים עדיין תרות .אבל מה ,רק הוא ינצל את הרגשנות חואת.
מה הם עושים בחורף ,בשהחוף עזוב ז
מציל דוד פינגר )שכבר הלר לעולמו(  HraHנם .דוד מלמד .הסיפור י מו־ עד שתיים וחצי ,'.אחר כך כל סקונדה
קודם כל ,ההוף אף פעם לא עזוב .תמיד
חתר .תן כל מה שיש לך ,צעק אברמל'ד .*c ?MH .הים משך יותר מבית־ זה אחרי.
אבומל'ה הניג רק נראה צוציק .בבר יש כמה .משוגעים ששום ברומטר או
הספד ,מה לעשות .איפה היס־
לפיגגר .פינגר נתן ספיד אימים .ברגע ש-
הגיעו לטובע ,הוא איבד את ההכרה .ב־ טוריה ,איפה דקדוק ,כאשר אפשר לש -עשרים ואחת שנה על ההוף .איך ו למה ז סערה לא ירתיעו אותם .לא מגיעה להם

האיש שמאחורי ה"זאבים"' ,
ה"אבטיחים" .סנדלי
החבלנים .מטעני למ"ד-
תא"ל דוד לסקוב' עדיין
לובש מדים ועדייו ממציא
פטנטים שהגדולים
בצבאות העולם
מבקשים לפענחם

ברר שהפגזה וגילה אינה גורמת נזק
משמעותי לעמדות הלגיון היודני .לס־
קוב חושב ).לא לבד!( וגיגש למלאכה.
יחו עם אל"מ יגאל מילוא ,עם ופול ו:
מוטה גוו ?בענין ,הוא מייצר פגז עם .מת-
קן השהייה המתפוצץ בתור המבנה.
י את טבילת האש ?שלו עושה הלמ"ד
זמן קצר לאחר מכן ,במלהמת ששת ה-
ימים? ,ביום השני למלחמה' .חילופי אש
קשים לאורך הגיזרה .דיווחים על פצועים
והרוגים. .נסיעות החילוץ נכשלים .אז
ניתנת פקודה 'להפעיל את מטעני למ"ד.
תוד שניות חל מיפנה .עמדות שלמות
מתעופפות באוויר .עמדת הפינה מעל ה-
חומה, ,מול שער יפו ,שגרמה צרות צרו-
רות: ,נמחקת מעל פני האדמה .שבוי יר-
דני המום שנתפס בעת שניסה לברוח
ממנה ,אומר :זה בטה היה מטען גרעיני.

 ggיושב 'לו בלשכתו מפקד יחידת
 §¤ ¤יפת"ח ,בן שמונים ואחת ,מוקף
 ?BfflBבחיילים ששלושה דורות מפ־
דדים בינו וביניהם ,והם חוג־
קים אותו באהבה .כל רגע מציץ מישהו
מנימה הכל !בםדר ,לםקובז,אצלת ,לם־
קוב ן למה אתה לא שותה משהו ,לם־
קוב .הוא מתאמץ להיראות זועם על
תשומת־הלב ,והם מתאמצים להעמיד פ-
גים שהם ?לא יודעים כמה זה מדגש או-
חו .ממש קנוניה.
י
י* אבל כאשר הם לא שומעים ,הוא .מד־
!בר אחרת .שום דבר לא עשיתי לבד י-
כך הוא מהחיל וכך הוא מסיים כל סי-
פור .בכל הדרך היה אתי צוות נהדר.
עובדם יומם ולילד -בוגים־מנםים־מתאכ"
זבים־הודסים־בונים ,ובסוף מצליחים .ת-
מיד מצליחים .תמיד מצליחים ,לםקוב ?
אם מתעקשים — תמיד.
זה מה שעושים ביפת'/ח !)יחידת פיתוח
היל הנדסה( :מפתחים שכלולים 1באמצעים
פשוטים .הראש היהודי של דוד לסקוב
אינו מפסיק להמציא לנו פטנטים שהגדו-
לים בצבאות• העולם מבקשים לפענח ,ו־
שעושים את? צה"ל לצבא מקווי ונועז. .
רובם םודת בטחונייס ,איו פוצה פה .על
 .המעטים אפשר לספר.
במו על סנדלי החבלנים' .זה כל כך
 ,פשוט ?שמוזר איך לא חשבו על זה קו-
דם• אחרי מלחמת יום הביפותם באת
דתשה מהצבא לרכז מחשבה אייך ל!עבור
בשדה מוקשים .ישבו המומחים של לם־ ' ,
קוב )לא אני לבד( ,שברו את הראש ,ו־ י

 0Hרעיונות כאלה לא עולים בי־
 BJMשיבות' ובמשרדים .יחידת 'פ-
??? ת"ח צמודה ליחידות השדה.
שם ,בשדה ,שומעים מהמפקדים
על צרכיהס ומתרגמים ?אותם ?לפיתוחים
משוכללים .בתמתנים כבו וגילים לדאות
ואת הזקן החכם והנמרץ הזה מסתובב,
מתבונן ,שואל .וכבר לא מתרגשים מהד-
מות יוצאת־הדופן הזאת ,שיבה משכמה
ומעלה ,מדים משכמה ומטה ,חבר יותר
ממפקד ,גא בהישגים אבל :נבוך מול ה-
זרקורים .ובזמן האחרון יש לו סיבה
טובה להרגיש נבוך .מאז שזכה ובפרס על
פיתוח טכנולוגיה משר הבטחון לא נות-
נים לו מנוחה.
אין לו ללםקוב מקל קוסמים ,אם זה
מה שחושבים .הפטנט הרבה יותר פ-
שוט .מחליטים שאין ידבר כזה ,בעיה בלי
פתרון .יש בעיה ,יש פתרון .עכשיו הכל
פשוט ,רק צתו לחפש אותו .ומתברר
שכל אגוז אפשר לפצח ,אם מתעקשים,
באמור.
מקומו שד דיד •לםקוב 'בהיסטוריה מוב-
טח מזמן ,מה לא אמרו עליו ז תופעה
חיה אמרו עליו .אגדה בחייו אמרו עליו.
הרבח לחדש לא נותר בתחום הזד -אפ-
שר רק לאשר שזאת -לא הגזמה .הוא
'נולד כשנת  1903בעיירה בסיביר ,ומש-
פחתו היתד? שם המשפחה היהודיח היחי-
ד; .אבל זה לא הפויע ללםהןוב האב,
ווסא העיירה' ,להכניס•ציונות? לבית .לפ-
ני שלושת אלפים שנד? נתנו לעם ישואל
את עשדת הדבוות ,דוקא לעס ישדאל
ולא לשום עם אחד — אלה הדברים ש-

מאת צ .קרן

התוצאה היא סנדלים הבנויים על דיבוע'
ספוג ענקיים כגודל שלושים על חמישים
סנטימטרים בערך ,המפזרים את משקל
הגוף על ,שטח גדל יותד ,וכך מקטינים
ואת הלחץ על המוקש למידה שאיננה מ־
.סוכגוג לא כל כך גוה אבל בטוח ,בד

יאמד כל מי שנקלע לשדה מוקשים ו-
ניצל.
!או כמו מטעני למ"ד •)על שם לסקוב
כמובן( ,מטען חודר ביצורים .הסיפור
 .מתחיל זמן קצר לפני מלחמת ששת ה-
ימים ,בעת תקריות האש בירושלים .הת-

השגהה ? המשכורת בעבור התענוג הקד
הזה משולמת מתמורת השעות הנוספות
שהצטברו בקיץ ,אם לא עושים עיצומים,
כמובן .חוץ מזה ,עושים עבודות •עירו^
ניות .שונות .אם ביום סגדר ירשום לך'
פקח תנועה גברתן ושזוף דו"ח עד חניה
במקום אסור ,אולי זה אותו מלאך שהציל
אותך בקיץ מהמצולות — או הפקיד
אותך .תלוי באיזו שעה זה קרה.
 HMSשומרים על קשר עם הניצו־
 mamי לים ז בקושי .טבע האדם הוא
 WBBלהךיחיק אסונות .אבל יש מק-
רים .פעם הוציא אברמל'ה לוי
ילד מהים .הנשימה בסדר ,הדופק בסדר,

דק בלי הכרה .אברמל'ה התחיל :יוסי,
יוסי ,נד שהילד יתעורר וייאבק על
הייו .הילד לא מניב .בא אמבולנם ואב־
רמל'ה צועק יוסי יוסי .שמים אותו על>!
האלונקה ,יוסי יוסי .במעס סוגרים את י'
הדלת ,יוסי יוסי .פתאום הוא קם ,נותן
נשיקה לאברמל'ה ,וחוזר לחוסר הכרה.
?צייץ' אמר פעם :מי שלא יודע לש-
חות ,שלא ייכנס עמוק .זה מראה מה הוא
מבין בים .מה ,זה ייודע לשחות ,מה זה
לא יודע לשחות ז כל מי שצף על פני
המים חושב :אני שחיין אולימפי? .חוץ
מזה ,אפשר לטבוע גם במים רדודים.
דוב הזרמים והבורות והמערבולות מת־
הווים דווקא במים עד החזה.
פעם החוף היה פשוט .בא גל ,זרק
את בל המתרחצים אל חחוף וחזר אל
הים הפתוח .בא האדם ,התערב בסדרי
בראשית ,בנה מזח ,גמרנו עם ים טבעי.
.שוברי הגלים פתחו עידן חדש .היום נכ-
נם גל ,אין לו מאין לצאת ,מה הוא
•עושה ז נשאר בפנים עד שמשתחרר ,ו־
בינתיים יש זום חזק .וזה מטיל אחויות
נוספת על הכתפיים הותבות והשזופות
האלו.
לא וק שיעורים בהתנחגות חים מקב-
לים בסוכת גורדו .גיבור היום בימים
אלה הוא צייץ' ,וזה לא פלא .החבריה
מוכנים לחתום הסכם אתו עוד היום:
הוא יעשה טיילת יפה ,הם יעשו חוף־
בטוח.
זד .די מובן שסיפווים על צייץ' לא ז
חסרים שם .הנה אחד :פעם הוא החליט
על דילול כוחות מטעמי .צמצומים .מה
עשה ? קבע שחוף פדישמן והילטון לא
צריכים מצילים .למשתופימ בלבד .באותו
יום ירד תייו ,ואה תחנת הצלה ,ואה אב-
זרים ,ראה עניינים ,נעס למים טבע
ומת .למהרת ,עוד שניים .מה עשה צייץ' 7
הביא את כל משטרת ישראל ,שלא יס־
תננו מתרחצים .יכולת לפתות דוכן ב-
אמצע דיזנגוף באותו יום ,לא היה שם
אף שוטר .כל מערכת הפיקוח ירדה ל־ ?
*וף .לא עזר לו זה ,החליט להקים גדר.
הביאו משאיות עס זוויות ותקעו אותן מ־
שרתון והלאה ,קילומטר ,לזוויות קשרו
חבל .ראו המתרחצים את חחידוש והבינו
את הרעיון .הגדולים עבדו מעל ההבל ב-
הרמת דגל ,הקטנים עברו מתחתיו ב-
כפיפה ,וכולם תלו עליו את המגבות ל-
ייבוש!
ארבע שנים ,קיץ אחרי קיץ .העיריה
טוענת שלמצלים יש דרישות מעל ומעבה
לכלול בהסכם העבודה הארצי; המצלים
אומרים שהם אולי משוגעים לים ,אבל הם
לא משוגעים עד כדי כך שיעבדו תמורת
משכורת רעב.
ובינתיים ,מה יהיה עליגוז
הצילו! ?

אמר הרופא היהודי בעיירה הנידחת לפני
שבעים שנה .בד היא נטע בי גאווה ב-
יהדותי — אומר היום החייל ־הממציא.
עד שהגיע לצה"ל ,והוא כבר בן אר-
בעים וחמש ,היתה מאחוריו ביוגרפיה
מרשימה? :לימודי רפואה באומםק ,פעי-
לות ציונית מחתרתית שבגללה גורש מ-
האוניברסיטה ,שינוי מסלול ,לימודי אר-
כיטקטורה בלנינגרד ,ובמקביל פעילות ב-
תנועות נוער חלוציות .שם גם התגלה
לראשונה כוח ההמצאה שלו' :הוא פיתה
שיטות מקוריות ויעילות לפעילות ספור־
'טיוויית במחתרת .שם גם פגש את צפורה
— י רעייתו.
את הלימודים עדיין לא סיים ,אבל
השניים מחליטים לעלות לארץ ,עם או
בלי היתר יציאה .נסיין הבריחה הראשון,
בשנת  ,1827מסתיים בתפיסתם .הם ני-
דונים לחודשיים מאסר עם עבודת פרד.
אחרי השיחרור לא מבזבזים זמן ומנסים
שוב .הפעם הם מתגנבים מעבר לגבול
חרבין .לסקוב מוצא ,תעסוקה בשיפוץ
אמנותי של בתי .מקדש סיניים .עד שמ-
גשים רשיונות •העליה ששלחו 'להם ידי-
דים מהארץ — והם מפליגים לארץ יש-
ראל.
'בארץ עובד לםקוב כפועל פשוט .אח-
רי שנתיים הוא מתקבל ?לטכניון כדי ל-
השלים את לימודיו בארכיטקטורה .האר-
כיטקט לסקוב מתחיל לבנות בניינים ב-
חיפה ,ומוזר מאוד זוכה בפרס ראשון ב-
תחרות בניה .אבל " המאורעות" מתחילים
והוא מצטרף ל"הגנה", .אחר לד אפשר
למצוא אותו בין שותת המתנדבים הרא-
שונים לצבא הבריטי ,עד סוף המלחמה.
;ך " •"_. ". U ? -{-ף ,.ע  1,ג  ^1,יפ
הוא חוזר לארכיטקטורה ,שלוש שיים
בבגדם אזרחיים .עד שפורצת מלחמת חלולים מחוברים זה לזה .כשהניעה השיי-
העצמאות ,ושוב הוא במדים .הפעם ב -רה לסוללת העפר שלפני התעלה ,הורד
הגשר ,והטנק הראשון החל לדחוף אותו
מדי צה"ל ,מאז ועד היום.
קדימה .הגשר גלש בתנועות אלגנטיות מז
 MHBלא מספיק מוח של ממציא ,הסוללה אל המים ,והחל לצוף קדימה אל
 ?Hצריו גם מישהו שיאמין בו .הגדה השניה .ווזזמשד בכל ספרי ה-
 WmKבחוץ חשבו שהוא או תמהוני היסטוריה.
או בעל דמיון מפותח מד .ה-
לא הגיע הזמן לנוח על זרי הדפנה,
צבא גילה ענין במוח חמיוחד הוה .התו -לםקוב ו שני פרסי בטחון ישראל ,פרס
צאה :מאות רעיונות מקוריים שהוכנסו משד הבטחון ,פרם מיוחד להיל ההנדםד>
לשימוש ,איפשת מבצעים בלתי אפשדים ,על פיתוחי לםקוב ,מה עודו רק עת*
וחסכו בחיי אדם.
פיתוח אחד ,חשוב מאוד ,שעכשיו עוב־
"דרד דרדרה" היה הרעיון החאשון .דים עליו .מחו ,לםקוב ז לא לפרסום,
קצין
לסקוב
היה
החמישים
בתחילת שנות
עוד מעט יוצאים לחוף לנסות אוהו .אולי
הנדסה פיקוד של פיקוד חצפון .יום אחד אחר כר הוא ילד הביתח .אבל בלי נדר,
בא אליו משה דיין ,אלוף הפיקוד ,ל -כי מי יודע ,אולי הצבא יעמוד לעני בע-
התייעץ .הוחלט לייבש את אגם התולה ,יה חדשה שרק לסקוב עכל לסתור.

אבל היות שלפי ?הסכם שביתת הנשק עם
הסווים הגבול עובו בתוד האגם ,עלו-
לים הסורים לנצל את השינוי הטופוגרפי
ולקדם את כוחותיהם .ומה ותה דין מ־
לםקוב ? שיםלול דוד מעל הביצה ה־ '
טובענית ,לא פחות ולא יותר ,בוי שאפ־
שד יהיה להעביד עליד• .כוחות שלנו לצד
השני ולתגבר את מוצב נוטרד? של צה"ל,
ליד הכפר הערבי דרדרה .כל מי ששמע
אמר :לא יתכן .לא יתכן ז ?כמה חביות
מחודדות שהולחמו זו לזו והונחו לאורד
התוואי6 ,סולת ממחצבה שנוצקה עליהן,
— וכוחות צה"ל עברו ביבשה.
שלושים ושש שנים הוא בצבא ,וקשה
לתאר את צה"ל בלעדיו .בלי טילי ",זאב",
ובלי "קוביות לםקוב" לבניה מהירה של
ביצורים ,ובלי זרועת לםקוב" שאיפשרה
לזרוע מוקשים" מרכב נוסע ,ובלי טילי
אבטיחים" הנוחתים מלמעלה על אויב
"'המסתתר מאהורי מבנה ,ובלי שרשרת
י
הרימונים הקשודם זה לזד? .לפריצת גד־ *
רות ופיצוץ מוקשים ,ובלי פצצות העשן
הנורות מרחוק בדי לאפשר לחיל הרגלים
להתקדם מאחורי מסד םמיד.
וכמובן בלי גשר הגלילים המפורסם,
שעליו צלחו ?כוחותינו את? תעלת סואץ
במלחמת יום הכיפורים.
הרעיון חיוה של האלוף ישראל טל:
לבנות נשר לחציית מכשול מים הרחק
מהיעד ,כדי שלא יהיה צויד לעסוק בע-
בודת הבניה תחת עינו הפקוחה של ה-
אויב .שלושה הודשיס עבד לםקוב על
הרעיון ,וסיים 'עם פרוץ מלתמת יום ה-
כיפורים .באותו יום גורלי של המיפנה
במלהמה הופיעה שיירת טנקים בסיני,

לא !ובר *

? mדבריו הבוטים של יצחק כן-
* אהרן ,שכינה בשם נוכלים"
את כל מי שהיו שותפים "ל הצעה
הכוזבת" ,כהגורתו ,להקים" ממשלת
אחדות לאומית ,הותירו וישומם
במחנה המערו.
היו גם שראו בבד התקפה
סמויה על מנהיגותו של שמעון
פרפ ,שבן־אהרן מצא פגם בהליכתו
אל הכותל המערבי כדי להתפלל
למען הצלחת התפקיד ,שהטיל
עליו נשיא המדינה.
כשנשאל יופי שריד ,שבענינים
רבים מאוד בתחום הפוליטי הוא
ובן־אהרן מזדהים ,כמד נראים לו

מ" הסמיך את יוסי

בגין ובדי" :אפילו ידידי הנכבד"-.
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 Mבצמרת תנועת החרות היתה
 לשיחת היום הפיסקד ,במאמרושל דייר יוחנן כדר ,שבה התייחס
אל מנחם בגין ,בבקורת מאופקת,
אד נוקבת.
איש זולת בדר לא שלח עד כה
חץ כזה לעבר בגין אף שרבים
מאד כועסים על הדרד ,שבה נהג
כלפי הליכוד במערכת הבחירות
האחרונה.
במאמר ,שבו יצא בדר נגד
ההתנפלות ,המוגזמת לדעתו ,על
מאיר כהנא ,כתב בין השאר:
"מוזרה בעיני תגובת אישים שונים

 mאל ודד הוויכוח כמערד בענין
** הקמתה של ממשלת אחדות
לאומית נזרקה הצעה גואלת"
שזכתה לכינוי "נוסחת שרד":
להסכים לתמיד" בממשלת אחדות
לאומית בראשותו של שמעון פרפ
חוד נטילת זכות להצביע בהמשך
בכל ענין לגופו"".
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'על הצלחת כד ודברי מנהיגה:
טדי קולל" פנחס אילון ,פרופ'
א .א.
אורכו ,יופי שריד ואפילו
ידידי הנכבד מנחם כגיו ,שלא
הפסיק את שתיקתו אפילו
כשמפלגתו היתה זקוקה לתמיכתו".
מפי מקור מהימן נודע ,שבגין
קרא את הדברים ,אד לא הגיב
עליהם .מי שבקי במסכת היחסים
בין בגין ובדר — אומרים ב"חרות"
— יכול להניח ,בי בגין יודע
לקרוא את המסתתר בין־השותת
של יאנק" ידידו..,
"

mimMMiMZmMMm.
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—• נשיא המדינה חיים הרצוג ירד
 ?Bבערב שבת שעבר לביתו
בהרצליה־פיתוח ,כדי לעשות שם
חושבים" על מי להטיל את תפקיד
"הרכבת הממשלה.
כדרכו הלך הנשיא בשבת בבוקר
לבית־הכגסת ,שם נתכבד במפטיר

של שבת חזון .הוא קרא בהטעמה
אח הפרק הראשון בחזון ישעיהו
בן־אמוץ ,על כספר היה לסיגים,..
"
סוררים" ...שבו.
שריד
אין תימה איפא שהנשיא הרצוג
יצא למחרת היום בקריאה להקים
ממשלת אחדות...
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*ן ח"כ כני שלימא הליברלי,
י? הידוע בהתבטאויותיו
החריפות ,הגדיר השבוע את תהליר
הרכבת הממשלה במלים אלו:
לפני שנה דאג שמעון פרפ

שחייפ הרצוג יקבל את תפקיד
הנשיא .עכשיו גמל לו הרצוג ונתן
לפרס את תפקיד ראש הממשלה.
זה פשוט ענין של חברות טובה...

איזה פלא"-

מן ח"כ אכא אכן הוא ממתנגדיה
»י של ממשלת אחדות לאומית.
אין הוא מאמין ,שממשלה
 .כזאת עשויה להועיל יותר
'מממשלה מצומצמת וכנגד זאת,
בהסתמד על נסיון־אישי משוכנע
הוא ,שממשלת אחדות על סי
טבעה היא הממשלה הבלתי יציבה
ביותר"" .
" ב־ 1969הקימונו ממשלה
רחבה" ,אומר אבן ,וכל מה
"

שעסקנו בו היה החישובים לגבי
השאלה מתי תתפרק"".
אבן מודה כי גם מטעמים
מעשיים ותועלתו של המערך אין
הדבר רצוי" .במקרה הטוב" ,אמר,
לאיש שלנו להיות ראש
אם יינתן
"הממשלה נצטרך בתמורה לתת
לאחרים את כל התיקים החשובים.
ומה יינתן לנו ז — לרוקן את
המאפרות אחרי הישיבות''?:...

של איש מפ"ם ,שאיש לא הסמיד
אותי :יגיע הזמן שבו אגלה עם

מי במפ"ם דברתי על כד בטרם
הצעתי את הנוסחה שלי

...

• gsaהצעה שהביא מנכ"ל משוד-
* ,החח ,דור קמחי לסני ועדת־
המינויים של המשרד למנות את
*כי פרימור לתפקיד סמנכ"ל
לעניני אפריקה ואסיה — לא
אושרה.
סרימור ,מנהל מחלקת אפריקה
במשרו החוץ ,עשה בשליחויות

חשאיות רבות במסגרת מאמציו של
משרד־החוץ להביא לחיווש
הקשרים הדיפלומאטיים עם
המדינות ביבשת האפריקנית,
שישראל מקיימת אתם יחסים
במישור המעשי.
קמחי מפקח על פעילות זו
אישית .מאז נתמנה הסמנכ"ל

אלישיב כן־חוריו לשגריר באוטווה,
בירת קנדה ,לפני כמה חודשים,
לא אוייש התפקיד של הסמנכ"ל
לעניני אפריקה ואסיה.
נראה ,כי כל שאר וגינויים
המצפים לאישור לא יובאו לוועדה,
אלא לאחר שייוודע מי יהיה
שר־החוץ החדש.

ו? ואש הממשלה ,יצחק שמיר,
* למד השבוע לדעת ,כי בין
בעלי־החובות ,שהאוצו המדומיל
חייב לפווע להם את חובותיו
אינם מצויים וק הבנקים הגדלים
י
יב ,אלא גם מורשה —
של ?!רהיי י
הסיעה החדשה ,בראשותו של
הרב חיים ורוקמן.
כשבאו השבוע נציגי מורשה
אל ראש הממשלה כדי לדון עמו
בעסקי הרכבת ממשלה הפתיעו
אותו בתביעה כספית.
מה ? נם לכם יש תביעות
כספיות ז — תמה ראש הממשלה.
כן ,עם פרישתי מן המסד"ל —
גילה הרב דרוקמן — סוכם כי
שישית מן הכסף שניתן למסד"ל
במסגרת מימון מפלגות" תקבל
מורשה" '.
עד היום הזה ,הסיכום הזה
לא קויים.
אם כד — אמרו בלשכת ראש
הממשלה — פלא הוא שרשימה

שהשתייר לסיעת הליכוד בכנסת
וכיהן מטעמה בממשלה ,יערף כמו
ה"כ אהרן אכוחצירא שלא לנקוב
בשם של מועמד ,אלא רק להמליץ
על ממשלת אחדות.
כאשר יצא הורביץ מבית הנשיא

ניגש אל קצין המשטרה ששמר
על המשכן ושאל אותו לדעתו על
הרכבת הממשלה .נאנח הקצין:
עד שיקימו ממשלה כזאת ,אני
"כבר אצא לפנסיה".
יתכן ,כמובן ,שהתכוון לפנסיה
מוקדמת...

מוסיאון למנדט

בני שליטא  :דאג לי ואדאג .לן,

לרוקן מאפרות

יוסי שריד :עוד א גלח...

10זכ*מ לשר החדש

| gח"כ יגאל הורכיץ הפתיע
כאשר ביקר השבוע אצל
נשיא המדינה ,והציע לו להטיל על
שמעון פרס את תפקיד הרכבתה
.של ממשלת אחדות לאומית.
ההנחה היתה ,כי יגאל הורביץ,

לאחר ששתי המכוניות עצרו
בצד הכביש )דבר שאסור בכביש
מהיר( ,ירד עזר ממכוניתו ואמר
לקורפו :יש לי דרישת שלום
בשבילד מן הבוס .הוא אמר שיהיה
בסדר .רק אל תרשום לי דו"ח
מפני שעצרתי כאן.
הרגיע אותו שר התחבורה :עזר,
הנכונה,
לממשלה
אם תצטרף
לא
אביא אותר לדין.
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כשבאו השבוע אנשי מפ"ם אל
סרס כדי להביע את הסתייגותם
מעצם הרעיון ,שהמערך יישב
בממשלה עם הליבוד ,עלתה נוסחתו
האמורה של יופי שריד .נמצאו
במפ"ם מי שטענו ,כי עם בל
הכבוד ליוסי שויו ,איש לא הסמיך
אותו להעלות נוסחאות בשם
מפ"ם...
•גם אני הייתי מתנגד מושבע
לועיון "האחדות הלאומית" .אבל
יש ונעים שבהם פוליטיקאי
ריאליסטי ,חייב להציע איו לוות
מעץ גבוה באמצע היום ובאמצע
העיד ...ביחוד כשהעץ מאוד גבוה
— אמר שויו.
לכן — קובע שרד — הצעתי
את אשר הצעתי .ובאשר לתגובה

פנס'*וז מולןדמת...

אל  Dunnלי דתו...
» מכוניתו של עזר וייצמן דהרה
 «aהשבוע בכביש המהיר
מירושלים לתל־אביב ,לאחר
,שמנהיג יחד" נפגש בלשכת ראש
הממשלה"עם יצחק שמיר .לפתע
הבחין עזר במכוניתו של שר
התחבורה חיים קורפו.
הוא הורה לנהגו לחלוף על פני
מכונית השר ,ונפנף לקורפו כדי
!שיעצור.

יוגחק בןיאתין :מורה ורב

דבריו של בן־אהרן ,הגיב שרו:.
נדהמתי ...לפני כשלוש שנים
"ניהלתי מאבקי נגד הבנייה ביהודה
ושומרון על־יד חברות הבניה
ההסתדרותיות .מעניין הדבר שאז,
בן־אהרן ,שאני רשאי לקרוא לו
במקוים רבים ,מורי ורבי ,לא ראה
טעם במאבק שלי .תגובתו היתה:
מה קרה ליוסי שרז ,הוא לא זוכר,
,שהוא עוסק בפוליטיקה ל.
"היזם — אומר שריד — דשאי
אני להפנות את השאלה הזאת
לבעליה :האם בן־אהרן לא זוכר,
שהוא עוסק בפוליטיקה ז

 gaהשגריר הבריטי בישראל
™ פ6ריק מורכלי ,סיים את
שתתו בארץ ויצא לשמש כשגריר,
ארצו בדרום־אפריקה .לפני
צאתו ,היה אורחו של ראש עירית
ראשון־לציון מאיר ניצן שהוביל
אותו לסיור מקיף בעיר היין.
ראש העירה הציע לשגריר ,כי
בהיות ראשל"צ סמוכה לצריפין
אשר שימשה כבסים הגדול ביותר,
של הצבא הבריטי בארץ בתקופת
המנדט ,תקים ממשלת בריטניה
מוסיאון בעיר.
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« לסחוח בנושא אחד יכלו
? ראשי המעדר לנשום לרווחה
בתום מרתון השיחות" שקיימו
ביום "
שלישי אחר הצהרים עם
נציני יחד ,שינוי .רצ ואומץ .איש
מנציגי סיעות אלה לא רבו על
חלוקת תיקים.
תרב ורוקמו :איפה חבסף
קטנה זו זכתה בלי מימןן המפלגות
בהמישים אהוז .ממספר המנדטים
שזכתה בהם המפד"ל ....־ ־

'לפי ההצעה ,תתועד במוםיאון
'תקופת שלטון הבריטים בארץ,
מכיבושה ע"י הגנרל אלנבי ועד
להקמת המדינה.
השגריר מורבלי התלהב מאד מן
הרעיון הזה ,והבטיח לנסות למכור
אותו למשרד החוץ בלונדון.
השגריר הביע את אמונתו כי יורשו
בתפקיד כבד יזכה לחבור את
המוסיאון החדש בראשל"צ .ליתר,
בטחון ביקש להזמינו לפתיחת
המוסיאון ,בבוא המועד.
m
?*
פטריק מורבלי:
חזמגח לפתיחה

וייצמן והורביץ האיצו במעדר
לכונן ממשלת אחדות ואנשי רצ
ושינוי נתנו ,כלשונם" ,אור ירוק"
.ו"חבל ארור' לשמעון פרפ *
'
במאמציז להרכיב ממשלה, "" .
י י ואשרילתיקיק ז ' עליזה יש
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עוד הרבה זמן ,זה כאילו לשאול
על בר־מצווה בזמן ברית־מילה",
אמו ח"כ מרוכי וירשוכסקי איש
שינוי.
בכל מקוה ,סוכם להקים צוותים
שידונו בסוגיה הזו בבוא העת.
בוצ כבו נבחוו כועז מואכ ודדי
שיוון ב"תכלית*:''.
*וקר כחבר צוות י

.עם ח"כ עו1י&ועם מן המעךו .. .ל|
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הנגיד :יש להוריד את רמת־הח"ם ב־10%
בקנה אחד עם מת שצריך .לעשות .משק
שרוצה ,לעזור לעצמו .אבל .אם געשה
את הדברים הנכונים ,נקבל עלינו הור-
דת רמת החיים וצמצום הצריכה ,אזי לא
רק שלא יפסיקו סיוע באשראי ,אלא אף
יש נכונות להגדילם .באוירה זו אפשר
לחוש גם 'בגרמניה ,גם בקרב הבנקים
בשווייץ .בשים פנים אין תאים אותנו
כמי טווקיה ,החסרה  .תשתית כלכלית.

ד"ד משה מנדלבום,
נגיד מק ישראל ,מתריע
כי הירידה ביתרות
המטבע מהווה קריאת
אזעקה ויש לפעול מיד
 בלא להכות להקמתהממשלה ההדשה*
.פיהות גדול רק יגדיל את
האינפלציה

מבחינת מדינת־ ישראל אסור שית־
רות מטבע החוץ .שלה ירדו אל מתחת
,ל־ 3מיליארד דולאר .אבל אין לראות
ביתוות מרכיב בודד ולבן בתנאים מסו-
ימים אפשר להשלים עם ירידה זמנית
ביתרות מתחת לקו זה .כאשר ידוע
שישגם גורמים המבטיחים את גידל ה־
?תרות ומצפים לסיוע הנמצא בורד ,אזי
המשק יגיל להמשיד ולתפקד גם בומת
יתרות נמוכה יותר באופן זמני.
משמעותו העיקרית והרחומה של הקו
האדום היא בהיותו תמרור אזהרה .ה-
ירידה ברמת היתרות מחייבת להפעיל
את בל פעמוני האזעקח כדי להביא ל-
שינוי המגמות הבסיסיות במשק .זה זמן.
שהגירות האדומות מהבהבות ,דולקות ? מהו התפקיד שנועד לעיפקת הכילה
ומפעילות צופרים .אנו עומדים במצב כמצב זה ז
,
החובה היא לפעול יחד .לא כל אחד
שלא נותר זמן לעסוק בדברים חאתריפ.
לחוד '.הדבר הוא בנפשנו .אם כל גורם
צויד לטפל בעיקר.
? נס כמצג המעכר כו נמצאת עתה יפעל לחוד אזי הסבל שיבוא עלינו יהיה
גדול מזה הדרוש בדרך להבראה .אז
הממשלה ?
.במפווש כן .או,שתיבון ממשלה חו -נעמוד לפני אבטלה' רבתי ,שאין הכרח
שה מיד או שממשלת המעבד תפעל מיד בה.
עיסקת חבילה צריכה לבוא במקביל
וללא השהייה .במצב הכלכלי הנוכחי מה
שלא ייעשה היום אי אפשר יהיה לעשו -להפעלת האמצעים האחדים .אבל .צריך
תו• מחר ,מבחינה זו אנו מצויים בשלב להיית בריר כי עיסקת חבילה בעצמה,
בלי ביצוע הקיציץ הגדיל בתקציב י־
קריטי.
האמצעים האתרים ,לא תשיג את מטר-
תה .עיסקת חבילה בעצמה יכולה לסייע
להאטת האינפלציה וצמצום האבטלה ה-
צפויה מהאמצעים .לריסון האינפלציה ,אד
אין היא פתרון לבעיית מאון התשלומים.
עיסקת חבילה לבד רק תפריע למאזן
 ?BBBBBBBBHaBIהתשלומים ,אם לא יופעלו באותו זמן
האמצעים האחרים .לכן יש לבצע את
י
? האם אנו עומדים היופ כמצכ ש־ האמצעים הריאליים האמורים וללוותם
הקהיליה
לנו הפיננסית הבינלאומית מפרכת בעיסקת חבילה.
לתת
אשראי ?
י המצב הוא היום שבעולם עוקבים ? בעקבות בריחת מ»כע חוץ כחדשיפ
אהרינו במיקרוסקופ .בדרד זו בודקים האתרוניפ הופעלו אמצעיפ מנהלייפ .האפ
את כל מה שקורה במדינת ישראל .מח -המ מהווים תשובה נכונה ?
כים לכד שהמדיניות הכלכלית תהיה שו-
לא .אלה הם רק אמצעים זמניים
נה מזו שהיתה עד כה .מבינים אמנם שנובעים מתוך אין ברירה .אינני שולל
•
שהיי בחירית .אבל אין מקבלים שמצב אותם .בתנאים שהופעלו לא היה מנוס.
זה יכול להימשך .יכולתנו לגייס הלוו -אבל מה שדרוש הוא טיפול שורש.
אות מהכנקאות הפרטית בעולם וממדי a -האפ כין האמצעיפ הנדרשיפ אתה
נות ידידותגות תלויה בכך ,כאיזו מי -ראד ,גפ ביצוע פיחות גדול ?
דה תתגבש מדיניות כלכלית שתוכיח
בחדשים יוני ויולי היה שיעור הפי-
את נכונותנו .לשנות את ההסדרים הכל -חות גדול מהאינפלציה .לא היה פגור
יותר,
כליים ,לקבל על עצמנו נטל כבד
בשער החליפין מאז ראשית השנה .יש
לקצץ דראסטית בהוצאות הממשלה ול -צווד להמשיך במדיניות הנוכתית .אולם
 הביא לשיפור מאזן התשלומים ולייצוב פיחון! גדול לא יועיל ורק יגביר אתהאינפלציה ,אם נעשה את הדברים ה־ האינפלציה .איננו זקוקים לפיחות כזה
נכונים נוכל לקבל ,סיוע בתהליך ההב -ולכן אין לבצע פיחות גדול.
ראה .אם הדברים לא ייעשו נעמוד לפני ? והמצב של דיכוי שעדי חליפין?
סגירת ?ברזים.
מצב .יוה איננו רצוי .כעיקרון דרוש
גם האדמיניסטרציה האמריקנית וגם שער אחיד .ריבוי שערים גורם לחוסר
אחרים מתיחםים אלינו גאל משק רצי -יעילות ולהפקת רווחים קלים מעיסקות
ני .מחשבים ביותר את התשתית שב ני -המתבצעות בשער אחד בקניה ובשער
נו .אבל המדיניות הקיימת,.אינה עולה ,אחר במכירה .זחו מחיר כבד ובלתי

עיםקת־הבילה למה?
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מאת יצהק דיש
? BHהירדה התלולה של יתרות
? Bמטבע חוץ ב־ 351מיליון דו*
?מ? לאר בחודש יולי ,באשר הית-
רות מסתכמות עתה ב־ 2.6מי*
ליארד דולאר בלבד ,רמה שהיא מתחת
לכל מה שנחשב בעבר "קו אדום" ש-
 .אין לעבור אותו ,גרמה לזעזוע עמוק
בישראל .הדיונים הכלכליים מזה והש-
ערות על.הרכבת ממשלה מזה עומדים
בצל תחושת מצב חרום בכלכלת המד*
נד"
נגיד בנק ישראל דיר משה מנדל־
בום אמר בשיחת מיוחדת ל מעריב"
כי מצב המשק מחייב הורדת "רמת ה-
חיים הפרטית והציבורית בעשרה אחו-
זים.
?? 0ה נרמ לנפילה הגדלה ביתרות ף
הבעיה הבסיסית 'היא בגדעון במאזן
התשלומים של ישראל המסתכם 'ב־5-4.5
מיליארד דולאר לשנה .סכום של
כשלושה מיליאדד דולאו מגדעון זה
מכוסה באמצעות העברות חד־צדדיות
שישראל מגייסת ; הסיוע האמריקני* ,ז*
וח יהוות ארה"ב ,המגבית ,כספי פי*
צויים וביריב .כר לגשר על הפער ל*
גבי י הסכום שנותו אפ£ור להגדיל את
החוב החיצוני או להקטין את יתרות
מטבע החח .בשנים  1982ו־ 1983הג־
דלו את החוב החיצוני בסכומים של
 2מיליארד ו־5ג מיליאדד דולאר לשגה.
הגירול בחוב .איפשר לשמוו על יתרות
מטבע החוץ .אולם בשנת  1984יש
מספר גורמים שקודם לכן פעלו בכיוון
הגדלת החוב במקום ירדת היתרות »ד
שוב אי־אסשר להשתמש בהם .בשנים
הקודמות השיגו הבנקים המסחריים ביש-
ראל הלוואות למימון קרגות היצוא ו-
מימון השקעות .כיום קרנות אלה מצרות
בבר בידי הבנקים ומקור י זה הגיע למי־
צוי! .סכומי ההלוואות שהבנקים מעבידים
^למשק הישראלי ? הם יציבים .כאשר ב-
אותו !זמן הגרעין הבסיסי במאזן התשלו-
מים נמשד ? ,הוי אף שהיה בו שיסור
מסוים ,הדבו מתבטא ביתדות מטבע
התוץ.

הסיוע  -רק
ברבע האהרון

עוקבים אתרינו
במיקרוסקופ

ד"ד משח מגדלבוס ,נגיד בגק ישראל
מים !במטבע הוץ בכמה מאות מיליוני
דולאר.
בנק ישראל מחזיק בדעה נחרצת ש־
אי־אפשר להמשיך במצב זד? של גרעון
כת גדול במאזן התשלומים ,יש הכרח
בפעולות דראסטיות כדי להביא להור־
דת הגרעון במאזן השוטף .מד ,שהתר־
הש עתה ביתרות הוא אות אזעקה ש־
קורא לפעילות • מידית .האמצעי העיקרי
שיש להפעילו בהקדם האפשר הוא "
קיצוץ תקציב המדינה בסכום של 1.5
מיליארד דולאד לפחות.
? הועלו נהמות כי בגל! ישראל ייפה
את ירידת היתרות בעבר והוא פירפטן
רק עתה מתוך שיבולים סוליטייפ .מהו
המצכ לאשור?
בנק ישראל מפרסם את סכומי הית-
רות כסי שהן משתקפות בספרם ומא-
זנים .רמת היתרות המתפרסמות היא
תוצאה מלאה ומדויקת של מה שעושה
הממשלה ומה שעושה הסקטור הפרטי
בתנועות מטבע החוץ במשך התקופה
שאליה מהיחסים ,.הפרסום הוא התוצאה
המדויקת ללא ' כחל ושרק .בדור שאם
המשק ,הממשלה והסקטור הפרטי ,מגיים
הלוואות אזי הספרים מראים ירידה נמו-
כה יותר ביתרות .אולם כדי לדעת נבו-
נה .את מצב המשק יש להביא בחשבון
את החוב החיצון מור .ואת יתרות המט-
בע מזה .למעשה יש להסתכל על החוב
נטו .ואכן ,החוג :החיצוני נטו של המשק
עלה בשנת .1984

השנה היתד .גם השפעה מיוחדת ל-
אופי הסיוע האמויקאי ומועדי העבותו
לישראל .בשנת  1983הקל עלינו הסוו
מיוחד שנעשה על יד האמרקנים :ה-
סיוע שהם מעניקים לישואל הועבו אלי-
נו בארבע מנות שנתיות ובנוסף לכד
היתה גם בסוף  1983הקומת תשלום
.על חשבון הסיוע של .1984
בדרד זו התאפשר לשמור על יצי-
בות היתדות .על  ,פני כל השנה .לעומת
זה .בשנת  1984מועבר הסיוע רק ב-
רבע האחרון של השנה .כתוצאה מכך
אנו עומדים לפני בעיות ביתדות במשך
השנה ויש לגשר עליהן עד לקבלת ה-
סיוע .יש לזכור כי באותו זמן יש לב-
צע תשלומים מוגדלים על חשבון הלוו-
לכיסוי???flBBBBBBBBUBHBBn
אות שקיבלנו לפני עשר שנים
הוצאות מלחמת יום הכיפורים .עד בה ? האפ האוצר קיבל הלוואות כמחיר
שילמנו על השמן הלוואות אלה רק את יקר יותר מהרגיל כאופן מיוחד כדי
הריבית והחל מהשנה אנחנו משלמים ליפות את רמת היתרות ?
האוצר במשד כל הזמן מקבל ופורע
גם יעל חשבון הקרן .זוהי תוםסת תשלו־

ירידה תלולה בתםכון
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עירית ירושלים

משדד התיירות

חקרי לירושלים

אגו מזמינים אזתן לנקוד לילי בירושלים ו באתריה נלווית נ"יייז גווס0ן.ונמחיר נוחל.
הסיורים יתקיימו בימים א• ני ו-ה' ,החל ביום ראשון ,ליד באב 12 ,באוגוסט .1984
יציאה מככר־אתריס בת"א בשעה .18.00

בתכנית סיור בעמדת תורגימן ,טיול על חומות העיר העתיקה
משער-צמן ועד למצודה ,צפיה בחזיון האזריקולי המרהיב
במגדלידוד ,סיור ברובע " היהודי :במוזיאון חצר" היישוב־
הישן ,בקרדו ,ליד החומה הרחבה ) .חומת נחמיה( ,וסיום
הטיול הלילי ברחבת הכותל המערבי.
האוטובוסים חוזרים לת"א בשעה  .22.45תושבי ירושלים ונופשים בעיר יוגלו להצטרף
לסיור במשרדי "אגד־תיור" בתחנה המרכזית בירושלים ,בשעה .19.00
פרטים  :במשרדי "אגד־תיור" ,טל•  02-531284/7/8 .03-234757 ,03-242271ובמוזיאון
העיר ירושליס .טל•  02-286079ו־.02- 284511
החברה לשיקום ול&יתוח הרובע היהודי
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מוזיאון העיר ירושלים )" מגדל־דיד"(

הלוואות .קבלת הלוואות כמובן משפרת
את יתרות מטבע החוץ.
בעית גודל היתרות היא רק אחת
המשק .הבעיה
מהבעיות החמורות של
הבסיסית היא הגרצוו במאון י התשלו-
מים .כאן המצב' מסוכן ביותר .אם יעד
שד גרעון !זה ,העולם לא יהיה מוכן
שישראל תגדיל את הלוואותיה ממקו-
רות חוץ .אופציה כזו של הגדלת החוב
הו/יצוני אינה קיימת ע!ד' .המשד הגרעון
יתבטא לכן כולו בירידת יתרות מטבע
החוץ? .זהו מצב מסוכן מאין כמוהו.
? ואיך מונעים סכנה זו?
,הפתח ן איננו בחיפוש הלוואות ב־
חו"ל כדי שהיתרות לא יסטנו .אין גם
לחפש את הפתרון בהגבלות מנהליות
על מטבע חוץ ,יאשר להן יש השפעה
חיובית באופן ,זמני .כל אלד .הם טיפול
בתוצאה ולא בשרי ,;.הבעיה.
מד .שנדרש הוא טיפול שורש .יש
הכוח להקטין את הביקושים? המקומיים.
בראש ובראשונה יש .לצמצם את הו-
צאותיה ופעולותיה של הממשלה והסק-
טור הציבורי בסכום של  1.5מיליארד
דולאר .היות שהלה ירידה תלולה בהם־
כון יש לעשות לעידודו והגדלתו מחדש.
החסכון אשר בשנת . 1982עמד ברמה של
? 33אחוז מההכנסה הפנויה ירד לדמה
של  22אחוז בלבד מההכנסה הפנויה.
יש לעודד חסכון זה והכרחי להעלותו
לרמה של  26אחוז מההכנסה הפנויה
בהקדם האפשרי .באותו ,זמן יש לבצע
רפורמה במס הכנסה ולהמשיד בריסון
מוניטרי חריף .בעת ובעוגה אחת יש ל־
הגיעלעיסקת חבילה בין הממשלה ,ההס-
תדרות והמעסיקים.
? לאן'יובילו אמצעים אלה ?
צריר להגיע להורדת רמת החיים ה" §919 -השפה המשותפת שלנו היא
ציבורית והפרטית בשיעור של כעשרה  ?Baעברית" ,אמר פריסםור אלכםנ־
אתוזים .הדבר צריר להתבטא במדיניות ?* IIדר שייבה מנהל האקדמיה ל-
השכר ,הסובסידיות ,המחירים והמסים.
הכשרת רבנים בבידםשט ,שם
? האפ פירוש הדכר הוא שיש לש־ לימדם סטודנטים יהירים מרחבי הגיש
נות את
הקומיניסטי לקראת הסמכתם לרבנית.
הפכטי וזש^ר?
בהסכמי השכר היתד ,הנחה שהאינ -למעשה ,מורשה זי שבבוופשט היא ה-
פלציה תשתוק את תוססת השכר .אולם מוט הדוחני היחיד של יהודי איח פה
אי •אפשר ואסור לקיים אינפלציה ש -המזרחית כיום .שייבר בא עתה ליש־
כזו ,הפוגעת בתהליכי המשק .הכרה זו ראל ,בפעם הראשונה בחייו ,להשתתף
מוסכמת כיום על כל הגורמים במשק .בפתיהת  .התערוכה "סיפורם של יחידי
בעיסקת חבילה ובה הונגריה" .התערוכה מוצגת בבית התפו-
לכן יש *ורד
אשר תמנע עליה בשכר .צות בתל־אביב ,ופרוס' שייבר שימש
להגיע
לנוסחההנחות על רמת אינפלציה יועץ בהכנתה.
כיון שהונחו
"אני מבקש לראות כל מה שזכור
או-
למנוע
עתה
ומוחלט
לקיימה
שאםור
תה ,הרי גם תוספות השכר הנומינאליות לי מילדותי" ,מסביר פרוס' שייבר ונזכר
צריבות להיות פתוחות לבחינה מחודשת .באביו ? ,אף הוא רב בבודפשט ,אשר בי-
הדבו צייר להיעשות בהסכם שבין ה -קר כתייו באוץ הקודש ,בשנת ,1907
צדדים הנוגעים בדבר ,כאשר הקו ה -ולא נלאה מלספר על אודותיה• .עדין
מנחה הוא השכר הראלי ולא הנומינא -שמורות עמי מאות גלויות ,שאבי" שלח
לי .בסופו של ובר זהו לטובת העוברס  , ,בזמנו מפלשתינה" ,אומר ?שייבר .וזהו
אשר 'מעונינים בשכר ולא תוספות שכר נס בפני עצמו ,משום שפדופ' שייבד
ניצל מגירוש למחנה הריכוז תודות לכד
נומינאליות ־עם אינפלציה משתוללת.
שהסתתר.
הוא היה אז וב כסוי ,שהגיע לבור־
פשט ב־ 19במארס  ,1944ביום בו כבשו
הגרמנים את הונגויה .זה איסשו לו
ולמשפחתו "להיעלם" במרתפי בודפשט,
שם התחבאו אלפי יהודים ,לימים תפסו
? בעקבות הנתוגיפ ו*חרונימ על ית -את השלטון הסאשיםטים ההונגריים ,אנ-
רות מטבע חוץ נאמר כי הן ירדו מתחת שי "צלב החץ" ,שמייד יצאו למסע רצ-
ל"קו האדופ" .כילו "הקו הארוס" ומי :חני• היה זה בראשית ינואר 18 ,יום
משמעות הגידה זו ?
לפני השחרור ,כאשר הם נחשפי לרצ־

רצוי .עם זה כדאי לדעת שהטלת מע"מ
על יבוא שירותים איננו בדיוק הנהגת
שער חליפין מיותד ,אלא בעיקר תיקון*
עיוות מצב שבו היד .מם על יבוא מוצרים
ולא היד .מס על יבוא שירותים ,או ש-
היד ,מם על שירותים מקומיים ולא מם
על .שירותים מיובאים.
? האפ *ץ אמצעי הזעגאה אין .מ?זפ
לתהגת הדולאריזציה ?
תכנית דולאריזציה היא מסוכנת ל-
מאזן התשלימים ילכן אסיר להפעילה.
לו עמדה לפניני או ירק בעיה של הת־
מוווות עם האינפלציה ,הוי גם אז היה
עויף ילעשות זאת באמצעות עיסקת הבי־
לד" אד כיוון שההתמודדות היא עם מצב
התשלומים ,הוי דלאויזציה יכולה לה-
ביא נזק חמור .היא תשלול מיוי הממ-
שלה את האפשוות להשפיע על שער,
החליפין כדי לצמצם יבוא ולעודד יצוא.
יש בוולארזציה מוטב של הפסקת הד-
פסת •כסף .יזהו מוכיב חייבי .אבל עדיף
לאסוו הופסת כסף באמצעות חוק מא-
שר .הפעלת דולאויזציח.

תכנית ההלבנה
עדייו לא מעשית
ישראל מועקד על פיקוח מט־
 gבנק
בע החוץ .אך השוק השחור פורח כאין
מפריע .האפ זה חוק שאין טקיימיפ או־ •^
תו?
הפיקוח על.המטבע נמצא אמנם בידי
מק ישראל ,אבל הסמכויות הן בידי
שר האוצר .אכיפת החוק אינה בתחום
סמכויות הבנק ,אף שהוא סופג את ה-
ביקורת על הפרצות .השבוע מונה מפקח
חדש על מטבע חוץ ייהיה צידד להתמו-
דד עם הנושא .לדעתי ,אכיפת חוק הפי-
קוח צריכה להיות בידי המשטרה ורשו-
יות החוק .בנק ישראל איננו בנוי לטפל
באכיפת הפיקוח.
 nכרוניפ האחרוניפ על שינויים כ-
מטבע חוץ הועלתה הצעה לאפשר הלכ־
;ת מלארפ ^ vהתות הפל!דתפ ככני,
ותשלופ רכית על"יהפ .חית עומדת תכ-
נית זו ?
היו דיבורים על הצעות שונות .אחת
מהן אמרה כי מי שמחזיק מטבע חוץ
והמחאות נוסעים זוכל ?להפקידם בבנק
ולקבל ריבית .אולם הכדאיות להפקיד
כסף •זה מותנית בכד שלבעליהם יובטח
הפטיר מ־ 15אהיז מס ערד מיסף בביאו
לצאת מהארץ .ברור שאם היתר זה לא
יינתן ,אין םיכיי שהסדר כזה אמנם
יביא ־להפקדת הדולאדים .עד בה לא
הובטח הדבר ולכן התכנית ערין אינה
*
מעשית.

מבודפשט תצו* תורה

פרופ' אלכסנדר שייבה
מנהל האקדמיה להכשרת
רבנים בבודפשט,
המבקר עתה בישראל,
מספר על מפעלי התרבות
היהודיים בהונגריה

מהו "הקו האדום"?

חים ואמו של שייבר גורתה למיית .היא
ורעייתו ניצלו תודות לדיפלומט שווייצי
שעבר בסביבה ושם קץ להילולת השנה־
החדשה של הפאשיסטים.
שבועות מעטים לאחר מכן קיבל
פדופ' שייבר על עצמו להרצות בבית
המדרש ליד הסמינר הרבני .הסמינר היה
בין מוסדות־יהחינוו הראשונים שפתחו,
מחדש את שעריהם בפברואר .1945
לפני  34שנים ,ב־ ,1950היה פרופ'
שייבר למנהל המוסד — האחד והיחיד
בכל אירופה המזרחית" ,
הואיל וכל ה-
אחרים נהרסו :וינה ,ברלין ,ורשה ,ברם־
לאב" ,אומר שייבר ,בגאווה מהולה ב-
עצב.
 HHישנה כעת התעוררות דתית,
" WWולא רק במערב" ,מבטיה פרופ'
 HHIשייבר .הוא מעויר שזה כר לא
רק בגלל מספרם ההולד יגדל
של החתונות היהודייה ,הגיגית בר המצ-
ווה וטקסי ברית המילה ,הנערכים בהונ-
מ-
גריה• "היום לומדים אצלנו צעירים
פרופ' אלכסנדר שייבו:
מכרת המועצות ,מבולגריה ,מגרמניה
ה -מסע בארץ הקודש בעקבות אבא
מזרחית ומצ'כוסלובקיה" ,הוא מוסר .ב-
שבע השנים האחוונות יצאו רבנים מן
אולם ,לרעת פתפ' שייבו ,החשוב
המורשה בבוופשט לשרת במוסקווה ,ב־
ריגה ובלנינגרד .פרופ' שייבו מוסיף :ביותר הוא העובוה ,שניחן להוציא לאור,
במקומות שמתגוררים יהודים ,יש צו -בהונגויה ספוי־מוע יהודים" .מאז 1958
נדפסו  70כוכים של חכמה יהודית",
"רר ברב".
פרופ' שייבר מספר על חוויה ש -הוא אומו .כן ישנו גם שנתון" של
"
הווה ברוסיה ,בשנת  .1978בספריה ה -יהוות .הונגריה :כרו אהד כולל 600
עמודים של חומר "היסטורי" .החומר לו־
גדולה בלנינגרד ,מספר שייבר,
שמורים קט בידי יהודים ולא־יהודם גם יחד.
שלושה אוספי גניזה,. .הייתי בה מאושר
לגלות שם טקסט של הרמב"ם ,עם הק -זהו חידש בעל ערד רב בעיני פתפ'
דשה מאת האקדמיה הישראלית למדעים" ,שייבר ,משום שהוא מעיד על התעניי-
נות מצד העולפ הלא־י־ת־י בנ,שא ה-
הוא נזכר.
יהדות.
נוסף על החוויה האקדמאית ,נוכח
ומעל לכל מציץ שייבר את הסד־
גם
שייבו
פוופ'
במספום
הגדול של רח ההיסטורית הגדולה ביותר "
'שגתפרס־
היהודים ,הפוקדם את בתי הכנסת בברית
אי
מה
—
היהודים
אצל
.פעם
,מינומנטה
המועצות ביום הכיפורים ובסוכות — ,
והם יוועים ביצו להתפלל" ,הוא מציין ג'ודאיקה' — מסמכים על אודות יהודי
"בסיפוק .פרום' שייבר מייחס גם תופעה הונגויה בין המאות ה־ 11ל־ ,18כתו־
זו להתעוררות הדתית ,המושכת צעי -בים בשפה המקורית.
רים ברהבי העולם כולו
בשבוע שעבר קיבל פתפ' שייבר
? הו* מודה ,יחד עם זאת,. :יהדות תיאר פתפ' עמית באוניברסיטה העברית
הונגריה היא היום היהדות האינטלקטו -ביוושלים ,כאות העובד .להישגים אלה?.
אלית היחידה באירופה המזדהית" .לכד
ומהי עמות שלטונות הוגגויה ל
מן המדרשה הרבנית ,הממשיכה להורות פתפ' שייבר אומר .,בי הם מסייעים ב-
על ־סי המסורת העתיקה ,הנשמרת מאז כל צורה אסשוית .אני יווע אל נכון'
 ,1977יש בבודפשט ספריה יהודית ,אר -כי ממשלתנו גאה "
מאוד בסמינר הרבנים
כיונים יהודיים המכילים הומר על קהי־ ב בודפשט ובכל הפעילויות היהודיות ה-
 M7שנכחדו ,ומוזיאון יהוד עשיר ו־ כרוכות ,בו" ' ־ -ובר פרופסור אלכסנדר
עתיק־יומין.
שייכו.

התעשיה :אחרונה לשגשוג ,ראשונה למיתון )א(

עתירות ־הידע אוהבות ל1דוד
רבים ממשתתפי הוועדה
הכלכלית באו לישראל
כדי לנסות ולגייס
רעיונות תדשניים
למפעליהם ואולי גם את
הוגי הרעיונות עצמם

"ליזה" ,ישראלים עובדם בסוכנות החלל
האמרקנית ובמעבדות המחקר במרבית
האוניברסיטאות ;של ארצות הברת.
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מאת יובל אליצור
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| Bggכאשד התברר שמאות אילי
 W¤Rתעשיה ממדינות המערב ,רא־
Wm

שי חברות המשווקות מוצרים
במאות מיליונים ואפילו במיל-
יארדי דולרים לשנה ,נענו להזמנה היש-
ראלית והגיעו ארצה בחידש מאי השנה
כד להשתתף בוועידה .הכלכלית הגדולה
ראו בכד הכל אות הצלחה .מארגני
הוועידה ,ובראשם השר יעקב מרידוד
ראו בר את הצלחתם האישית ואולי
אף את הצלחתה הפוליטית של ממשלת
הליכוד .אחרים ראו בכר את גצחוגו,
של המשק הישראלי.
.ואכן ,רבים מן האורחים י הנכבדים
לא ראו בוועידה הישראלית רק עוד!
מפגש בדומה לסימפוסיונים המתקיימים
ללא הרף בכל מקום ובכל יופ 1גל;ן
חוויה מיותרת במינה :הצצה אל אחת
המדינות חתעשיתיות ,המבטיחות ביותר.
למען הצצה זו כדאי לטרוח בטיסה ארו-
כה ' ואף להסתכן ?בסבסוד עם שלטונות
התום העובי שבווואי לא יראו את הבי-
בישואל בעין טובה.
סובה.
;קוד בישראל
קור
י אד בכל שחולפים החודשים מיום
כינוסה של וועידת ירישלים .הילד ומת-
ברר כי רבים מן האורחים הנכבדים ,אם
לא כולם. ,טרחו לבוא לישראל לא משום
שהם מתכיונים להשקיע 'באחד ממפעלי
התעשיה עתיר הידע שבהם התאוחו יאף
לא רק משום שהם זקוקים למוצרי ה-
מפעל ורוצים להפוו ללקוחותיו ,אלא
פשוט בד לראות .לראות ואם אפשר
'גם לנצל את ,המידע 'לקידום מפעליהם.
,שכן בתעשיה העולמית קיים כיום
רעב עצים לרעיינות .לא חסרים מפעלי
יצור שבהם הושקעו מיליארדים ,לא חסר
צבא של עובדים מיומנים בעלי מסורת
תעשיתית ובת שנים ולא חסרים צינו-
רות שיווק משוכללים .המשבר הכלכלי
של העשור האחרון במעט הביא גליה
על ענפי יצור גדולים ומבוססים כמו
תעשית הפלדה. ,תעשית הטקסטיל הוותי-
קה ,בנין אניות ,יצור מכונות ואף עיבוד
תוצרת חקלאית בשיטות המקובלות .הח-
זיק מעמד רק מי שהצליח להתחדש ל-
לא הרף ולרוץ עם הזמן? .

אליה וקוץ בה :ראשי חמממולח יצחק עומיר נושא דברים בפגי באי הוועידה הכלכלית
" HBתעשיות המידע" ,שעיקרן עי־
? Hבוד נתונים אוטומטי בעזרתו
י?^? של המחשב ,הולכות? ותופסות
מקום מרכזי בתעשיה העול-
מית .הרובוט התעשיתי ,שאינו אלא ,כלי
עבודה המופעל בעזרת מחשבים מתוח-
כמים ,הפו .זה מכבר ל סועל מס' "1
בענפי היצור היפאניים" .ארצות הברית
הצליחה להתאושש מן המשבר במהירות
רבה יותר מאשר מתנות במערב אירו-
פה ,וביניהן גרמניה ,וזאת בזכות המעבר
המהיר יותר לתעשיות המידע .לאחר שנים
מספר שבהן נד"  ,היה כי ארצות הברית
מאבדת את הבכורה בתעשיות המידע
ליפאנים ,אין היום עוד כל ספק שכשם
שדטרויט היתד? בעבר "בירת המכוניות"
העולמית ,ה םיליקון
וולי" שליד סן םרנ־
ציסקו הוא "כיום המרכז הבולט של תע־
שית המידע העולמית.
רק כ־ 25אתוזים מן העובדים במשק
האמריקני ? מועסקים כיום בענפי היצור
המסורתיים ובכללם תעשיה ,חקלאות ו־
מחצבים .כ־ 75אחוזים מן העובדים מוע-
סקים בענפים המוגדרים כ"שרותים" ,אד
כשני שליש מכח עבודה זה ,כלומר מת־
צית מכלל העובדים במשק האמריקני,
פועל בענפי המיוע על כל שלוחותיהם

החל בהינוו וכלה בתכנות הנתונים ה־
דרושים להפעלת מחשבי הענק המני-
עים כיום את גלגלי המשק 'ובשיגור אס-
טרונאוטים אל מרחבי תבל.
גסיון העשור האחרון הוכיח שלהצלחת
תעשיות המידע לא דרושות השקעות ענק
בציוד אלא רעיונות חדשניים ,היכולת
להפיר מידע אקדמי הנרכש בהיכלי השן
של האוניברסיטאות ובמעבדות המשוכל-
לות למוצרים שיש להם ביקוש עולמי,
מוצרים היכוולים להביא תועלת ישירה
לצרכנים או למערכת היצור בתעשיה,
בתחבורה ובחקלאות .בשנים האחתנות
נודע בעולם שישראל משופעת ברעיונות
חדשניים ואת אלה רצו באי הוועידה ה-
כלכלית למצוא בבואם בחודש מאי.

בזכות השמדת הטילים
השמדת סולדות הטילים הסורות ב-
מלחמת לבנון והצלחת המזלט"ים מתוצ-
רת ישראל שהתעשיה האמריקנית נאל-
צה לרכוש אותם ,האדירו את המוניטין
של תעשית המידע הישראלית .גם הצל-
חת חברות ישראליות בודדות כמו אל־
"

סינט" ו סאיטקם" שמניותיהם גסחרות
בבורסה "האמריקנית .סייעו להאדרת שמה
של התעשיה הישראלית.
אולם מארגני הוועיוה ,שהיו כה להי-
טים ל הצלהה" ,לא הבינו שדווקא ה-
רצון "לגייס רעיונות" עלול להיות ב-
עובר "המשק הישראלי .תכונתו העיקרית
של המשאב האנושי הקרוי מידע היא
שהמידע דולף :אי אפשר לשמור אותו
בסוד ואי אפשר גם לשמור אותו בתחום
של מדינה אחת .למעשה כל התקדמות
בתחום תעשיות אלה היא בעזרת השראה
הדדית, :חילופי ועיונות של חוקוים
בכמה מפעלים ואף מעבד עובדים ממפ-
על אחר לשני.
בשלב זה קשה עויין להוציא מסקנות
אד ברוו שאין להוציא מכלל חשבון
ששכרה של הוועירה הכלכלית עלול לצאת
בהפסדה וכי האורחים גייסו" אצלנו
לא רק רעיונות אלא "
אולי גם את הוגי
הרעיונות את העובדים המרכזיים בחברות
הישראליות שכמה מהם קבלו הצעות
עבודה מפתות בחו"ל .כדאי לזכור ש-
מאות ישראלים וישראלים לשעבר ממל-
אים כיום תפקידי מפתח בתעשית המידע
העולמית ובעיקר בתעשיד .האמריקנית.
צוות ישראלי פיתח את המחשב המוצלח

אין ספק שהמאגר האנושי ה־
 ^Hמייחד במינו המצוי בארץ ,כו-
ו??' שר האילתיר של הישראלים
והמיטען שהביאו עימם ראשי
המוסדות האקדמיים בישראל ,היו הבסיס
להצלחות הראשונות של תעשית המידע
הישראלית .אולם ספק אם בסיס זה היה
מספיק אילמלא הזרמת הכספים הגדולה
למחקר ופיתוח בתעשיות אלה באמצעות
תקציב חבטחון הישראלי .ההקצבות ה-
ישירות למחקר ופיתוח ,אם במישרן ב-
אמצעות תקציב חבטחון ואם באמצעות
הגופים הסמוכים אל שולחן משרד ה־
בטחון כמו "התעשיה האוירית"" ,רפא"ל"
האחרונות
ו תע"ש" ,הגיעו ב־ 17השנה
,לממז־ים שאינם ניפלים בהרבה ממוי ה-
השקעות המקבילות של המדינות הגדלות
'במערב.
אם נבדק היטב יתברר שעל כל שקל
המושקע במחקר ופיתות ממצעות תקציב
המוען הראשי במשרד המסחר והתעשיה
הושקעו בשנים האחרונות מאה שקלים
במחקר והפיתוה של היצור הבטחוני.
בשם שחברת "ווסטרן אלקטריק" פית-
חה לפני קווב ל־ 40שנה ,את סוללת
הטרנזיסטור תידית לתקציבי חמתקר ו־
הפיתוח הענקיים שהועמדו לרשית התע־
שיה האמרקנית מתקציב הבטתון בימי
מלחמת העולם השניה ,כר גם התעשיות
הישראליות ,ובכלל זה התעשיות בחחום
האזרחי התפתחו בזכות ה"ספין אוף".
כלומר פעולת לוואי ,של המחקר והפיתוח
הבטחוני.

ישראל כמרכז רוהני .
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
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מה .צפוי עתה לתעשית המידע היש־
ואליה ? לכאורה חסינו! תעשיה זו ,שמו־
בית תפוקתה מופנית ליצוא מפני הזע-
זועים העלולים לפגוע במשק הישראלית.
יש אפילו מקום לסבוה שפליטת עוב-
דים תקל על התעשיה עתיות הידע
הזקוקה כמובן גם ,ולמעשה בעיקר ,ל-
עובדם שאינם מהנדסים וטכנאי מחשב.
למעשה מאיימור .על תעשיה זה סכנות
חמורות ביותר.
ראשית ,לפחות כמה מפעלים עתירי
ידע עדיץ מספקים כמויות בלתי מבוטילות
מתוצרתם למשרד הבטחון .הקפאת ההז-
מנות בשבוע שעבר פגעה במפעלים ו-
הוסיפה מימד של אי ווראות לפעילותם.
חמור יותר הוא הקיצוץ הכמעט ווואי
בסכומים שיעמרו בשנים .הקרובות לרשות

מערכת הבטחון .לצוכי הוצאות במחקר
ופיתוח .יתכן,שקיצוץ זח לא יפגע בחב-
רות הגדולות שהיצוא שלהן כבר מגיע
למאות מיליוני' דולוים והמשקיעית סכו-
מי ענק משלהן במחקר ופיתוח' .אר ה-
קיצוצים יפגעו במפעלים הזעירים ובמאות
הטכנאים !המהנדסים העושים את צעדיהם
הראשונים בתעשית המידע .צעירים אלה,
שכמה מהם יצמיחו בוודאי את הועיונות
החדשניים עלולים להתפתות ולעבוו לו-
עות בשדות זרם.
יי • ־ •
גם המצב הכללי במשק הישראלי ו־
בחברה הישראלית יכבידו אולי על מפ-
עלים ,חדשים בתחום התעשיות עתירות
הידע ויערערו את הקשר עם ישראל של
כמה מן החברות הקיימות .יש לזכור
כי חברות אלה ובכללן םייטקס" ,אל־
סינט" ו תדיראן" כבר "מקיימת "
יחידות
שיווק "
ואף יצור במרכזים שונים בעולם.
במרכזים אלח מועסקים עובדים •מקומיים
וישראליים שהקשר שלחם עם ישראל
מתערער ככל שמשר השהות בתו"ל מת-
ארה החבתת מגייסות את מרבית ה-
כספים שהם זקוקים להם בחו"ל ואף
משלמות מס הכנסה במקומות שבהם
מוקמות יחידת היצור והשיווק.
הכבדת הפיקוח על מטבע חוץ ,ובעי-
קר התקנה המחייבת חברות ישראליות
לשלם מע"מ על משכורתם של עובדיהן
בחו"ל ,מגבירים את הפיתוי להחליש
עוד יותר את הקשר עם ישראל .נוח לכל
יחידה בחו"ל שתהיה עצמאית לכל דבר,
שלא תזדקק לאישורם להעברת כספים
מן הארץ ולתשלום מע"מ על העברתם
של ,כספים אלה.
גם הלכי הרוח בישראל ,כפי שהשתק-
פו בתוצאות הבחירות לכנסת ה־ ,11עלו-
לות לאכזב את הוגי הדעות של התע-
שיות עתירות הידע של ישראל .אחד
מהוגי דעות אלה ,ד"ד אברהם סוחמי,
הרצה לפני חודשים מםפר ,בסימפוסיון
שהתקיים באוניברסיטת חיפה ,על הצורר
בתנועה חופשית של אנשים כדי לחבטיח
את שגשוגה של התעשיה עתירת המידע.
לסיפוח שטחים ולהרחבת הגבולות אין
כל חשיבות בעולם שבו כל העולם הוא
שטח הפעולה הכלכלי של ישראל.
ד"ד סוחמי ראה לנגד עיניו ישראל
שהיא מרכז רוחני המושר אליו צעירים
יהורם מוכשרים מכל רחבי העולם ,צעי-
רים אלה ישתלבו בתעשיות עתירת ה־
יוע של ישואל גם אם רבים מהם יחיו
בארץ רק שנים מספר .ישראל תעמוד
במרכז הווייתו של העם היהודי ,תעש-
יות העתיו יהוו את מקוו ההכנסה החשוב
ביותר של המדינה ,או הוגש לא יושם
עוד על ההתישבות הפיסית בכל רחבי
ארץ ישראל .מחשבות אלה נראות כיום
אוטופיות יותר מאשר אי־סעם על רקע
התמורות בחברה הישראלית שאותו מב-
שרות תוצאות חבחירות.
האם התםתהויות מסוכנות אלה בתע־
שית המידע הישראלית הן בלתי נמנעות ו
מה הם יחסי הגומלין בין ענפים אלה
לענפים אחרים בתעשיה הישראלית וכי-
צד ישפיע המיתון על ענפים אלה? ב-
נושאים אלה תעסוק הרשימה הבאה ב-
)רשימה ראשונה בסורה(
סדרה זו.

"הפסדים לאלסינט? לא סוף השלם"
ד"ד םותמי אינו מתרגש
מהקשיים  -סגירת
מפעל ופיטורי עובדים -
שפקדו את חברתו
בעקבות רכישת "זוניקס"
והכפלת מערד השיווק
שלה* "כאשר
בינואר־מרם  '85אמכור
ב־ 60מיליון דולר ,שוב
אהיה גיבור האומה"".

מאת אהרן דולב
 fflSGIפיטווים באלםינט ז סוף ה־
" WBעולם"! — גבות רבות הורמו
8BBI
וה-

השבוע ,בקוית הכלכלה
משק הישראלי ,גם בקרב ה-
ציבור הרחב .שהרי זינוקה ?המטאור של
אלסינט" והשתלבותה .במהפכת התיעוש
"
הטכנולוגית ,שנביאה הוא המחשב ,הוא
סיפור־חצלחה גוסח־אמריקה .אם באו־
" אלסינט"
זים ?נפלה שלהבת" ...נדו לה' ,ל
וםפוו לשבוו של המשק ומה "תמה ,ש-
הוי בצו הידעות המפתיעות,על קשיי
החברה המצליחה ,הזדקרה לעין ,בספ-
רות מדאיגית ,גם עקומת העליה האר־
.צית החור? במספר דרשי העבודה
 (73,589).ובמספר המובטלים ).(13,336
יעל שתי הידיעות ,ובמייחר על סמי־
נית־העיתוי ביניהן ,הגיב בנימה משוע-
שעת דייר .אברהם סיחמי ,האיש העומד
בואש החברה לפיתוח וייצור *'?•כשור
רפואי מתקומ ,המגלגלת מחזוו שנתי
•של  150מיליון דולר ,שמוכזי המחקו,
הפיתוח והייצור שלה פרושים" ברחבי
הארץ ולה שלוחות מחקר וייעוץ בבוס-
טון ,שיקאגו ,פאריס ומילנו.
ד'ר )לפיסיקה גרעינית( סוחמי ,ש-
יסו לפני  15שנה ,ביחד עם עמיתים בת-
רי הטכניון מפעל קטן ,שהעסיק  50איש,
וחולש כיום ?ןל אימפריה טכנולוגית
קטנה ,שמספר עובדיה עולה על ,3000
איננו מתסעל יחר־על־המידה מן הקשר
"

ד"ד אברחם ?סוחמי:

"אמשיד לתת עצות"

המלאכותי" בין הקושי הזמני" של חב-
"
המשק הישראלי .ולמה יתפ-
רתו למצב
על? אלםינט" מוכרת  ' 95אהוזים' מתו-
צרתה"בשוקי העולם ,והמוסף לעניני עס-
קים של ייו יורק טיימס" ,שהקדיש ל-
אחרונה "
מאמר מיוחד למייסד >,אלסינט"
וראשה ,תיאר אוחו כאיל־עסקים, ,שאינו
מחמיץ שוס הזדמנות להטיף לישראל
איד לנהל את משקה וכלכלתה ,כשדוג־
מת אלםינט" היא גולת־הכותרת .מה
שטוב" לאלםינט טוב לישראל" ,היא "
סיס-
מתו ,סיפר היומון הניו יורקי .אני מב-
טיח לר ,שאמשיד לתת עצות" ,אומו ריר
םוהמי בהיוד מסויים.
והנה נאלצת אלםיגט" לסגוו את אחו
"
ד.אף (".בטיות־הבומל ,ול־
ממפעליה )"
סטו את עובדו .כתובת־על־הקיו ז לא
מניה ולא מקצתיה ,טוען םוחמי .כלום
הגיע םיסוו־החצלחו? אל שלב־הבלימה?
בלימה למטוות זינוק" ,קובע סוהמי ,ש-
"גם השנה ישווק מיכשור רפואי מתוצ־
דת מפעליו ב־ 132מיליון דולר.

 ?Bעם סיפור הצלחה אין מתווכ־
 MMחים .ד"ד סוחמי נוהג לייחס
 ??iאת הצלחת " אלסינס" ,להפרדה
נכונה בין מערכת המכירות ל־
מעור השיווק ,כאשר זה האחרון מחייב
חכנון לטווח ארור ,והעקרון המנחה או-
חו הוא מאמצי־השתלמת בשוק בתו-
לי" מתפתח — להבדיל ממפותח "
— ש־
1יתן לגדל עמו בהורגו ,.אפילו מחייב
הדבר הסתפקות בנתח קטן ,בתחילה.
מישנת השיווק" ,מבית מדרשו של
"
דייר סוחמי ,קיבלה אשתקו ,חיזוק מו־
שים .בהשקעה של  15מיליון דולר —
רכשה אלסינט" מידי החברה האמריק-
נית " זוניקס"  22משרדים שהתמחו
בשיווק"מתקני הדמייה רפואיים .בצעד
נועז זה הכפילה "אלםינט" בבת אחת
את מערד השיווק שלה אר ימסה )" ב-
יודעין" ,אומר ד"ר םווזמי( לאילוצים
)" זמניים" ,אומר דייר סוחמי( ,שחייבו
ארגון־מחדש ,גררו סגירת המפעל בטירת
הכרמל לציוד איחודו עם מסעלי אל־
סינט" בנצרת־עלית ,ו פוצצו" את "פר-
שת הפיטורים )"סערה" בכוס־מים"(.
מה באמת קרה ,שחייב ,חברה מצליחה
לסגור ,לאחו ולצמצם" את כוח־האום
"בעשרות עובדים ? הקושי הזמני" ,ש-
"
אליו נקלעה
אלסינט" ,נגזר מן הבעיה
העיקרית של "התעשיה עתירת־הידע ,ב-
ישראל ,טוען ד"ר סוחמי — בעיית ה-
שיווק.
בארה''ב ,דרד משל ,לכל חברה קטנה
•שוק מקומי ברויום של  250ק"מ ,ה-
מאפשר לה לעבור את קו המאה מיליון
דולר .יש לה שוק ואין לד ,בעיות קומו־
ניקציה .את המיכשוו הוםואי המתקדם
שלה היא מוכרת בטווחי נסיעה במכונית
ואת השרות ההנזיסי והטכני שלה ,היא
מספקת מן המפעל עצמו .תור כד גירול
והתפתתות על בסיס השוק המקומי ,נה־
פד המפעל האמריקני לחברה בינלאומית.
,.עקב אכילס של תעשיית־הידע הישר-
אלית ,הוא היעדר שוק מקומי" ,קובע
ד"ר סותמי ומעגן קביעתו בדוגמה מריה
— הטומוגראף המגנטי־הגדעיני" החדש,
"
מתוצרת א לםינט" :בשנת הכספים -«4
" ,1985
נמכור עשרים "מערכות תמ"ג ,מבס
ככולם בארה"ב ואף לא אחד בישראל.
ואין זה מפני שמרכזי הרפואה בארץ אי-
נם נזקקים לתמ"ג שלנו" .מחירו של
תמ''ג אחד —  1,5מליון דולר ומכאן

הקושי 'בשיווקו בישראל" .השיווק הוא
סוחמי" ,כאשר
עקב אכילס" ,חוזר וטוען
אתה ,נאלץ למכור מוצרים ,שפותחו ב-
מרחק  5000קילומטרים מן השווקים ה־
פוטנציאליים" .גם הקניין מעבר־ לים רו-
צה לראות את הסחורה לפני שהוא מו-
ציא  1,5מיליון דולר., .אלסינט" מטיסה,
איפוא ,לא רק אותו אלא' קבוצות רופ־
אים־בכירים ,אל הקליניקה שלהם בהרצ-
ליה ,כל אימת שהסתיימו שלבי הפיתוח
של מכשיר ־רפואי חדש.
מוםר־השכל :אין ברירה .מוכרחים
"
בכושו־השיווק של התעשיה
לחולל מהפד
עתירת־הירע בישראל".

 BS8בסוף השנה שעברה הזדמנה
 BBBIזוניקס" .או אליה וקוץ בה.
»?« "הרכישה הכבדה הכסילה ,במ־
כה־אחת ,הן את מספר העוב-
דים )כ־ 500נוספים( במערד השיווק ש-
לה והן את כושר השיווק של חברה ה-
בנויה על שיווה מדורג ,המתפתח בשל-
בים .העיםקד ,לחצה .איסוא ,ו אלםינט"
נקלעה בדילמה בשלב רגיש "
בהתפתחו-
תה ,באשר קווי הייצור והביקוש למוצ-
ריה לא הספיקו כדי פירנוםו של מערד
שיווק כפול.
ההסתבכות הבלתי־צפויה גבתה מ" אל־
סינט" גם הפסדים וירידה בהכנסות בשי-
עור ניכר .במקום גידול צפוי בהכנסות,
ירמ הכנסותיה ב־ 4מיליון 'דולר — מ־
 35מיליון ברבעון האחרון )אוקטובר—
דצמבר(  1983ל־  31מיליון דולר ברבעון
הראשון )ינואר—מארם( .. :1984נכנסנו
להפסד ? לא נורא" טוען םוחמי בשלוות־
רוח ומפרט את נכסי החברה ומוכיבי
עוצמתה .אם הרווח השנתי הצטמצם ה-
שנה מ־ "15מיליון דולר ל־ 12,5מיליון,
אני מבטיח לו ששום נורה אדומה לא
צריכה להידלק אצל איש ,בוודאי לא ב־
אלסינט".
מצד שני ,םוחמי אינו מעלים עובדה
מצערת ,כי היה זה חרבעון הראשון מאז
שנת  .1977שמאזנו הראה הפסד .אולם,
באותו .שלוות־מח אופטימית מםכם סו־
חמי את תוצאות צער־הבלימה השלובים
שנקטה חבותו ,בהצגת עקומת הכנסות
עולה ותצפית חיובית מתמשכת.
צריו להביך ,אומו סוהמי ,כי תע-
"
"
שייה עתירת־ירע כשלנו ,נשענת על שלש
זוועות מקבילות — מווקר־פיחוח ,ייצוו

ושיווק והבעיה היא בעיית האיזון בין
השלוש ,כלומו איר לקום את כל שלוש
הזרועות אל אותם יעדים באותה נקודת־
זמן".
איד ? לקחנו נשימה של חצי שנה
"
לגבור על הקשיים ברה־ארגון".
בנימת לגלוג סמויה הוא מבקש להר-
גיע את קולות הדאגה — השמחה ל-
איד ז — האופפים את " אלסינט" ,בימים
אלה :כאשר בינואר—מרם  '85אמכור
ב־" 60
מיליון דולר ,שוב אהיה גיבור־
האומה וכולם יתמהו ,איד תור שנה אחת
הכפלתי מכירות ,כאשר במדינה מדברים
על גידול ב־ 15אחוזים כעל הישג".
סוחמי מודה :כאשר רכש את זוניקס"
לא חזה מואש את הקשיים" .
עם זאת :
"אפילו יועתי מואש ,הייתי ד\לר על
זה .בלי סיכונים ,אין סיכויים".

 ?Bסגירת המפעל "די.אף ".לייצור
 |^Hמעבד־תמונות־ממוחשב" ,ה-
??? "עבות קו־הייצוו וכמחצית מ־
עובדיו )כחמישים( בלבד לנצ־
רת־עלית ופיטורי עשדות עובדים מיות-
רים — הוא פועל־יוצא של "תקופת־
קשיים" ,שסוחמי מאה בה קרש־קפיצה
לייעול המעוכת,. :צימצום כוח־האום ב-
איקס עובוים ,מבלי לבטל אף קו־ייצוו".
הכיצד ? עולם הוויולוגיה הויגיטלית
,הולד על" מערכות רנטגן שלמות .והו-
איל ו אלםינט' ,הולכת' על חדרי־רנטגן
"
דיגיטליים מלאים ,כגון אלה שנמכרו ל-
אוניברסיטת ,קוונל' בניו יורק ,עלינו
לייצר את מובית הקומסוננטים של ,חדר
הונטגן האינטגרלי' בתשלובת מפעלית
אתיוה בנצות־עילית".
אף על פי שרק כמחצית עובד• "וי.
אף ".בכל הומות מויינו כווושים לפרו־
ייקט המתקדם החדש ,נמנע םוחמי משי-
מוש במונה פיטורים ,לנבי בהמישים עוב-
די המפעל שלא יועסקו בפרוייקט המת-
קדם :אמנם ,האנשים קיבלו הודעות,
"
תפקידם ב,רי.אף '.הסתיים או אגף
בי
כוח־תאום שלנו בווק את מיות התאמ-
תם של עובוים שאינם דוושים 'במפ-
על המאוחד בנצות־עילית ,להסבה אל
מפעלינו האחרים''.
ככל תעשיית האלקטדוניקה עתירת־
הידע ,למעט המשק ההסתדרותי ,אל־
סינט" מעסיק את ציבור עוברו "מכוח
הסכמים אישיים ,ובהייותם עובדים בלתי־

מאורגנים ,ההגנה 'היחידה העומדת להם,
מעוגנת ,כחוזה עם המעסיק ונגזרת מחו־
קת־העבווו ,של המוינה .ב"אלסינט" אין
ועד־עובדים .דעתו של ו"ו םוחמי על
תעםוקה־מאורגנת איננה 'חיובית ביותו:
"חבור .כשלנו ,וואגת לעובר יותר מכל
מקום־עבווו ,מאורגן ווווחתו חיא חלק
אינטגדלי של מדיניות כוח־האום שלנו.
אנחנו אומוים לאנשינו :לכם יהיה טוב,
אם לחבוה יהיה טוב"

...

 DH9החלטת הסגיוה־העבוה של ה־
 rai lמפעל שלבטח היתה מחוללת
 HMBSזעזועים בכל מקום־עבודה מ-
אורגן ,נתקבלה בטירת־הכרמל
לא בשמחה ,אף בהסכמה משותפת למנהל
המפעל ,לעוברים 'המועברים לנצרת ,או
למוסנים למפעלים אחוים .אפילו המח-
סנאי •ווו זוגרי ,בן  ,22שלא ימצא עוו
את מקומו במסגרת החברה ,קיבל אח
הרין בצער ,או מציין את ואגת ההנה-
לה" ,המסייעת לו באיתור"מקום עבודה
מתאים כמחםנאי .באחד ממפעלי מת"מ
בחיפה .מנהל המחסן צייוו במכתב־המ־
לצה ,מנהל המפעל יואב צוקרמן הפעיל
למענו את קשריו והממונה על כוח־ האדם
ב אלסינט" ,קובי ציטר ,כבר בישר לו
"
על קליטה אפשרת במפעל שכן ,עתיר־
מוע.
נציג קבוצת נפגעים" אחות ,הוא ה-
טכנאי יעקב "
שיפרש ,33 ,נשוי ואב לשנ-
יים ,המשמש ואש מרור תשתית ובינוי
ה וי.אף ".שיפוש לא יעבוו לנצות ו־
"
ישובץ באחד המפעלים האחרים במסגרת
החברה .הוא אומו :אינני מודאג .יש
לי אמון בעצמי כעובד" טוב ,ואמון בשי-
טה הנהוגה בחברה" .קובי ציטר אומר!
עד שקראתי בעתונים ,לא ידעתי •ש-
"אצלנו יש בעיות הקשורות בפיטורים.
ראשית ,כתפיםת־יסוד ,עובדינו עדעים
כי פיטוריו אינם מקובלים ב" אלםינט"
אלא כמוצא אחרון ,וכי החברה מכירה
בערכו של עובד טוב ובקושי בהשגתו
והיא איגד .ממהרת לשחרר את עובדיה".
על אף האמור" ,ישוחררו" עובדי מינ־
הל ושירותים
מיותרים ,במסי\ת צימצומי
ייעול ,ומניעת כפילות במפעל החדש
בנצרת .נדאג לכולםלמקום־עבווה מת-
אים"" ,
אומר קובי ציטר :איננו מוציאים
עובדים ללשכות עבודה" ,אלא משמשים
אותם בעצמנו כלשכת־תעסוקה".

להקפאת ההתנחלויןת ?
לא ,לא אסכים
איז 3יז שרי הליכוד התנגדות לממשלת אחדות.

^^IHH«ll^»JIWMMM]L,W1re'«a

אד איו להתעלם מן המכשול הקיים במערד  -מפ"ם
* את הצעדים הכלכליים יש לעשות היום ומיד
* הליכוד הוא בעד גיור כהלכה והוא ישמור אמונים
לשותפיו* אני בטוח בנאמנותם של הליברלים.
כל הדיבורים על אפשרות הליכתם עם המעדר הס

!
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רכילות נטולת יסוד* מיקוש ים םוו*  -בעיה בינלאומית

 91כהנחה שתקופ ממפלת אחדות,
מדו יהיה גורל הוויתוויפ — הן 8כיר
להניח ' שהליכוד ייורש לוותר — בנושא
יו''ש וההתנחלויות ?

איני חושב שנוותר על עקרונות ועל
משהו באמונתנו .יכול לחיות שגם לא
יבקשו זאת מעמנו.
? וככל זאת הדעת כותנת שההת-
נחלויות יהיו אחד הגושאי־ם העיקוייפ
שיידרש בירורו.

הפעטזם קוו צריד להישמר ועל כל
דבר 'נוסף צריד לדון לגופו.
 ?1כיצד טתישכת ההפ0טה לחקיקת
חוק ,,מיהו יהוד" עפ הפמה שהדבר
יגרופ לקרע  vjיחדת ארה"ב ?
עמדת מפלגתי ידעה משכבר :אנו
בעד גיור בהלבה — כד אומרים ?— ...
ואיני יחושב שזה יגרום לפילוג 'בעם
היהודי? .

? גענין אחר :מה דעתר ,על הצעת
יופי שחיר לנופ"פ ,לפיה הוא והס יהיו
לא .אתחיל את המו"מ מעל דפי "מע -חכויפ "על תנאי" בקואליציה?
ריב" אני בטוח שאפשר להתגבר על
בדרר כלל דבר כזה אינו רצוי בחיים
חילוקי הדעות .לא דווקא על ידי ויתו־ פרלמנטריים ולרוב גם אינו פועל.
רם עקרוניים.. .
 Bהתככים עפ הקפאת ההתנחלויות?
לא ,לא אסכים.

כהנא  -תופעה שלילית

? חוגיפ בליכוד העלו חשש ,לפיו
במצב שכו הגוערר יהווה רוב כממשלת
אחדות ,עשוי להווצר מצב — כעיקר
בשעת משכר — שכו הרוב פשוט יגתפ
? הופתעת מכניסת בהנא לכגפונ ?
לכד ש"תועזפו" מן הממשלה .התדרשו
במידה רבה .הרי גיסה פעמיים ולא
מדוכות למניעת מצכ כזה ך
הצליח.
איני חושב שבממשלה כזו יהיה רוב
? ותגוכתד ?
למערה שנית .באופן .בלתי י תלוי ברוב
אני רואה בכר תופעה שלילית ובלתי
או מיעוט ,כל מפלגה יכולה לפרק את ,רצויה ,אני מצטער על כה
י? מפ''פ ,בעיקר...
השותפות, .
? אד לא תתנגד לתמיכתו בממשלה
מפ"ם וחוגים בעבודה המוכנים להש-
? כדברנו על עתיד יו"ש ,שוב צף מצומצמת כראשותד ?...
לים בלית ברירה
רואים בו דבר חיובי.עם ההסדר .אר אינם ועלה המושג "השדר גולדה"; י לפיו ,אפ
אני רק יכול לומר ששום ממשלה
יתבקשו? הכרעות מתניית כתחופ זה תל ",אשר אני .אשתתף בה לא תתמוד בו...
ו? לפיכד ,האפ ההתנגדות לא תסכל הממשלה אל העפ.
? ולכיכר ,התתמי־ר כהצעת האגודה
כל סיכוי לממשלת אחדות ? האם יש
איני רוצה להכנם אל המו"מ יהגוס־ לזכדות האזדה בדבר חקיקה שתגביל
שיפוי ?
חאות שתוצענה.
זכות ההיכחתת לכנסת ?
אני מקוה . .אף כי איני מתעלם מן
? כשיצאתש השבוע ,אתה ופרש ,מ־
לא קראתי סרטיה .צריד לבדוק .מכל
המכשול.
פגישתכפ הראשונה ,הגדרתפ שיחתנו (.מקום ,התמיכה ?בכהנא ,שאינה גדולה
כ"שיחה גלוית לכ"' האין זה "התרגום כי אם שילית ,צמחה במידה רבה כתגובה
הדיפלומטי" לאי־השכמה טוטאלית ?
על הדומיננטיות של •התוגים האנטי־
הרי לא יכולה להיות הסכמה טוטא -לאומיים בתקשורת .הדומיננטיות הקול-
נית...
לית.
ם אומרים שהמעיד אינו צריו לה-
 nאמרתי אי־השכמה טוטאלית...
 aאומרים עליכם שאתם רוצים ממ-
יות םודאג מהקמת ממשלת מיעוט ,שכן
שלת אחדת אך על תנאי :ששמיר הוא
אמנם אני נמנים עם שני מחנות המ -לא יחלוף זמן .רב עד שהלוכרליפ ינהת
שנים.
מאד
הרבה
פוליטי
מאבק
נהלים
ראש הממשלה.
אליה...
אבל יכולה להיות הסכמה על נושאים
,
אלד .דברי רכילות 'נטולי יסוד.
!הרצון לאחדות הוא לא על תנאי ה -מסוימים.
ליכוד הלד לבחידוח תיד אמונה והכרה
 aאתה בטוח בנאמנוחפ?
שהוא צויד להרכיב את הממשלה ביש " ? ;" -נטו ?
כן ,אין כל ספק.
ראל והשאיפה שלנו היתה והינה :לע-
הערכת מצבים מדיניים או כלכליים,
' Hאן• !חוגיפ בחדות טוענים שהיה
מוד בראש ממשלת אחדות לאומית.
צעדים מסוימים שיש לנקוט.
זה משגר.,חמור לא להפדד מן חליברליפ
 aאד לא תתעלס מדבר היותכש .ה-
• י•'• -
לפגי' ההליכה 'לבחירות.
מפלגה השניה כגודלה ? .
זה לא היה משגה ,כשם שלא היה
IB^HNHUflHHI^flBBBHHSQ&Gfl
מבחינה מספרית יש הבדל של  3מנ-
משגה .בהקמת גח''ל ואח"כ הליכוד.
דטים .אד אנו אומרים שבממשלה כזו
י? מישהו י הציע בהיתול לא לפרק
צריכים להשתתף כל הגושים הפוליטיים
את מטות הבחירות ,שכן אפשר יצטרכו
המעונינים בממשלת אחדות .אם תחשב
אלה לתפקד שוב בקרוב.
את המעונינים והרוצים בה ,תמצא שאנו
קיימת אפשרות כזו .אני מקווה שזה
,המפלגה הראשונה .זאת ועוד :בעולם
8מה הם התיקים העיקרייפ שאתפ לא יקרה? .למדינה יהיה קשה מאד ליעמוד
הדמוקרטי ישנן דוגמאות לרוב ,המוכי-
במערכת בחירות נוספת .בעיקר ,בגלל
חות ,כי אין זה כלל שראש הרשימה רוציפ כוש ?
מצבנו הכלכלי.
הממשלה.
הגדולה הוא בהכרח גם ראש
הו ...אי אפשר ..,ובכן ,אנו נתרכז ב-
בד המצב באיטליה .כד היה בגרמניה ,ראש ובראשונה ברון על הנושאים ה-
' Sבדברנו על בלבלה :השכוע תע-
הסוציאליסטית
בעבר :למרות שהרשימה
דמו -עקרוניים .דק לאחר שנתקרב לאיזה שיינים ,חקלא' ^.אנשי משחר צעקו ג-
היתה הגדולה ,עמד בראש הממשלה
הקמת "
ממש-
קרט נוצרי שעשה קואליציה עם הדמו־ שהוא מצע משותף נדון על הרכב הממ -וואלד" על כר שהמו"מ על
לה עתיד להימשד זמן רכ ,כשהטץפול
שלה.
קדטים החפשיים.
ככלכלה משותק למעשה מאז הוחלט על
 aוכבל זאת מדוע שמיר ולא פרס ?
 nרכים כציכור תמהים כיצד יוכלו הבחירות כעוד שאינו סוכל בל דיחוי.
אסור לדחות .את 'הצעדים בכיוון ה-
הוויכוח מדוע ליכוד ולא מערד התנהל לשבת בצוותא־חדא ' — כאותה ממשלה
בבחירות .זה אינו הוויכוח היום ,כשאנו — כיצ'ש .קיצונייפ ויונים קיצוניות .חר -כלכלי עד אחרי סיום המו"מ על הרכ-
י
בת 'הממשלה .כל הגופים הכלכליים וה-
מנהלים שיחות על הקמת ממשלה משו -דים ואנטי־דתייפ ?
תפת.
פוליטיים חייבים ליצור שיתוף פעולה.
לאומית.
אחדות
בממשלת
זה ־מיוחד
היום — ומיד! לא להתנותו בהקמת ה-
! גדולים כציבור התעוררה
 aכחלקי'.
?
ההבדלים
על
להתגבר
מוכרחים
שבה
ממשלה.
תרעומת .אומרימ שאתם מערערים על אשר קיומם היה ידוע מראש .מי שנכנס
 Hא ",ממש היופ הכיעו אנשים כ-
םמכות הנשיא .מתעלמים מהר שככר לממשלה כזי יידע מראש שיצטרף לשבת
בחר את האיש שצויד להרכיכ את ה -בה עם אנשים שדעותיהם שונות משלו .מעיד התנגדותם להצעת שר האוצר ל-
ממשלה.
קצץ בתקציב ,כאומרם שאין זה ממין
 aנשנועימ קולות האומרים כי עדיף הדבר•'.
! שרשאית ממשלת מעבר לעשוק
לא
זה
ראשי
ממנה
אינו
הנשיא
נכין.
הג-
ממשלה .הוא מטיל על חבר כנסת לנסות מכל היה שכשטשלה ישכו רק שתי
בהם.
להרכיב ממשלה ,נקודה .אם הוא מצליח דולות.
בכל זאת ,ניתן להגיע להבנה ביז כל
— יכהן כראש ממשלה; לא יצליח —י
שמעתי דעות כאלה .אד במציאות ה' -הגופים על הצעדים הדרושים .כלומר,
ינסה  ,זאת ח"כ אחר .אז אין כאן כל ישראלית לא ראוי להשאיר חלק גדול אפ לא יתחשבו באינטרסים פוליטיים.
ערעור על סמכות הנשיא.
מן הצימר מחת לממשלה .נכין ששתי ולא צרר להתחשב בהם!
 Uואפ השניים לא יצליחו התסכים הגדולות צרימת לעמיד במרכזה.
 mיש אומדים שביטול שיטת ההצ-
למועמד שלישי ,בורג ,ויצמן ?
? השאלה עלתה מפני שהציבור נק -מדה חיוני באחד מאמצעי ההבראה.
כיום זה בוודאי שאינו בא בחשבון.
זאת שאלה םםקולטיווית שקשה לענות עה נפשו מםחטנות הסיעות הקטנות .הדי
אולי אחרי שנתגבר על האינפלציה.
ממשלתו שכלה טמנה מאד.
עליה.

שהטיפול הבינלאומי יפתור אותה* אנו ערים לכוונות
ממשל^ בארצות ערביות להקים כורים אטומיים
מאת יעקב העליון
?היד ,יום קשה מאד לראש־
 MBהממשלה ,אף בי השרויים נ?
BB
 BH1לשכתו ,כולם היו אנשיו ,שרי
הליכוד .במסדרונות ליחשו ,כי
מסתבר שגם וב 'משפחה" עלולים להת-
חולל ויכוחים "לוהטים .על סדר היום
עמד — נו ,על מה ידברו בימים אלה —
המשד המו",מ עם המעדר.
עתוני היום מסרו בכותרותיהם ' ,כי לא
בל השרים ששים לאחרית לאומית .עוד
נאמר :יאפשר !שהמתנגדים החריפים ש-
ביניהם אף יעשו כמיטב יכולתם בר
לטרפד •אותה .הפגישה עם השרים גלשה
זה מכבר מעבר לזמן שהוקצה ?לה ,ונכ-
נסה לשעתה הרביעית .אחת המזכירות
מלחשת :כנראה נורא חם שם בפנים".
,ועוזרי "
.ואש הממשלה רמזו לי כי אפשר
שראש הממשלה יהיה עייף מאד אחרי
הישיבה המתישה .אר 'בחום הפגישה 'עם
שריו ,מר שמיר הוא אדם מסביר פנים,
נינוח ,רגוע ווענן לכאורה .עם זה חשתי
בעייפותו היטב במהלד הראיון.
הפוליטיקאים הולכים על קרח דק .ב-
מעשה המרקחת שכל מפלגה מבקשת
ליטול ,ממנה נתח גדול יותר — כל מלה
בלתי זהירה עלולה להוות מוקש .הצ-
דדים משיבים בלשון מעורפלת או אינם
משיבים בלל .במשחק 'הפוקר הזה ,אין
מגלים מן הקלפים אלא את ההכרחי .גם
,ראש 'הממשלה מדבר זהיר־והיר .מעדיף
•להמנע מתשובות על שאלות אחדוח,
מבקש למחוק ?דבר שפלט בשטף דיבורו:
ובסוף 'הראיון יבקש לבדק שוב אם ?לא
אמר דבר ,בענין המו"מ ,שראוי היד?
לא לאמת.

קשה לומר שיש התקדמות
 vזה עתה פייןמת שיחה ממושכת
עפ שדר .השמועות אומרות ,גי יש הת-
נגדת קשר לממשלת אהדה גקדכ אח־
דפ פרפ ף

עשיתי את שלי...

לא !נבון .אין בליכוד בל התנגדת ואף
פעם לא חיתה התערות לממשלת אח-
דות לאומית .קראנו להקמתה ב־1977
וב־ 1981ומעילם •לא עשיני ,זאת כאמ-
צעי טקטי או בתכסיס .אנו באמת סבו־
רם שמדינת ישראל ועם ישראל נמצאים
במצב מיוחד המחייב מאמץ ?לאומי מיו-
חד ,תור התגברות על חילוקי דעות קיי-
מים.
 Vכפוף שבוע זה — ולאחר הפגי-
שה שהתקיימה אתמול  vjאנשי חמערד
— האפ ניתן להצביע על התקדמות כל-
שהי לקראת בינון ממשלת אחדת ?
 Hiותככים לאפשרות של רוטציה
קשו: ,לומר שיש כבר התקדמות .השי -כיגד לכין סרכ?
חות וק התחילו .אבל יש לציין בסיפוק,
איני רוצה להכנס לשאלה זו.
כי הועיין היבה גלים בקוב הציבור מ-
כל האסכולות הפוליטיות .הציבור רוצה
 aככלות חיל ,לא חליכוד «ף לא
בממשלת אחדת והוא לוחץ על המפל המעדר זכי כאמון העם.
גות ללכת בודד זו.
מה זה אמין ? שיטת הבחירית אינה
מאפשרת להשיב תשיבה ברירה על
 mכיצד מתבטא הלחץ?
בדומם שונות .בעיקו פניות ,שיחות ,שאלה כזי ,כיין שאין אצלנו רק שתי
תגובות .כל פוליטיקאי שצויר ?להיות מפלגות גדולות .הרי הקולות התחלקי
ער לוחשי לב תומכיו ,שהוא יהיה זקוק בין במה ?  15מפלגות ? קשה להשיב,
?להם יחיד .חייב להתחשב בהם .והפולי -לפיכד ,במי נתן העם אמונו.
 Bלעומת זה "אומרים ,כי העובדה
טיקאים שומעים את הדרישה לאחדות
בצורה מאוד בתרה.
שהליכוד זכה ב־ 41מנדטיי-ו ולא  .כפי
שחזו לו ,היא הישג אישי שלף.
?? הקולות העוליפ מהנהגת המערה
את
עשיתי
?
לומד
יכול
אני
מה
שלי
מבשרם ,כמדומה ,כי גפ הפ משוכנעים
עם כל חבר .אף כי הלכנו לבחירות בת-
בחשיבות האחדת הלאומית.
נאים קשים ,אחרי פרישת מר בגין ; וב-
איני יכול ?לדבר ?בשם המערד .אד הוי עיצומם של מאמצים לפתור בעיות כל-
סוד גלוי ? הוא שיש בקרבו חלקים 'חשו -כליות ,אשר החלטת הכנסת על הקדמת
בים ,המתנגדם לרעיון; וכאלה המוכנים הבחירות  ,הפסיקה אותם  ,במידה רבה
וחיבלה בחם.
לקבא ?בלית ברירו ,,במי שכפאם שד.

טרם דיברנו על תיקים

לא אקרא לכר סחטנות .התופעה של
"
תביעות שותפים קיימת בנוף הישראלי
הפוליטי מאז ומתמיד .לא מעט משברים
ממשלתיים התחוללו בגלל תביעות מסוג
vKumaamammammmmmm
זה• 'אד אפ במרכז הממשלה יעמדו שתי
הגדולות — שלא יהיו חליקות בועד
י? נגיד בנק ישראל גילה השכוע ש־
תיהן על הפעילות השוטפת של הממ-
שלה — ,יהיה יותר קל להתגבר על המהרתפ — אתמ וכהן־אורגד — מפני
תביעות ,אפילו אילטימטיוויית של מפ -הירידה המדאיגה ביתרות מטכע חוץ.
לגות קטנות .אבל — הליטד ישמור המשתמע »כד הוא שלא שעיוש לאז-
אמונים לשותפיו שהיו עמו בממשלה .הרתו ז
אני מתכוון כעיקר למפלגות הדתיות.
קיבלנו את האינפורמציה קרוב מאד
שחלק  paליום הבחירות• .אד גם לפני הבחירות
 nלמרות ההתרשמות
נקטנו צעדים מסיימים; ואחריהן צעדים
אינו שומר לכפ אותה מירח אמונים ?
נוספים.

איו עליה בפיגועים

זאת עוד נראה .גם כדאי לזכור את
הקירבד? המיוחדת ,הייתי אומר הנפשית,
שבהשקפות העולם בין הליכוד לציבור
הדתי .כד שאין 'זד ,דק ענין של ניהית
קואליציונית.
? גפ אפ הדכר 'יהיה כתר כתפי־
עות מעבר לפטטופ-קוו ?

? קיימת חרדה רכר כקרב כל סרט
בציבור ,פן אחד מ"קרגנות" ההבראה
הכלכלית יהיו החסכונות האישיים .האט
תוכל להרגיענו ? .
הממשלה התחייבה לא לפגוע בחסכו-
נות .היא תשמור על כה שום ממשלה
'בישראל לא תפגע בחסכונות אלה .בז־

יצחק שמיר ,ראש הממשלה
כות החוק שהתקבל בכנסת ואף בשל
המחויבות המוסרית של כל הגופים הפו-
ליטיים בישראל.
 a:האם תוכל להשכיר עליית נופפו?
הפיגועיפ כלכנון כימיפ האחרוניפ?
.איני חושב שהיתה עליה .בימים הא-
חרונים נפגעו ,לצערנו ,כמר .חיילים .אנו
מטפלים במצב ונוקטים הרבה צעדים כדי
לבלום הפיגועים• גם ישנה התקדמות
ניכרת בצבא דרום לבגון .צה"ל מעביר
לאחריותו עתר ויותר תחומי פעולה .אנו
משתדלים לשתרר ,את צה"ל ממשימות
בטחון שוטף .ככל שצד''ל יצליח ,צה"ל
ישתחרר יותר ויותר.
! aאי אכשר להימנע מן השאלה ה-
חוזרת :מתי נצא מלבנון ?

 aאמד תאה כטיקוש הכנה ©משית
לשיט הישראלי לאילת ר י
הסכנה היא לשיט בכלל בים סוף .בנ-
תיבים ימיים אלה יש תנועת אניות ענ-
קית .התנועה לאילת היא טיפה בים
הזה.
!ט אבל הטיפה שלנו.
נכון .אד אני חושב שהמאמצים הבינ-
לאומיים יפתרו את הבעיה .בתיד כד תי-
פתר גם בעייתנו" ' .
 fl:בימיפ האחתניפ נמשי על כוו-
נותיהן של ארצות ערביות להקים כורים
אטומייפ ועל אחרות המתעניינווז כנושא.
מה תהיה תגובתנו ?
.אנחנו ערים לנושא הזה!

' Bמשהו אישי .הקול הקורא של
ידוע לבל שמטרתנו היא לא לקיים
נוכחות צבאית ישראלית ולקיים הסדרי עמוס עוז וחברי ריגש אותד מאוד ,לא
בטחון בגבול ,שימנעו חידוש התקפות בן ? תגובתו חיתה בלתי שגרתית.
של ארגוני הטרור על תושבי צפון ה-
נכון .התרשמתי מאוד מקריאתם לאח-
ארץ.
דות לאומית .בעיקר מפני שהקריאה באה
מאנשים ,המתקיפים בתכיפות ובקיצוניות
 aאילו הפדרפ בדיוק ?
את הליכוד .אם הם הגיעו למסקנה ש-
איני יכול לפרט עכשיו .הסדרם ש -צייד להקים ממשלה משותפת עם הלי-
ימנעו התקפות מתור שטח לבנון .כמו כוד ,הדבר מוכיח שאכן כד חושב הצי-
המצב היום.
בור הישראלי כולו ,לכל נדבכיו ,לבל
זרמיו.
 aהתראה בכד גפ ביטוי לעייפות מן
הקיטוב ,מן השנאה ?

קריאתו של עמום עוז
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 Bוגינתייפ התעוררה שאלה מוחו-
נית בחצר התחתונה שלנו .המוקשיפ ביפ
פוף.
אין ־דר רק בעיה בטחונית שלנו ,כי
אם שאלה בינלאומית והטיפול בה הוא
•בינלאומי.
 mלרבות טיבול ישראלי ז
.אם ישראל תוכל לסייע היא תעשה
זאת.
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? קיימת תחושה לפיה אנשי חיוה
מרוכזיפ כצד אחד ,לא של הליכוד...
,אני הושב שיש בכד הפרזה .אולי אנ-
שי הרוח המשתייבים לאסכולה אחת הנם
קולניים הרבה יותר מאנשי רוח אחרים
שאינם !תושבים כמותם ,אד הם שותקים
ומאופקים יותר .איני יודע אם הם הרוב.
אם היו הרוב הייתי מכנה אותם ,הרוב
הדמם'? .אד ישנם רבים — .והם שותקים
לרוב .זו תופעה כללית בעולם.

הקרן ע"ש גילה וחיים ומר
לקידום החזנות גתל־אביב

עירית
תל־אגיב—יפו
" \*2c

יתכן ,יתכן.

"

קרן תליאגיב
לפתוח

לא הייו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב"

קונצרט חזנות
ליובל הי 75לתל־אב>ב
בהשתתפות החיניס:

חיים אילי  -תל-אביב
דיד גגלי
— מונטריאול
!נימין »ילי  -אנטוורפן
י1סף »ל1גצי  -ניו^ורק
מקחלת חחזנות של עידית ת"א בניצוחו של.שאול חכמי
מלווה בפסנתר  :ד"ד חנן וינטמיץ
מנחה  :דן בנר
יום שני ,ט"ו באב תשמ"ד ) (13.8.84בשעה  ,8.30היכל התרבות.
כרטיסים להשיג ב הדרן"  •pnגבירול  ,90טל' 248787
"
הכרטיסים נעיר ובערב המופע בקופת האול0
בכל משרדי

על הבמה ־ ובין השורות

להקת תיאטרון ערבית
הפועלת זה שלוש שנים
הפכה במה לביטוי מאוויים
פוליטיים של הערבים
משני צדי הקו הירוק

מאת יוסף צוריאל
 ^Bתיאטרון ערבי .זה הלהיט ה-
? מרתק לאחדנה תשומת לב של
?
?«? רבים ,מכל הגילים ,מכל השב־
בית ,בירישלים המזדהית ,מ־
עבר לקו הירוק ,ואף בקרב ערביי ישראל.
חברי הלהקה באים בחלקם מצידו ה־ .
אחד של הקו ,ובחלקם מציד חאחר ,אד
בולם מגדרים עצמם ערבים פלשתינאים.
לא נסיון נועז במיוחד .בוודאי לא רא־
שון .כבר קמו ונבלו להקות תיאטרון,
במרוצת שבע עשרה שגות נוכחות יש־
ראל בשטחים המוחזקים .אד זו השנה ה־,

על אף הצעדים שנקט
צה''ל נמשכים הפיגועים
בדרום לבנון * יש
שבמצב זה שבו,
סבורים
•בין היתר ,לא צפוי שינוי
של ממש בצבא
דרום לבנון ,אפשר היה
להוציא 'את רוב הכוהות
מלבנון .לשלוט בשטח
קטן יותר  -ולהשיג אותה
רמת בטחון לגליל
מאת יוסף ולטר
! nagאיש בטחון בביר שהופיע לפני
| כשבועיים בשיחת רקע לכת־
H
|
 BHBבים צבאיים ,יהיה אופטימי:
רמת השליטה של צה"ל ?ב-
"
לבנון" ,אמר ,משתפרת הן מבחינת נם־
יונות הפיגוע "והן מבתינת האפקטיוויוח
של הפעולות העויינות".
בפירוש רחב יותר של הדברים התכוון
האיש לכד ,שאף שהיקף ?הפיגועים נגד
כוחותינו בלבנון לא השתנה ,פחת מספר
הנפגעים ,תודות לסידוה של פעולות ש־
גקט •בהן צה"ל ,פרי נסיון מצטבר .של
השהייה בלבנון .עיקרן :סיורים לא־שי־
גרתיים ,דגש על חשיפת גידמים עויינים,
הגברת הפיקוח במעברים שעל האוואלי,
והרחבת השליטה של צבא דרום לבנון,
דבר שמאפשר צימצום מסויים בכמות ה-
כוחות ומשחרר את צה"ל מכניסה לאיזו־
ריס מועדים לפורענות.
בדיעבד ,מתברר כי האופטימיות של
הד בר היתד .מוקדמת מדי ־ .שבועיים רוויי
פעילות עויינת נגד כוחות צה"ל בלבנון,
? בכל הגזרות ,הפכו את הקערה על־פיה
וחוכיחו בפעם־המי־יווע־כמת שבלבנון,
תחזיות ום טאטיסטיקות שוות כקליפת־
השום 30 .תקריות ירי אר.פי.ג'י ,.אש מ-
נשק קל ,רימונים והפעלת מטעני צד —
שתבעו שגי הרוגים ושמונה פצועים —

צבא דרום לבנון :האופטימיות חיתה מוקדמת
שלישית שקבוצת צעירים ,בהנחיית פת־
סואה אבו־סאלם ,מציבה אתגר לאוכלוסיה
,הערבית :לראות תיאטרון ,אד גם לתמוד
בו.
דרושות היו ארבע עשרה שנות נסיו־
נגת ,בדי להגיע להצלחה־היתםית הזו .ומה

שיש היום ,הוא בגדר הישג אמנותי .לא
עוד דקלומים לאומניים שטופים וגש,
מסרים בעובי של רגל פיל ,הטחת על-
בונות זילים בשלטון הישראלי ,קריאות
בוטות לעבר אלה הגחשבים לבוגדס,
מלשינים ומשתפי פעולה.
>

יש תיחטם .מקצוענות .ויד מכוונת .ו-
התוצאות מוכיחות זאת על הבמה ,ובקונ
קהל ה8ופים בהצגה מחגעב" )לוט
"
פריצת הדרד הרא־
בערפל( ,שמרה את
שונה לעבר הקהל הרחב ,היתד' התמק־
דת באורחות חייו של הערבי ,חושב
השמחים המוחזקים ,על רקע מלחמת ששת
הימים ,מאורעות ספטמבר השחור" ,מל־
"
הכיסורס ,והסכם השלום בין
המת יום
" ?
ישראל ומצרים.
עכשיו יש במד ,קבועה ללהקה .יש גפ
יותר מקורות מימון .ויש גםיון בהעלאת
מחזה מורכב יותר ,מגובש יותר ,קולע
יותר עלי" .במרכז ההצגה — המספר,
"
יריעת חיים עקלק־
שבאמצעותו נפרשת
י
לד .של צעיר ערבי ,בשם עלי ,שתהילתה
בקיפוח בבית ,המשכה במפגש עם ישר-
אלים חרחק ממקום מגוריו ,וסופה באבדן
השפיות.
אחד מפסרוגי הדהקה הזו ,טוען כי
עליה לפעול במגבלות הצנזורה הישרא-
לית ,ועל כן היא נזקקת לסמלים ,ומי
שצריד להבין יבין .וממילא הקהל הערבי
חבא לצפות במחזה ,לא רק .קורא בין ה־
שורות הוא מגיע גם אל מתחת לשורות.
מבט לאחור מראח ,כי אכן הרמזים
גתחדדו .ויש יוחד ' עידן בהתבטאויות.
' והשחקנים מבינים שיש לחם עסק עם
קחל שבגר תחת השלטון הישראלי ,ואין
עוד צורר להגיש לו הכל בכפית לפה.
לכן אין צורר לגדוש את פיו של צעיר
ערבי בקטעי עתונים ,כדי להעביר את
המסר .נוסח זה של להקת " בלונים" מ־
?לפני ארבע עשרה שנה ,נראה היום יל-

דתי לשחקני להקת חקואתי" ")' .המס־
"
פר"(.
י
אופני ההתבטאות • בתיאטרון הערבי,
מוכתבים במידה רבה על יד הצנזורה .
הישראלית .צרכי הבעהון ,או מד ,שנוה-
גים לכגות הסדר הציבורי ,כפו על ה-
סופרים והמשוררים במזרח־ירושלים ו־
בשטהים המוחזקים סגנון־של־מחתרת.
מקסימום של רמזים עם מקסימום של
זהירות .זו הנוסחא .וליו"ר המועצה ל־
כקורת סרטים ומחזות יהושע יוסטמן ,נו-
תר לאמר רק זאת :אנחנו פוסקים על
סמר החומר המונח לפנינו .נקודח.
והצוסח מוזמן לקרוא דרור לדמיון ,ו-
לנחש מה יש בין השורות .ואפשר לשער
שלא תמיד מבין היהודי המשכיל ממערב
יתשלים ,את מה שמבץ ומתכוון המתזאי
או הצופה הערבי ממורח ירושלים .תנאי
חחיים בצד ההוא מריצים את הדמיון ל-
כוון אחד :שלטון ישראלי .שלטון זר.
שלטון כיבוש.

 ?Bעודני עתונים ערביים יודעים
 ^Bלספר דוגמאות לרוב שעיקרו
? — Hהערמה בצורה כלשהי על
הצנזור הישראלי .הנה אתת מ-
הן  :ערב ביקורו של נשיא מצרים םאדאת
בחיפח ,ביקש אחד העתונאים לכתוב סא-
טירה על האירח ורעייתו .אד כיון ש-
ידע שהצנזורה לא תאשר אותה לדפוס,
החלים להתחכם .כתב מעשייה על זוג
קופים המורשה לצאת מגן התיות למשן־
יומיים־ שלושה ,ובמשן־ תקופה קצרה זו
ל בוא בין האנשים .הצנזור קרא .אולי

לא קרא כלל .אבל אישר לפירסום .ל־

מחרת ידעו כל הקוראים במי מדובר.
זה אפשר היה לעשות בעיתון ומפעם
לפעם .גם בחומר ספרותי! .אחר .בתיאט-
רון ניתן להגיע לדרגת תיחכום גבוהה
יותר ,משוכללת יותר ,בגלל המשחק ,ב-
זכות האביזרים שעל הבמה .מכאן הענין
ההילד וגובר בלהקה המריצה את ההצ־ י
גה עלי".
"
עלי בורח מביתו .עלי גונב לחם לא-
כול .עלי מוכר פלאפל במסעדה יחודית.
עלי מקיים יחסים עם צעירח יהודיח .עלי
נעצר .בנתונים האלה יש די חומר מד-
ליק לפחות בש ביל בני נועד מהשטחים.
אבל לא רק אותם .כיוון שבין השחקנים
הבולטים יש ערבים מישראל ,יש ביקוש
להצגה הזו גם בקרב אוכלוסיה ערבית־
ישראלית.
ענין אחר ,לא פחות חשוב :כמו ב-
הצגות הראשונות שהעלו להקות חובבים,
כר גם בהצגה האחתנה ,הנחשבת לטובה
שבהן ,יש עימות אלים ,אכזרי ,בין ער-
בים ליהודים ,בין ' שלטון לנשלטים .אין
הידברות .אין די-שיח .אין דו־קיום.
מי שרוצה לראות את רבע הכום ה-
מלאה ,יכול לטעון ,כי העלאת הצגה כזו,
משהורת קיטוו ,מאפשות התבטאות ב-
טונים סבירים ,שהר אין קראה לאלי-
מות ,ואין הזמנה למעשי הבלה ,בוודאי
שלא למוד בשלטון .בקיצור :רוצים ל-
דבר ,שידבת .זו נקוות חובות למי ש-
מחפש אותח .ואם חיא וווחת בחוגים
בטחוניים ,סימן שהשלטון די 1ראלי הת-
בגר ביחסו לערביי השטחינ ,וגם זד .הישג
הראוי לציון.

לבנון :אפש ר להיעדר בקו חדש
בה היא לא מ;עט פועל־יוצא של ד.תי
מיכה שניחן לו צה"ל .בסחונם העצמי
של חיילים אלה נובע מן הידיעה שצה"ל
נמצא בקירבת מקום והוא יתוש לעזרה
כמקרה של מצוקה.
 JBMBמסגרות צבא דרום לבנון מו־
צבא דרום לבנון מלל ביום גדודי ? Hקמות במתכונת צה"ל ,קציני
חי"ר• ,שיריון וארטילריה .יש לו טנקים '? ?0צה"ל מאמנים את היחידות ו-
מפקחים על פעולותיהן .הקמת
מסוג שרמז" ו־טי 54.מיושנים ,מספר
סוללות" ארטילריה נגמ"שים וגדודי חי"ר .הצבא ,רובה בכולה ,נעשית בכספי משלם
כוחות השירון שלו אין 'להם משמעות של המסים הישראלי .מאליו מובן ,שהתקציב
ממש .מטרתם העיקרית של הטנקים המ־ מוגבל ,דבר שמשפיע על רמת האימונים
יושנים להרשים את האוכלוםיה וליצור ועל כמות האנשים שניתן לגייס .המש-
את הדימוי של גוף הזק .סוללות הארטי־ מעות היא ,שגוף זה יישאר פחות או יותר
לולה יוכלו להגיש ,אם בכלל ,סיוע ל־ במתכונתו הנוכחית ,בחודשים הקרובים.
•צה"ל במקרה של התלקחות באיזור .צה"ל מעצבי המדיניות הישראליות טוענים ,כי
משחדל לשמור על האיזון הבין־עדתי ב -ישראל תפנה את כיתותיה מלבנון כאשר
צבא דרום ל בנון וליצור יחידות מעור -יווצרו התנאים• לכד ,לאמור :כאשר צבא
בות של מוסלמים ונוצרים .כל עוד צה"ל דרום לבנון יהיה חזק דיו בדי לשאת ב-

טפהו על פניהם של אלה המנסים ליפות! ? ?Bצבא דרום לבנון קצר באחרונה
כמשהו את התמונה• מספר הנפגעים אמ WH -הצלחות בפעילות הבסחון ה-
נם פחת בחודשים האחרונים אד איריעי *?? שוטף בגזרות שהועבדו לאח־
השבועיים חאחרונים.הוכיחו ,כי גם עיר־
ריותו .גם הספקנים ,שבין קציני
גות מוגברת ותחכום תלויים במזל.
צה"ל שפיקפקו ביכולתם של החיילים
הדרומיים להתמודד עם האוכלוםיה המ-
, 8Hflשתי התקריות שבהן נהרגו שני קומית וללחום בהצלחה בגורמים העדי־
 BjBjjWהחיילים ,אירעו בשתי גזרות נים ,מודים עתה בחצי פה ,כי ?צבא דרום
 Wemשינית .הראשונה ,ביים חמישי לבנון עושה עבודה לא רעה" .כתושבי
שעבר ,היתד ,בשיק של נבטיה .האיזור ",מכירים החיילים הלבנונים את
חייל צה"ל שהיה עם חבריו בעמדת תצ -המנטאליות המקומית ומזהים בנקל את
פית על 'גג אחד הכתים בשוק שבמרכז היסודות העויינים .ויותר מכל :הט מ־
העיירה ,נהרג שעה ?שתושב מקומי הטייל שותררים מן המיגבלות שמבלות את ידי
רימון־יד על הגג ונמלט מן המקום? .ב -צה"ל בפעילותו בקרב האוכלוסין"! המקו-
תקרית השניה עלה נגמ"ש של צה"ל על מית ומגיבים כראוי על כל גילד של
מוקש' ,צפונית לעמיק שבגיורה המורחית .עוייגות .אבל הדרד עוד ארוכה .צבא
תקרית זו אירעה בגיזרה שקטה יחסית דרום ?לבגון רחוק מלהיות צבא של ממש
ומניחים ,כי מטמיני המוקש הקטלני באו וספק אם יהיה כזה אי־סעם .הצלחתו עז-
מסוריה ,בעוד שהתקרת בנבטיה היתה
של פעולות
אחת מתיר שורה ארוכה
עויינות נגד כוחותינו באיזור ריווי שנאה
לישראל המאוכלס ברובו במוםלמים־שי־
עים.
הגורם הדומיננטי בעדה השיעית חוא
כיום ארגון "אמל" שמרכזו בביירות והוא
נתון תחת מכבש הלחץ של סוריה .ארגון
זה פועל בלא ליאות בדרום לבנון על־מנת
לשים לאל את גםיונות צה"ל לשכנע את
האוכלוסיה השיעית ,כי רק שיתוף פעולה
עם ישדאל ונטילת הענינים לידיהם תור
ניתוק מסויים מארגון אמל" ,יביא לר-
גיעה באיזור ויקדם "
את האינטרסים של
"טפחות לדירה"
ו
הושבי דרום לבנון.
הותאמה במיוחד לתנאים
"
בחודשים האחרונים השקיעה מערכת
השוררים היום במשק
I
הכטחון מאמצים רבים לגייס את צעירי
העדה לצבא ודום־לבנון ,לסי שעה בלא
יהיא מאפשרת^7־ אחד
יI
הצלחה מרובה .ב־ 65אחוזים מתור 2000
לצבור אמצעים כספיים
החיילים הדרומיים הם נוצרים ,רק  8נ
אחוזים שיעים 13 ,אחוזים דרוזים ו־4
אחוזים מוסלמים סונים.

בשטח ,נשמד השקט ומתקיים האיזון .מד.
יהיה אם יעזוב צה"ל ? איש אינו רוצה
להתנבא.
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בשפת הרמזים  :חגמאי פונסואח אבו סאלם

עצמו בעומס חבטחון השוטף וכאשר יש-
תכנעו הכל ,כי הוא יהיה מסוגל לבלום
את שובם של המחבלים לאיוור.
יתכן שיימצאו הסדרים מדיגיים כלשהם
שיאפשרו יצירת חיץ בין איזור דרום
לבנון לבין צפונה ,הנסיון מלמד ,כי קלו-
שים הסיכויים להגיע להסדר כלשהו עם
ממשלת רשיד כראמה ,באו"ם ,איש אינו
מאמין .צבא דרום לבנון לא ישתנה הרבה
בעתיד' ,לכל היותר יצבור נסיו! .אם כן,
למה מחכים ז
יש הסבורים ,איפא ,כי ישראל היחד?
יכולה לעשות ?זח כבר את הצעד שרבים
מייחלים לו :להוציא את רוב הצבא מ-
ל בנון ,להתייצב בקו חדש שבו ישלוט
צה"ל על שטח קטן יותר ובכר להשיג
אותה רמת בטחון בגבול הצפוני ,בפחות
,. . .,
כוחות.

לפי תקיפת החסכין,
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 Iתכנית חסכון לדירה ,שתעזור לו
| לרכוש דירה משלו.
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מסוק אמריקני לגילוי מוקשימ :לחיעון לקראת טירור ימ»
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ישראל כבר אינה מעצמה בים סוף

מיקוש נתיבי הים חשף י
ל0ןשונה ,,מיאז ה נהיגה ."..
מםני את הפיחות במעמדה
האסטרטגי של ישראל:
מוגבלות יכולתה להשתלב
בפעולה בינלאומית
,לאבטחת חופ^ השיט
בזירת ים סוף
מאת שמואל שגב

?— מיקוש נתיבי־ים בינלאומיים
 WHבפתח תעלת־סואץ ובמבואות
 Hים סיף ,חשף בפעם הראשינה
מאז השלמת הנסיגה מסיני ,את
הסחף שחל במעמדה האסטרטגי של יש-
ראל :פיניי הבסיס הימי בשארם א־שייח'
?והפריסה מחדש בנמל אילת ,צמצמו את
;טווח הפעולה של ספינות חיל הים היש-
ראלי והגבילו את יכולתו להשתלב ב-
פעולה בינלאומית לאבטחת חופש השיט
בים הפתיח.
השיגיי במעמדה האסטרטגי של יש־ '
ראל ,בא השבוע לידי ביטוי גם בהתייע-
צויות שנערכו בדרג המקצועי ,ביחס ל-
השפעת הפיגועים ב־ 13כלי־שיט בים סוף
על היפש השיט לאילת .בל הגורמים ש-
נטלו חלק בהתייעצויות אלה הייו תמימי־
,דעים :מאז 'ניתוק קשר איראןי-ישראל
ב־' 19בפברואר  ,1979ומאז נפסק זדם
הנפט האיראני בקו הצינור אילת—אש-
קלון ,פחת מאוד משקלה של ישראל ב-
זירת ים סוף' .ישדאל אמנם נזקקת ל־
נתיבי־שיט חופשיים לצודד קיום סחרה
עם יפן ,דרום־אפריקה ומזרח אפריקה,
אד תנועת האניות לאילת וממנה קטנה
מאד ביחס להיקף הסחר הבינלאומי , .של
ישראל עם אירופה המערבית וארה"ב .על
בן .ההערכה הכללית היתה כי פעולתם
של י המחבלים המשתייכים לארגון אל־
וג'יהאד אל־איסלאמי" ,איננה פוגעת" בל
גד באינטרסים ישראליים ישירים .אף על
פי כן ,הבעיה היא פוליטית ועקרונית
ועל כן הדרג המדיני בישראל חייב לתת
את דעתו עליה.
ואמנם ,מאז דווח.על פעולתם של המ־
?חבלים האיראנים ליד באב אל־מנדב ו־
באיזור מפרץ סואץ ,קיימו ארה"ב ויש־
ראל התייעצויות שוטפות ביחס למשמעות
המיקושים הימיים בים הסתוח וביחס ל־
פעולות הנדרשות מצידם,י לטיהור נתיבי
הים מהמוקשים הללו .אולם גם בדיונים
אלה הלה ברור ,שאין ישראל יבולה למלא
י
חסקיד פעיל בנושא זה ,הן משום אפי.

שרויותיה המוגבלות ובעיקר משום סירובן
של חמדנות הערביות השוכנות לתופיו
של ים סוף לשתף יפ*ולה עם ישראל בת-
חום זה .מבין מדינות אלה — סעודיה
ונסיכויות,המפרץ עלילות להיות הנפגעות
העיקריות אד רק מצדים מסוגלת לנקוט
פעולה מעשית כלשהי לטיהור נתיבי הים
ממוקשים.

? Hמראשית השבוע שעבר מקיים

 ^Bהיל־האיייר המצרי סיורים ק-
נ?? 'בועים בשמי ים סוף בעוד שו־
לות מוקשים של חיל־הים ה-
מצר שטות ליד מיצרי באב אל־מנדב
ומנסות לפרק חפציפ חשודים" הצפים
על פני המים" .
ענינה של מצרים בפעולה
זו מובן .רוב הסחר הבינלאימי באוקינוס
ההוד ,המכוון לאירופה המערבית ,עובר
בתעלת סואץ ופגיעה בסהר זה פוגעת
במישרין בכלכלה הלאומית המצרית.
דמי־המעבר ?בתעלה מהווים את ההכנסה
השלישית בגודלה במצרים — אחרי ה-
הכנסות מבני־המשפחית המצרייה העוב-
דים בנסיכייית •המפרץ ' ואחרי ההכנסית
מתמליגי הנפט .בשנה שעברה בלבד גבתה
מצדים.סד  1.1מיליארד דולר כדמי מעבד
ומשום האינפלציה העולמית .היא קיוותה
להעלות את דמי י המעבר ולהגביר השנה
את הכנסותיה במידה ניברת? .בשלב יזה
'שומרת מגרש על "פרופיל גמיד" ביחס

למידת הנזק שגרמה פעולת המיקוש בים
הוף• אד עובדה היא ,שמאז נודע לרא-
שונה ,על פגיעה במכלית  .ליברית.ברא-
שית השבוע שעבר ,פחת במידה קטנה
מספד האניות העובדות בתעלת'םואץ ו-
קיים חשש סביר לגד שאם לא יטוהרו
נתיבי הים ,עלולה מצרים להיפגע בצורה
חמורה יוחד.
אד כבר בשלב זה היה ברור למצרים.
שאין היא מסוגלת לשאת לבדה בנטל
זה! .וכד לאיר הנסיין שנצבר בטיהיר תע־
לת־םואץ לפני עשר שנים ברוק ,קראה
מצרים שוב לעזרתה של ארה"ב והיא
נוטה להסתייע גם בבריטניה ובצרפת ל-
צודד טיהור ים סוף ומבואות התעלה.

? פעולות הטיהור מתבססות ב־
?
? HHמצרים על הבסיס הימי והאוויר
?
? בדאם־בנאס ,שהיד ,אמור לש-
מש כבסים קבע לכוח־המשימה
האמריקני הנייד ,לצורר התערבות ב-
אמור המפרץ הפרסי .מצרים נמנעה מ־
להתחייב בכתב להעניק שירותים לכוח
אמריקני זה ,ועל כן הקונגרס האמריקני
מנע ממימשלי קארטד ורייגן את האפ-
שרות להקציב סכומי בסף נכבדים לשם
העמקת הנמל ,הרחבת מפלילי התעופה
בקירבתו והתקנת ציוד קשר ואלקטרוניקה
מתוחכם בו .הנשיא מובאריר נימק את
סירובו להתחייב בכתב להעניק שירותים

לכוח הפרסה האמריקני הנייד בכד ,ש -המעצמות הימיות להביא בחשבון אפשריות
חתימת חוזה כמוה בחתחייבות להקים של טרור ימי לא רק באמור המפרץ אלא
בסים אמרקני -יקבוע בתחומי ארצו .מאחר !גם באזורם אחרים ולהיעדר לקראתו.
שבאופן רשמי ,לפחות ,משתייכת עדין
מצרים לגוש המדינות הגייטראליפטיות MEM ,גורמים מצרים המנסים להבין
את פשר פיזור המוקשים בים
|| |
|
הענקת בסים צבאי קבוע לארה"ב היתר8 .
עומדת בסתירה לעקרונות שגובשו על ידי  HBIPסוף ,הגיעו לכלל מסקנה שלא
?גוש.המדינות הבלתי מזדהות .על כן ,לעג
רק הסיוע המצרי לעיראק אלא
הגודל הוא שמצרים דווקא היא היא הנז־ התמשכותה של מלחמת איראןו—עיראק
קקת עתה לשירותיו של צבא ארה"ב ,היא הסיבה לפעולות טרור ימיות אלה.
?וכאשר אינטרסים לאומיים שלה עומדים מלחמת ההתשה במפרץ הפרסי החלישה
על כפית המאזניים היא מעמידה את ראם־ את כוחן של איראן 'ועיראק כאחת ,אד
בנאם לרשות כוחות אמריקניים ,בריטיים בחודשים האחרונים היא מאיימת יותר
וצרפתיים ,לצודד טיהורו של ים סוף מ־ ויותר על יציבות המישטר בטהראן .גם
מוקשים .ואילו ארה"ב ,כדרכה ,לא ניצלה אם צבא עיראק ניגף במערכה נגד צבא
את מצוקתה של מצרים אלא מיהרה ו; -איראן וגם אם כוחותיו של צדאם חוםיין
נענתה בחיוב לפנייתה של קאהיר וקיבלה גורשו מתהומיה של איראן ,הפגיעה ב-
על עצמה לשאת בנטל העיקרי של אבטחת כלכלתה של איראן היא עתה המורה יותר.
חופש השיט בים סוף ובמבואות חעלת מאז ראשית המלהמד ,לפני ארבע שנים,
סואץ.
?נסמכה עיראק על שולחנן של נסיכויות
•אולם מעבר לפעולה המידית ניצבת המפרץ הפרסי בעוד •איראן משכה כל ה-
עתה שאלה עקרונית יותר .לראשונה מ־ עת מתםכונותיה .עתה הצטמקו הרזרוות
אז הופיע ארגון אל פתח" בזירת ה־ האיראניות ומאחר שאין מעצמה המובנה
טרור הבינלאומי "
ב־ 1בינואר  ,1965פעל לסייע לחומייני להיחלץ מהמשבר ,אותות
ארגון טרור )במקרה זה ארגון איראני( המלחמה מתחילים להיות מורגשים בשוקי
גם בתחום הימי .עד כה התרגל העולם טהראן ובערים פרסיות אחרות .על כן
לחטיסית מסיסים ילפיגועים בארצות שו -נאלץ חומייני לנקוט באמצעי יאוש ,כדי
נות ,אר נתיבי הים היו 'חסינים .עתה ,גם למקד תשימת-לב בינלאומית למצוקתואם יעלה ביד מצרים ,ארה"ב ובריטניה וכדי להביא לסיום המלחמה בתנאים המ-
לסהר במהרה את מימי י 0םוף ,יצטרכו קובלים על איראן ,דהיינו במחיר ראשו
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של נשיא עיראק .צדאם חוסיין.
מתיד מידעית להלד־ריח זה ,פתחה ה-
שביע מצדים ביממה בינלאימית חדשה
להפסקת המלחמה באיוור המפרץ הפרסי.
הנשיא מובארד יצא לביקור רשמי ב־
בלגראד מתיר נסיין לגבש יוזמה של
הגוש הנייטראליסטי בענין זה .שר המ־
דינה לעניני חוץ ,ביטרוס גאלי ,יצא ל-
יפן ,במאמץ לשכנע את הממשלה היפנית
להירתם למאמץ מחודש לסיום המלהמה.
כמי שצורבת  80אחוז מאספקת הנפט שלד.
מנפט ים־תיכוני ,נהנית יפן מהשפעה גדו-
לה יחסית הן בטהראן והן בבגדאד ומכל
מהום — השפעתה גדולה אולי יותר מזו
של ארה"ב .שר החוץ החדש ,עיצמת עבד
אל־מגיד ,יצא לפאריס בנסיון לרתום גם
את צרפת ליוזמה זו.
בתנאים רגילים היתה עיראק מקדמת
בכדכד ,את המד'לד המדיני המצרי .אד
מאחר שהכל יודעים שזזומייני עומד על
הדחת נשיא עיראק מתפקידו ,אין צדאם
?חוםיין "מאושר" מכל מהלר שיהיה בו
כדי לערער את מעמדו בארצו ובנסיכויות
המפרץ .נשיא עיראק מאמין ,שאם מל-
חמת ההתשה תימשר ואם יתמידו נסי•
כויות המפרץ בסיוע למאמץ המלחמה
העיראקי ייתש כוחה של איראן ובמוקדם
או במאוחר יהא חומייני אנוס להגיע ל־
"פשרה מכובדת" ואהל מו"מ לסיים את
המלחמה "בלי מנצחים ובלי מנוצחים".

•
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מאת שאול ברחיים
ן• !!חד מאגפי משרד החוץ ב-
™ ירושלים מתחילים לעםוק בחש־
בון־נסש .צוות בניהולו של הממונה
האתרי .על משרד הקי"ייד הימראלי
בביירות מתחיל לסכם את עבודתה
של הנציגות הבלתי שגרתית .גם אם
נולדה .בסערת מלחמה שהדיסלומא־
טיה כאילו תססה עליה טרמפ ,הדי
עוברה ,במשר כשנתיים ,עשו הים־
.טורה של ממש.
יאק כל ספק שאחת השאלות שה-
סוקרים יציבו לעצמם תהיה :האם
נשא עמלם פרי  1האם הקשרים ש-
נוצרו ,עמוקים דים כד להשרד גם
אחר סגירתה של הנציגות ז
מי שהיה גוסח במפגש הפרדה ב-
ביירות — אינו מפקפק בכד כלל ו-
עיקר.
הצוות הישראלי האחמן הזמין 'או-
תו יום את מכרו־ידידיו הקרובים ב-
יותר' למעשה את המשפחה המאמצת

של כל אחד מהם .אנשים טובים ש-
פתחו את דלתם ונתנו ,לישראלים ש-
התגוררו במעין קומונה מרגוע ואווי-
רה ביתית אחר שעות העבודה .הם
לא היוו "קשרים" במובן המקובל
'בקרב •דיפלומאטים אלא משפחה של
ממש.
כאשר .באו בני המשפחות המאמ-
"
צות" לנציגות ביקשום להרים מסית.
לא ,לא אמרו להם ששעת הפרדה
הגיעה .כל אחד רק לחש לידידו ש-
הוא עצמו אמור לצאת עוד באותו
לילה .המועקה היתד ,כבדה .עיני ה־
ידידים הלבנונים !תמלאו דמעות ,ה־
גרון נחנק .באשר מישהו הציע שאחד
מהם ישמיע כמה משפטים — לא
הצליח האיש להוציא הגה מסיו.
ביושבם במסוק שהטיסם חזרה ה-
ביתה היו גם אנשי משוד החוץ ויתר
אנשי הנציגות שתיים במצב וות
קשה .כל אחד מהם ידע שהותיר
מאחוריו .שם בבייתת ,ידידם של
אמת .כל איש הוהר בצפר להם ,האם
לא יפגעו בהם בני עמם רק משום

שהיי ידידיהם של הדיפלומאטים ה -המת לבנון .עבר זמן מה עד שלמדה עושי דברם לסגור את הנציגות .התה־
ישראליים ז
לנצל את העובדות חחושות ועד ש־ ליד נתמשד יותר משםברו רבים אד
דובר צה"ל 'בביירות שהיתר ,לאבן ההערכות נתגשמו בסופו של דבר.
על השאלה האם הזרעים שנזרעו ב-
תלתה את שלטה הראשון ליד לשכת
 f aי שיסכם עתה את תולדותיה של שואבת לכל אנשי התקשורת .מן ה -ביירות יניבו פרי מדני — אפשר יהיה
«' נציגית ישראל בלבנון ,יידע ל-
התחלה הצנועה ועד לכינונה של נצי -להשיב רק בעתיד .יש הגורסים שאין
הבדיל הבדל היטב בין המשפחות ה־ גות ממשית לא ארכה הדרה הרפ -בלבנון כל מוצא־ זולת קנטוניזאציד-
מאמצות והקשרם המדיניים שנוצרו  .לומאטים הישראליים נשאו בכיסם ואז ,כאשר יוקם בצפת הקנטון הנוצ-
בחודשים האדיבים בין שליחי משרד תעודת מעבר של ממשלת לבנון ,מס -ר ,המוקם בו בודאי גם שגרירות יש־
מר שגתשב ליקר מפן.
ראלית גלויה אבל עד אז צריד לב-
החת לבין המימסד הלבנוני.
הנציגות בלבנין פעלה בסגנון ש־
חון האם תקשרמ שנוצרו ימשיכו ל־
התקיים .כה דיברו השבוע על אפש-
הוא כדרר כלל זר לגציגו"ות ישראל
ברחבי ?תבל .הגציגות עצמה היתד ,ך* היסטוריה של הגציגות בביירות רות לערוד מושג שני של סימפוזיון
גלויה לעין בל» .אד עבודתה המדינית י י תציין בודאי במה נקודת מפנה .בין אנשי מדע מישראל ולבנון .המו-
של נציגות זו נעשתה דווקא בםודות .ראשית ,את הנסיגה מן השוף שהיתה שב הראשון נעור בשעתו בלבנון ו־
בניגוד למקובל ,לא נהגו לטלפן ל -בעיני הלבנונים אות וסימן לשוב ה -השתתפו בו מטובי המזרחנים בשתי
משרד החוץ הלבנוני כדי לקבוע פגי -סורים לעמדת השפעה מרכזית באר -המדינות .אז נקבע שהמושב הבא
שה עם פקיד הממונה על עניו זח או צם .ושנית — ועידת לוזן שסגרה את ייערן־ בישראל — רק העתיד יגיד אס
אוזר .במשרד החוץ הלבנוני לא נראו אותו המעגל ,כאשר הנוצרים ויתרו מושב כזה הוא אפשר ,ועוד בדרג
הישראלים .אבל עובדה זו לא הפרעה על עמדותיהם הפוליטיות והסכימו ל -שהשתתף במושב הראשון.
להם לבצע את שליחותם בכל הדר -תת לירביהם •הפנימיים אחיזה משו-
כד או כד ,עורכי הסיכום של פעו־
גים האסשרים.
תפת במושכות .באותם הימים היה ' לות הנציגות בלבנון מגלים אופטי-
הדיפלומאטית הישראלית לא היתד ,ברור גם לאנשי נציגות ישראל שב -מיות מרובד -לדידם ?לא היו אלה חוד-
מעורבת כלל בשלבי ההכנה של מל־ מוקדם .או במאוחר ידרשו הסותם ו -שים מביזבזים.
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טרומן בי קבוצת הפליטים תוכל
להשאר בתחומי ארה''ב .הפליטים
פוזרו ב־ ל נ קהילות והם היוו
קבוצה ראשונה של עקורים אשר
נקלטו בארה''ב.
את הכנס יזמה הסופרת רות
גרובר ,שהיתה באותן שנים יועצת
לשר הפגים האמריקני .מאתר
שהיא יהודה ודוברת שפות נשלחה
להביא את הפליטים מאיטליה.
הגב' גדוגר נשארה קשורה עם
הקבוצה שבמחנה ונהפכה לאשת
הקשר בינם לבין השלטונות.
כדבריה במם ,לפני מי שנותרו
בחיים ובגי־משפחתם ,הןבירה
רות גרובר גיצד נרע רב על
ברכיו ,גשק לסיפון הברזל של
אונית־הסליטים ונשא תפלה,
בעת שחאניח חלפה על פני פסל
החרות.
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רומא:
האם נדע
לשמור על
המורשת?

 Iאת הצעדים הראשונים להעביר
את מקומות הקבורה היהודיים
לפיקוח ממשלתי ,כדי לאפשר
ליהודי איטליה לנצל את זכותם
'באזרחים ,לכבד את מורשתם ולהגן
עליה.
'במצב דברם זה ,כנראה ,החל
הוואתיהן להנ«ין דאגת ברורה
יותר לקטקומבות היהודיות.
הארכיאולוגים שלו עשו כמה
חפירות ,עבודות גיקוי — וצר
לי לומר — גם ניכר" .כמה מן
השרידים שהיו "שם ,גם עצמות
יהודים בנות אלפיים שנה ,הועתקו
ממקומם .מצבות וחפצי אמנות
מאוחסנים עתה במרתפים
ובמוזיאונים של הוואתיקן ,וניתן
?לראותם רק על פי בקשה
מיוחדת.
שובן של הקטקומבות לפיקוח
יהודי ישים קץ לתקופה כאובה
לנו מאור ייפתח עידן חדש ,רצוף
קשיים 35 .אלף היהודים של
.איטליה נחושים בדעהם לקבל על
עצמם את האחריות .במדינה זו,
של סובלנות גדולה ,אנויכולים
לצפות לכינון יחסים מועדפים עם
הרשויות• ,לשמירת המורשת שלנו.
ואולם אנו יכולים לתביע זאת רק
אם נובל להוכיח?!את •כושרנו
המדעיוד&ינאנסי לשאת במשימה.
ושומה עלינו לעשות זאת ,שכן
הממשלה שלנו ,עט כל רצונה
הטוב ,איגד .יבולה לעמוד.בביצוע
משימה זאת ,משום שבל משאביה
מושקעים בנכסים הארכיאולוגיים,
האמנותייס וההיסטוריים הרבים
מספור שעליה לשמד לכנסייתד,
שלה.
הקהילה הקטנה שלגו יודעת
היטב ,בי אין בידיה המימון או
המיומנות לעמוד באחריות
התדעוה־עתיקה .וכר ,שומה על
הקהילה היהודית העולמית ועל כל
' אלו אשר קשובים למסר של העבר,
להצטרף אלינו במאמצינו לחשוף
ולשמר מורשת משותפת זו .היא
טומנת בחובה עדות לפזורה
?הקדומה ביותר ולזמנים שבהם מנו
היהודים כ־ 12אחוז מןהאובלוםיד,
בקיסרות הרומית.

מאת טוליח צבי  /נשיאת איגוד
הקהילות היהודיות באיטליה
 nlהקהילה היהודית ,העתיקה
מ ביותר במערב ,תזכה בקרוב
?בהזדמנות לתבוע לעצמה מחדש
את מורשת עברה שערכה לא
יסולא בפז .הדבר ממלא אותנו
שמחה .ואולם כנשיאת איגוד
הקהילות היהודיות אני חשה כי
שמחה זו מהולה בהרחה .אל
ההזדמנות הנדירה תתלווה
אחרות ,אחריות אשר 'נשללה
מאתנו עתה בשל היותנו מיעוט.
האם נוכל לעמוד בה ז
ברגע שיאושר ההסכם ,שעליו
חתמו הרפובליקה האיטלקית
והוואתיקאן בפברואר אשתקד —
בתקווה שהאישור יהיה הקיץ —
תזכה איטליה מחדש בשליטה על
הקטקומבות: ,אשר בארבע המאות
הראשונות של הספירה קברו בהן
היהודים את מתיהם .אז תוכל
הממשלה האיטלקית להתיר לגי
לעשות את אשר מאז ומעולםהיתד,
ומתנו—ותמיד חובתנו :לשמר
ולחקור אוצתת אבודים אלה מן
ההיסטוריה הקדמה של צמנו.
ממאות המצבות החקוקות,
מציורי הקיר והעיטורים למיניהם,
מחפצי האמנות הקדומים אשר
!חשפו מלומדים בחפירותיהם
הארכיאולוגיות ,למדנו יותר על
הולדות יהודי הגולה מאשר מכל
מקור אחר .למדנו מי הם היו ,מאין
באו ,באילו מקצועות ועגפי סחר
יעסקו .למדנו הרבה על חיי
המשפחה שלהם ,על הקשרם
שקשרו אווזמ איש לרעתו
ולקהילות שבהן עשו את חיי
היומיום שלהם.
מאמץ משותף זה ידרוש כמד,
הודות לאוצר תרבותי יחיד
יוזמות ,לרמת:
במינו זה ,אגו יודעים את
• הקמתה של ועדת יעוץ,
שמותיהם של  13בתי־בגםת אשר
שתכלול מדענים איטלקיים
הקיסרית.
היו קיימים בימי רומא
ובינלאומיים ,ומומחים בשדה
וכמה יכולים היינו לדעת. ,אילולא
האמנות וחאדביאילוגיה.
הוזנחו בל כד קטקומבות אלה,
!ברומא וברחבי איטליה .ההזנחה
• הקמתה של קרן ביגלאומית
נובעת מן העובדה ,שאף פעם לא
למורשת היהודית באיטליה ,אשר
פיקחו על אתרים יהודיים אלה,
מי
תאפשר תרומות מצד גופים
שרואים בהם את השורשים
ויחידים ,פטורות ממם במרנות
העמוקים של עברם־הם.
שבהן יינתנו.
גנבים ושודד קברים חיבלו
 9פירט מלא של תטלת
קשות בקטקומבות היהודיות.
הקטקומבות וצעדי הגנה 'תואמים,
?קראת סוף המאה ד.־ 12היו מעשי שעליהם יפקחו מומחים ,כאשר
הבמה כה תכופים ,עד
יעברו הקטקומבות רשמית מידי
.שהאפיפיורים גרגוריוס השביעי
הוואתיקן ליד ממשלת איטליה.
וקלמנט השלישי הוציאו צווים
 9הקר ולימד של שלוש
מיוחדים האוסרים על שוד
חקטקוממת אשר עדיין קיימות
ופריצה לקברם ולבתי"עלמין
ברומא ובווגוםה ,אד גם של ארבע
יהודיים".
האחרות אשר .נתגלו במרוצת
כר היו פני הדברים עד אשר
ארבע המאות שחלפו ,ואשר
אוחדה איטליה מחדש ב־.1870
הכניסות אליהן אבדו" מתחת
לאתר־בניה" ,
בשל נסיונו הממושר שלד"ווא־
חיקן בארכיאולוגיה נוצרית ,נמסרו
 9הקמתו של מוזיאון יהודי
כל הקטקומבות לפיקוחו? .ב־,1929
לארכיאולוגיה ברומא ,לשימור
באשר חתם מוםוליני על ההסכם
ולהצגה של לפחות חלק מן
— המעובד עתה מחדש — עם
המוצגים הרבים אשר נמצאו
הוואתיקן ,נהפר מעמד זה
בקטקומבות ,אשר במרוצת השנים
לרשמי .במשר  55שנד .נוהלו
עברו לידיהם של גופים שונים,
מקורות רבי־ערו אלה להיםטורה
ושל מוצגים אשר ייחשפו בחפירות
היהודית בידי הבגםיה הקאתוליח.
במרוצת שנים אלו הצליחה הוועדה בעתיד.
הארכיאולוגית היעילה שלה לשקם
בראיון עם העיתון לה
כמה קטקומבות נוצריות ,ולפתוח
"
רפובליקה" מרומא אמר כהן־הדת
אותן לקהל .ואולם בקטקומבות
אומברטו פאםולה ,מנהלה
היהודיות לא עע.איש .מצבן
הורע בתקופה של צמיחת
המכיכד של הוועדה האפיפיורת
האוכלוסין הגדילה ושיגשוג
לארכיאולוגיה של קודש ,כי הוא
הבניה .על מבקרים 'נאסר לבקר
מחמד להעברת הקמקמובדת
בהן ואפילו מלומדם יכלו להיכנס
היהודיות לידי ממשלת איטליה.
אליהן רק ל,אחר שעבת גתיכ־
"רק הוועדה שלט מסוגלת
יסורים במבין• ביורוקראטי.
להשגיח עליהן ".כתור  10שגיפ
בולו ייהרסו לגמרי" ,התנבא
בשנות ה־0ל המוקדמות ,החלו
בקדרות.
לבחון מהדש את ההסכם .איגוד
האם נניח לנבואה זו להתגשם ז
הקהילות היהודיות באיטליה עשה

קופנהגן:
ספרים
מירושלים
מאת אסונר אדלטטו,
סו3ות&>3ל* 3בסקנדינווית
 !mלהצלחה רבה זכתה
י™ בקופנהגן תערוכת ספרים
מירושלים שאורגנה בשיתוף
פעולה בין מחלקת יודאיקה של
הספרה הדנית הממלכתית
והוצאת הספרים של האוניברסיטה
העברית בירושלים.
אף שהתערוכה היתד .אמורה
להיות מוצגת ,כנהוג ,באכםדרת
בנין הספרה הממלכתית ,החליט
הספרן הראשי ומנהל מחלקת
יודאיקה ,אולף האקסן.לחרוג
מהמקובל ולהציג את הספרים
מירושלים דווקא בלבה של
אוניברסיטת קופנהגן .ספרים
לא נוצרו לתצוגה" ,
ספרים יש
לראות ,לקרוא ולחיות" ,אמר
האקסן.
 250הספרים במכלול נושאים
כפילוסופיה יהודית ,מדעים
וספרות יפה ,הונחו על שולחנות
התצוגה של ספרית האוניברסיטה
ורק יקרי יוערך והעתיקים שבהם
נשמרו בתבות זכוכית .כר שאם
חפצו הסטודנטים הדנים או לא,
הס היו חייבים לעבור מד יום
ביומו על פני הספרים הישראליים.
בתום התערוכה נתנה הוצאת
הספרים הישראלית כמה מהספרים
במתנה לספריה המלכותית של
דנמרק.

אולף האקסון:
"לראוה ,לקרוא ,לחוות"

פאריס:
"אתם באמת
יהודים ?"

הפועלים כיום בצרפת ,הוקמו
ביר גופים הקשורים 'לכנסיה.
אד גם החילוניים אינם יכולים
תמיד לענות על צרכיהם של
יהודים .שכן ,במקרים רבים קיים
קשר ביו הקשיים האישיים של
אנשים לבין מוצאם היהור.
במקרים אחרים מחפשים אנשים
את זחותם היחודית .ומצל לכל
— זהו עגין של אמון".
יוסף מארסו יודע לספר על
אשד ,בת  ,37אשר התקשרה
לילה אחד .לפני שהתחילה לספר
את צרותיה שאלה ,חוור ושאול:
האם זהו באמת ארגון יהודיו
"זו הפעם הראשונה שאני מספרת
על הבעיות שלי למישהו .אתם
באמת יהודים ן" למעשה הסיפור
של האשה ,גרושה ואם לארבעה
החיה עם גבר זה שנים מספר,
לא  .היה לו דבר עם יהדתה.
הקשיים היו מיניים .אך לאשה
היה קל יותר לדבר עם יהורם.
מעין הרגשת־ בית.
או מעשה בגכר בן  ,60ההולך
ומתעוור בהדרגה .בנו התאהב
בנערה שהוריה באו מהאיים
האנטיליים .האב והבן חלוקים
בדעתם בעגץ גיורה של הנערה.
בשעת לילה מאוחרת התקשר
גבר מבית־חולים ,התברר ,כי
הוא םובל מהפרעות נפשיות
ומבדידות נוראה .יש לו טענה
המודה נגד ביתיהחולים — אין
מגישים לו אוכל כשר .ובכלל,
הוא מצה לראות רק יהודים,
מבקש שיהודי יבקר אותו בבית־
החולים.
צעיר יהוד ממוצא מרוקני
מטלפן ומספר ,כי הוא מכור
לסמים קשים .הוא צרכן .הירואין
זה שנים ומבקש ,כי יספקו .לו
סמים• אר הוא מוכן לקבלם רק
מאגודה יהורת ,ובעיקר של יוצאי
צפון אפריקה.
בחודש שעבד התקשרו כ ־70
בני אדט .מעט יותר מחציים —
נשים .הגיל בין שלושים להמישים.
שליש מהם בעלי נטיות
להתאבדות .רק מעטים מתקשרים
נדי לספר על התנכלויות בעלות
אופי אנטישמי ,אך כולם מרגישים
נוח יותר לדבר על עצמם עם
יהודים.
»ר המקרה המרגש ביותר ,אולי,
דווקא של אשד? לא־יהודיה .היא
חייגה את 'מספר השירות ביום
השגה לגירוש ההמוני של יהוד
פאריס .האשד ,,שהיא מהגדסת
אלקטרוניקה ,בכתה בטלפון.
חברתה הטובה ביותר ,שהיחד,
יהודיה ,גורשה באותו יום
למחנות המוות ולא שבה עוד.
גורי שנה היא מציינת את היום
היה ולבה דואב .אני מדברת
אחכם בדי שאתם"תעזרו שאיש
לא ישכח את מה שקרה ?או".

תל־אביב:
הקהילה
המתועדת
ביותר

אפריקה שאמה לידת ירושלים.
על שמות המשפחה היהודיים
לסלי מנהלת יומן אישי ,שבו
בהונגריה עד המאה ה־.18
היא מנציחה את רשמיה מן
קיבת יהודי הונגריה הוא אולי
החזתת לקראת הצגת הסוחר
הקיבוצים
המתועד ביותר בין
מוונציה" וקטעים מו "
היומן
היוזודים .מידן זה עושה פרוס'
נתפרסמו ב ג'ואיש כרוניקל".
שייבר עבודה עצומה בעורך
מעניין "
לקרוא כי בימאי
ומהדר של הכרכים עבי־הכדס
ההצגה פטריק •גארלנד העיר
הנדפסים מדי שנתיים עם כל
באחת החזרות" :אסור לנו ,לכפות
תעמד ,וכל פיסת־נייר
שבארכיוניס הממלכתיים או
את הגישה שאחרי השואה על
'
זרוע
המומה
הטקסט.
המוניציפליים
הכנסייתיים או
אנטישמיות.
שבהן יש קשר כלשהו ליהודים,
ההפקה צרכה להתעלס מכך
כיחיד או כציבור .עד עכשיו
ולא לחוות דעה .הסתירה
נדפסו כעשרים כרכים וכאשר
הפנימית תתבלט מאליה.
עבודה זו תושלם — אם אפשר
סר אלק עצמו אמר שהוא אינו
בכלל להשלים אותה — לא
מתרשם מן הטענות שמעלים
יצטרך עוד החוקר להזדקק
הנוצרים במחזה .אני נהפך
לארכיונים ,אלא יטזל את הברגים ליותר ויותר בלתי" משוכנע
מנקודת
ההשקפה
כרונולוגי
האלה הערוכים לפי סדר
הנוצרת",
הוא
ועם מפתחות .של שמות אנשים
העיד .גינס הוא במובן נוצרי,
אך לדברי לסלי אודווין הוא נבנם
ומקימות ,יתור.אחרי מבוקשי
וימצאהו .המו"ל של כרכי תיעוד ער כדי כך לדמותו של שיילוק???HHBHHH? ,
עד שהוא בטוח בצדקתו של
אלה הוא מרכז הקהילות
היהודיות בהוגגריה.
הסוהר היהודי .גינס הכש כיפה
לראשו גם בשעת החזרות .אודווין
נראה שכיוון שהקיבוץ היהודי
אומרת כי שילוק כפי שהוא
שם כה הצטמק ,העוסקים בצרכי
ההיסטוריוגרפיה היהודת רואים
מגלם ע"י גיגם הוא דמות
עצמם בדור אחרון שעבודתו
בעלת דימוי עצמי ,גבוה ,עליונה
אינה סובלת דיחוי .שייבר עם
.על חאחרים .שיילוק־גינס מספר
כמה מתלמידיו לשעבר מהדר
את סיפורם של יעקב ולבן מתור
הצעיר של רבנים התחילו
דחף של נדבות לחלק את
מאת יוד זוהר
תבונתו עם הנוצרים הבורים
בשנתיים־שלוש האחרונות במפעל
 taכל מחוז ,עיר .או עיירת
שבמתיצתו.
דוקומנטציה.
מזירז של איסיף
" נופש בספרד ,הוציאו בשנים
הס גייסו כל איש ואשה יהודים
גינם יוצר דמות פשוטה
האחרונות חוברות הסברה
כסר,
ובכל
ועיירה
בכל עיר
ולחפש אחרי כל פיםת־נייר ,והגיונית מאוד ,והאשמה לדעתו
מהודרות ומושכות עין על
לחטט
רובצת בעיקר על החברה
אפשרויות הבילוי ,הנופש
כל פריט ,גווילים ,מגילות,
הגיזעניח ,הנגועה בדעות
והסיורים בתחומם .המשותף לכל
אותם.
ולאסוף
תשמישי־קדשה,
קדמות .המחזה אינו משרטט את
החוברות הללו ,הוא הנקודה
לפי השמועה רק התיעוד שגאסף
דמותו של שיילוק כמפלצתית.
היהורת" .כל חוברת "כזו,
מגיע לכדי עשרת אלפים
הריסים .המסר העולה ממנו הוא שהחברה
משתדלוז להבליט *ת האתר
הודות לפעילות זו אפשר היה
לחדש את פניו של המוזיאון
היהודי בבודפשט שאיספי התעשר.
וכמובן ,התעשר בית העקד של
דוקומנטים.
מפעילות זו גהגתה גם התערוכה
ההיסטורית של יהוד הוגגריה
שנפתחה בבית־התסוצות.

מדריד:
"לא גילו
,,
את ספרד

ניריורק:
חסידים
טעוני־טיפוח
מאת ק ,נפתלי
 taיהודים חסידיים חגרים
» באיזור וויליאמסמרג של
ניו־יורק• ,הצטרפו באחרונה,
בעקבות החלטה של הממשלה
הפדראלית ,אל שש• קבוצות
אתניות ,המוגדרת טעונות
טיפוח" .הממשלה "
מסייעת להן
למצוא משרית ,לקבל הלוואות
וכוי .בין הקבוצות האחרות
הנהנות ממעמד זה ,כלולים
שחורים ,פורטו־ריקנים,
אסקימואים ,איגראגים ודוברי
ספרדית.
ואש קבוצת החסידים ,הרב
צבי קםטנבוים שפעל להשיג
את ההכרה בחסידים כקבוצת
טעוני טיפוח" ,אמר ,כי ההכרה
"
תקל על מצבם של החסידים,
שהיו עד כה מופלים לרעה .אני
"
לא יכול לעשות מהי שאחרים
עושים" ,אמר .אני לא לוחץ
ידי אשה ,אני "
לא שותה בבארים
ומשום כך קשה לי לפעול כאיש
עסקים .לא תמצאו כניו־יורק
יהודי חסידי העובד כפקיד בבנק".
בוויליאמסבורג חיים רבבות
חסידים ,הנתקלים בבעיות
פרנסה ,בשל חזותם היהודית '
המיוחדת .אחד מהם ,אלברם
פרידמן ,סיפר :כאשר אני מטלפן
ומציע למכירה "את הכלים
לחיתוך יהלומים שאני מייצר —
אין לי בעיות להשיג הזמנות.
הבעיות מתחילות ,כאשר הס
רואים אותי ,על זקגי ופיאות.",
עתה מצפים שמדנת גיו־יורק
והעיר י ניו־יורק ,ילכו בעקבות
הממשלה הפדראלית ויסייעו
לחסידים.

לונדון:
גינס
חובש כיפה

מאת תמד »לן,
סוגרת מעדי 3בפאריט
 Hבמדינות רבות בעולם הקימו
» ארגוני מתנדבים שירותי
מאת י .י'מסלסטוו,
מאת דוד גלעדי
טלפון לאנשים בצרה .מי
סופר ג«גד* 3בלגגדון
שמרגיש עצמו מיואש ,גלמוד או
 mבסוף השבוע שעבר הגיעה
במשבר ,יכול להתקשר למספר
™ לישראל השלישית במשלחות ן? באשר צזוון לטני כמה
טלפון — ומעברו השני של הקו .מהונגריה השגה והפעם בראשותו  mחודשים ויליאם פרנקל עורכו
 wvwעוזו ?.v. » * , « . , f r.nmn
ש'~5 ,ופי »{'<כסנדר שייבר,
*"pr. !^nwK
  ..-,י™..~ *r ,.*/עבר ש " /גייזאיש נרוניקל'"
עזרה.
תיאטרלית חדשה של
כי גירםה
מנהל בית־המדרש לרבנים
אולם בצרפת יזמה קבוצת
הסוחר מוונציה" לשייקססיר
התערוכה
פתיחת
לרגל
בבידפשט,
"
פסיכולוגים וסוציולוגים יהודים
היא אנטישמית ,ויש לאסור על
הסיפור של יהודי הונגריה"
שירות מיוחד ליהודים בלבד,
הצגתה לפני תלמידים — התעורר
"בבית־התפוצות בת"א .פתפ'
אשר יש לו אפילו שם עברי
וויבוה ציבור נוקב בבריטניה.
שייבר יעץ ועזר בבחירת החומר
— "מעבר" .בצרפתית נקרא
לכן היתד ,בימים אלה התעניינות
לתערוכה זו .עזרה במשימה זו
השירות אס.או.אס ,.האונה
מנהלת המוזיאון היהודי בבודפשט
רבה בבריטניה בהעלאת עוד . ,
גירםה הדשה של הסוחר
יהודית"" .לילה־לילה ,מ־ 8עד
ד"ר אילונה בנשופסקי ובצד
ארבע לפנות ביקר ,פועל הקו
מוונציה" בפסטיבל "צייצ'סטר
ה"פוליטי" עזרה מזכירת מרכז
הפתוח הזד? )מספר הטלפון
ובמיוחד מפני שאת דמותו של
הקהלות גב' ד''ר זייפרט .היא
82־42־42־ .(261
שיילוק מגלם אחד מגדולי שחקניה
היתד ,בין משכגעי השלטונות
של בריטניה ,סר אלק גינס.
לשלוח את אלפי הצילומים
על השאלה אם אכן יש צידד
בשירות אס.או.אס .ליהודים
עובדה מעניינת נוספת היא שאת
והשקופיות שמהם בחרו את
בלבד ואס אין בכר משום אפליה המאות שמציגים .שתיהן באו
בתו של שיילוק ,גיסיקה ,הבוגדת
והתבדלות ,ענה הפסיכולוג יוסף
לישראל .באה גם גב' שייבר שהיא כאביה ונמלטח יחד עם אחד
היסטוריונית בוכות עצמה
מאוייביו הנוצרים מגלמת לסלי
מארסו ,ממקימי השרות" :לא
ולא .מרבית השירותים מסוג זה
ופירסמה לפני שלוש שנים מחקר אודווין ,שחקנית יהודיה מדרום

אלק גינס :בטוח בוגדקמו של שיילוק
התייחסה אליו בדרד כזו ,שמגיע
היהודי המצוי בתחומה או הקרוב
לה שהוא יבוז לה.
ביותר אליה.
לסלי כותבת כי ליבו של המחזה
המורשת היהודית ,מתברר,
היא אהדה מוחלטת לשייליק.
נהפכה בשנים האחרונות למוקד,
באשר לג'סיקה בתו — זו מיצגת
משיכה .ספרד ,שנהפכה לארץ
בדוד כלל כבוגרת .אשד,
התיירית הראשינה בעילם — 40
מחושבת ,כלתי רגישה ,שגנבה
מליון תיירים בשנה — מעיניינת
מאביה" .אני רוצה להציג אותה
מאוד להגביר את זרם התייתם
כתוצר של חברה וסביבה מדכאת היהודי והישראלי ,שהוא ביום
ומבודדת" ,אומרת השחקנית
דלל למדי .התייר הישראלי,
היהודיה המגלמת את ג'םיקח.
למשל ,עודנו מעדיף את מסלול
אד הפירוש כאילו שייקםפיר
"אירופה הקלאסית" ואת ארצות
כתב את "הסוחר מווגציה" כדי
םקנרנאוויה" .אפילו הפושעים
לקנות אהדה ליהודים נראה לי
הישראלים ,הצוערים בראש
מוטעה .גם בהעלאת גירםה זאת,
המחנה ,לא גילו עדיין את ספרד.
נשמע צחיק באילם באשד שילוק
לא ידוע לי על אף פושע
הושפל והוכרח להמיר את דחו.
ישראלי במדריד" ,אמר בחיוך
שמואל הדס ,ראש הנציגות
הדיפלומטית של ישראל במדריד.
הדם אמר כי מעבר לאינטרס
הכלכלי ,יש כיים דעת קהל איהדת
מאוד ונטיה כנה מצד הססרדם
להתקרב לישראל ולתקן את
האנומליה הקיימת ביחסים
הדיפלומטיים ; ספרד היא כיום
מאת יעקב ארז,
הארץ המערבית היחידה שאיל
סופי  a*««aמיו־יורק
לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
 saנדמה היה שזהו מפגש
הסיבה העיקרית נעוצה,
"
מ מעולם אחר ,מפגש מרגש
בנראה ,ברגשי חרטה עמוקים
שנועד לציין ארבעים שנים
הקשורים באותו עוול היסטורי
לבואם של  982פליטים יהודים
רחוק ,שהביא כלייה על הקהילה
מאירופה לאתז"ב ,הקבוצה
היהודית המפוארת ,שפרחה
היחידה שניתן לה מקלט בשנות
ושיגשגה כאן בימי הביניים .אבל
המלהמה.
?
יש לזכור גס ,כי ספרד כיום
היא מוכת אבטלה זהעשיית
בשלושה באוגוסט  1944הם
הגיעו לארה''ב ממחנות באיטליה התיירות היא הענף הכלכלי
העיקרי בכלכלת ספרד — ולכן
שהיו בשטח ששוחרר ביר
חשוב לה מאוד הנושא של סיתות
בעלות ־הברית .הפליטים הגיעו
התיירות היהודית" ,אמר עוד הדם.
לפי היתר מיוחד של הנשיא
ואמנם ,ספרד עשירה באתרים
רוזוולט אשר הבטיח לסנאט
יהודים הפזורים ברהבי הארץ.
האמריקני כי שהותם בתחומי
בל האתרים מטופחים ,שמורים
אמריקה החופשית תהיה זמנית
ושבתוס המלחמה ישובו לארצות היטב ומהווים מוקדי משיכה
תיירותיים חשובים לא רק
מגוריהם באירופה ,ספינה צבאית
ליהודים .כמעט כל רשות מקומית
אמריקנית נשלחה לאיטליה ועל
עטה על אתר יהוד בסביבתה
סיפונה הגיעו הפליטים אשר
בעל ,,מציאה תיירותית" והיא
שוכנו עם בואם במחנה מיוחד
&>8תד7ת ?« rrssיתו v .הסיט/
שהוקם במדינת ניו־יורק על מוך•
מרוע המימשל האוטונומי של
אגם אונטריו בעיר אוםווגו.
קטלוניה ,למשל ,עושה עתה
כמחנה המעצר האמריקני שהתה מאמצים גיכריפ לשקם לבצורת
מגודר
קבוצת הפליטים בשטח
יהדות לום־אגג'לס( את הרובע
וסגור ,נאסר עליהם לצאת
היהודי העתיק כגיריגה ,עיר
לעבודה ,ילרהם יצאו ללמוד
הולדתו של הרמב"ן .במוזיאון
בבתי־ספר מקומיים בהסעה
ההיסטורי של ברצלונה הופתענו
שבו
מיוהדת ועם תום הלימודים
להיווכח כי המדריכה באגף
לקסרקטינים? שבהם 'שוכגו
היהודי היא צעירה ססדדיד.
להינצל
המשפחות אשר הצליחו
קתולית ,טרזה אוםינה ,הדברת
מצפרני הנאצים .הם לא זכו
עברית .התברר בי עירית
לחמימות האמריקנית שכל כר
ברצלונה שלחה אותה לשנה
הרבה מדברים בה.
לאוניברסיטה העברית בירושלים,
במשך  18חודשים שהו הפליטים כד להתמתות כתקופת "תור.
בגזחגה אוםוואגו ,בתום המלהמה הזהב" של יהדות ספרד
ובהיסטוריה של יהדות ספרד
ההל מאבק פליטי שנמעך שישה
חודשים ואשר בסופו אישר הנשיא בכלל.

ניריורק:
 982שניצלו

__

בגיל  ,94הותיר את בל רכושו
לצודד קרן מיוחדת ,המשמשת
.להחזקת המוזיאון במרכז
לפיתומים ובארכיון לסוג זד. ,
של אמנות .בצוואתו נקבע. ,בי
האוצר יתגורר בבית המרוהט
בלא תשלוט שכר דירה.
האוצרת הנוכתית היא דודותי
מילוי /בת .52
האוסף כילל יותר מ־ 500ספרים
על אמנות הדיבור מתבן,
מקצתם ראו יאור ער בשנת
 ; 1700כמד .אלפי צילומים
של פיתומים מקצועיים; וציורים
מקוריים ,שנעשו בזמנם של
הפיתומים המפורסמים ביותר,
החל במאה ה־ 17וגלה בתחילת
המאה ה־.19
ויושבות בו הבובות — באגזלי
וחבריו — שעדיין מחטת
לגואל.
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המוזיאון של גרגר :האדונים בגר מתו או 0רשו

בותו־מיטשל:
הבונות עדייו
מחכות
 mבובות של פיתום

?

)וגטרילוקיםט( ישובות,
זו לצד זו ,ובוהות בסבלנות
אין־קץ ,כאילו מחכות .אך
לא תהיינה הצגות נוספות.
הפיתומים ,אדוניהם של הגלמים
עשויי העץ ,עיסת־הנייר או
הפלאםטיק ,בבר מתו ,פרשו
מן המקצוע ?או סתם זנחו את
שותפותיהן הנאמנות.

אולם ,נשמותיהם ממשיכות לחיות
ב וגט הייבן" — המוזיאון
"
היחיד בארצות הברת המוקדש
להנצחת אמנות הדבור־מן־הבטן.
ונט הייבך הוא עזבונו של
"וויליאם־שייקססיר ברגר —
אף 'הוא פיתום — שהחל לאסוף
את הבובות בשגת .1916
אחדות מן הבובות כבר
קשישות מאח־ — יש באלה
ש גולדו" בשנותד.־ 50של
"
המאה הקודמת .ארבע מהן
גםחפו אל החוף ,בתוך ארגז
גדול ,מספיגה שחתנפצח בימה
של טקסאס .הפיתום וול כ.
וודס טבע באותה תאונה,
בשנת .1908
באנזלי ,עשוי עיסת־נייר ,נמצא
בין חורבותיו של בית שגפגצ

בהפצצה של בעלות־הברית
'ברגר ,בן לשחקן שייקספירי
בגדמניח ,בתקופת מלחמת העולם היה נשיא האחווה הבינלאומית
השניה .באותה הפצצה גהרג^
של הפיתומים במשד שנים.
מפעלת־המכה ,שארלוט
את הבובות קיבל במתנה,
ברן־הלר ובני משפחתה .אך
רכש בכסף ,או קיבל בירושה
באנזלי שרז ,והוא יושב
 .מפיתומים אחרים .בעבר תפסו
בחגיגיות על כסא מתקפל ,לבוש הבובות כל חלון וחלון בביתו
וענוב
מקטירן־ערב אלגאנטי
בן שתי הקומות ,והשקיפו משם
עניבת פרפר.
אל העולם ,עד שגברה
מוזיאון "ונט הייבן" הוא אבן
התנגדותם של השכנים
מרחבי
לפיתומים
שואבת
.לדמויות 'המביטות בהם בעיניים
העולם בולו") .ונטי' הוא
מתות .אז הקים ברגר .שלא
קיציר ל ונטרלוקיםט" —
סבל מחסרון־כים ,שלושה
המדבר "בלי להניע את שסתיו(.
בניינים בחזית ביתו בפורט־
מיטשל *במדינת קנטאקי ,כדי
בכל שנה נערר שם כנם
לשכן בתובם את האוסף
פיתומים .אשתקד באו לכנס
שלו.
 250פיתומים ,מקצתם מתח
לארצות־הברת .הכנס של השתא
ברגר לא השאיר אחריו קרובים.
נעי־ד בחודש שעבד.
כאשר;נפטר גשגת ,1972
ו

וינה :חוח
לאופוזיציה
 SAשר האוצר האוסטרי
הרברט סאלכר הגיש בסוף
השבוע שעבר תביעה משפטית
נגד קודמו על השחמטות
מתשלום מיםים .זהו השלב
האחרון בפרשת אנדחש ,סנן
הקאנצלר ,ושר האוצר לשעבר.
כבר לפני שנים היו רינונים
שהנם אנדרוש השתמש בכסף
שחור" לבניית הווילה
"שלו .חקירה שנוהלה ע"י
משרדו — האוצר — .טיהרה
אותו מכל חשד.
לרינונים ,שלא פסקו על אף
תוצאות החקירה ,הניעו
את
הקנצלר דאז ,ברונו קרייסקי ,יי
לסלק את אנדרוש מן הממשלה.
הפרידה מן הכסא הרם תפדה
במשרת מנכ"ל ,הבנק הגדול
באוסטריה ,עם משבורת שנתית
של מאתיים אלף דולאר .אולם,
נראה כי קרייםקי הוא
שעמד מאחורי פתיחת החקירה
מחדש בכוונה לחסום את
דרגו של אנדתש ,שהוכתר
בעבר כיורש העצר ?של קרייסקי,
בחזרה לפוליטיקה.
אם כי הקידה חדשה בנושא
תשלומי המם של אנדרוש לא
העלתה דבר ,הכריז קרייסקי,
שבילה חופשה במיורהה,
כי מבחינתו הפרשה לא הסתיימה.
? בד התעורר שוב העניין
שעלול לגרום לקרע במפלגה
הסוציאליסטית השלטת .הקאנצלר
הנוכחי פרד זיגובאץ קרא לחברי
מפלגתו להפסיק את המריבות
סביב פרשת אנדרוש.
ואולם ,שר האוצר חניכחי
סאלגד ,הידע בתזמד של
קרייסקי ,תחליט לתבוע את
אנדרגש לרן.
תוצאות הדיון המשפטי יקבעו
סוף סוף את אשמתו — או
חפותו — של אנדרוש .אם ייצא
זכאי ,ייאלץ סאלכר לפרוש
מן הממשלה ודרכו של אנדרוש
לבמה הפליטית תהיה שוב
פתוחה.
בד אי כד ,נראה כי הזוכים
במאבק הם אנשי האופוזיציה.
סקרים אחרונים מגלים שגברה
•תמיכת הציבור בהם.
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אוסלו :המלח
שנרצח בלוב
מאת אסתר אדלשטן,
סופרת  2OTUJQבסקאנדמאוויה

 nנורווגיה אינה מתכוננת
"לשתוק אנו נדרוש

מקדאפי פיצויים בסד מיליוני
בתרים" .כד אמר נציג משרד
החוץ הנותיגי לענייני חיק
בינלאומי בקשר לפרשת הירצחו
של המלח חנורווגי בידי שלטונות
הבטחין של שליט ליב,
מועמר קדאפי.
הפרשה המסעירה את נורווגיה
אירעה לפני •שלושה חדשים.
כוחות הבטתון של קדאפי
התעללו תינו למוות מלח
גורווגי ,צעיר ששימש כנווט
באנית המשא הנורווגית
גרמאליונאל" ,בעת שהאניה
"עגנה ופרקה מטען מבריטגיד,
בנמל טריפלי.
שלטונות נורווגיה הטילו איפול
על הפרשה עד שחרור האגיה
מיד הלובים תמורת כסף
רב ועד שנשמעה עדות אנשי
הצוות הנורווגי במשפט שנערר
בסוף השבוע,שעבר.
רב־החובל הנותיגי זיגיואר
דאל סיפר כי כשעגנה אניתו
בטריפולי הורדו ממנה אגשי
הצוות מסות ונלקחו להקירה.
הוא •עצמו היה .עצור יותר
מ־ 4שעות באהד ממשרדי הנמל.
בחוד סמוד ־ נחקר המלח ברן
פדרסן .היה ברור שעונה,
כי צעקותיו המםמרות־שער
נשמעו למרחק .גס ההגאי הראשי
של האניה הנורווגית הוכה
ועונה כדי שיודה גי פעל במרגל
בריטי.
רב־ההובל הנורווגי סבר •ב,
אנשי הבטחון הלוביים פעלו
מתיד תיסכול עמוק שהמניע
לו הוא היחסים המתיחים
עם בריטניה בעקבות רצת
השוטרת הבריטית בחזית
שגרירות לוב בלונדון.
המליח.הנורווגי הצעיר ברן
פדרסן חחבול קשות הוחזר
לאחר העינויים לאניה הנורווגית
כשהוא כבול לשוטר לובי
שלא מש ממנו .באותה שעה
התנפלו אנשי בטחון לובים
אחרים ,על שאר אנשי הצוות
האנייה תחת משמר כבד .רב־
מאת מישל וילברחם,
החובל מניח כי הלובים
סופרת וויטו" באמסטרדם
"
הוסיפו לענות את ברן פדרסן
עד שמת .שעות לאחר מכן
 Mמשטרת אמסטרדם פתחה
גמצאה גופתו באחד מתאי־
בשבועות האחתנים
המטען של האניה.
במיתקפה כוללת על המרכזים
הלובים לא הירפו ממנו בטענה
הפורחים לפורנוגרפיה של
כי בעת שהיה במשמרת לילה
ילדים .בפשיטות על שש
נשלחו מן האניה סימני מורם.
•חנויות־מין ,החרימה המשטרה
נציג כוחות הבטחון הלובים
מאות סרטים וססטות־ווידאו
טען לאחד מכן באזני רב־החובל
שבהם מוצגים לראווה ילדם,
כי המלח פדרסן השליד עצמו
ביניהם גם בני שש וחמש.
אד המצוד אחר יצרני פורנוגרפיה מתחת לגלגלי מכונית בשעה
שהוחזר מהחקירה לאניה.
של ילדים מנוטרל' .במידת מה
בשי, ,העדר חקיקה נאותה,
חדש למותו של פדרםן וטענו
וקשיים באיתור הומר
כי התאבד שעה שהשליך
פורנוגרפי המגיע מחו"ל.
עצמו מהסיפון לבטן האנייה.
לתעשיית הפורנוגרפיה בהלנד
 25ימים לאחר מותו של ברן
מחזור כספים של מאות מליוני
פדרםן נותרו אנשי הציות
פלורינים בשנה .אמסטרדם
במעצר באנייה .לאחר מו''מ
היא אבן שואבת ל"תיירות מין"
ממושד חם שוחררו תמורת
ממדינות רבות והמשטרה סביר,
 2.2מליון בתרים שהמספנד.
כי פורגוגרסיה של לרם
הנורווגית נדרשה לשלם
מהיוה עתה נתח גכבד
לקדאפי ג סיצוי לסבל והטרדה
ממנה.
שהציות "
וזה עבר כל גביל .מיכרחים י
הגירווגי היה אחראי
להם" .המספנה הנותוגית נדרשה
לעשות משהו כד לעציר את
גם לשגר לשלטונות לוב
זה" ,אומר דובר המשטרה,
התנצלות בכתב על הבושה
קלאס וילטיגג ,מפלג המוסר
שלנו עושה "
והסבל שגרמה התאבדותו
רבית ,הם כבר
ראו הרבה .אד מד ,שהם החרימו של המלח ללובים.
בזמן האחרון עובר כל דמיון
כל מה ,שנון־ווגיד .יכולה לעשות

אמסטרדם:
..זה עבו כל
גבול"
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חלני .אתה יכול לראות
את האימה על פניהם של
הילדים".
חפצת חומר פורנוגרפי אסורה
בהולנד על פי החוק אד
המשטרה •עוצמת עין נוכח היחס
חסלתגי כלפיו בחברה ההולנדית'
הליברלית.
שר;ומשפטים ההולנדי,
סרדרק .קורתלס אלטס ,מתכוון
להניח השנה לפגי הפרלמנט
הצעת חוק שתבטל את
האיסור ?על מכירת חומר
פורנוגרפי למבוגרם .אד
החוקים האוסרים על מכירת
פורנוגרפיה לצעירים מתחת
לגל  ,16ועל ניצול ילדם
בתעשיה הפורגוגר&ית ,ישארו
תקפים.
לפני , 10שנים כמעט שלא
היתד ,מוכרת בהולנד פורנוגרפיה
של ילדם .מאז השתנה המצב
מקצה לקצה .תלונות,החלו
לזרום למשטרה מפיהם,של
עוברם ושבים ,שנאלצו
להתבונן בפירםומת המציגה
ילדים בתנוחות פורגוגרפיות,
ואפילו מצרכני ח נויות־מין,
שנזדעזעו נוכח ההיצע חחדש.
מרבית כתבי־העת ,הסרטים,
קלטות הווידאו וקלפי המשחק
הפורנוגרפיים מגיעים להולנד
ממדינות םקאנדגאוויה ,גרמניה
המערבית ובריטניה.

עתה היא להגיש ללוב מהאה
חריפה וגם זאת רק בידי
צד שלישי ,בהעדר קשרים
דיפלומטיים ביניהן.

האנובה "לא "
שבול אה
החזיוים"...
מאת עפרה ישועח־ליית,

סופרת מעדי 3גבוו

 mההתנגשייית האלימות

שהיי בסיף השביע שעבר.
בעיר האניבר לא הפתיעי איש,
פחות מכל את המשטרה,
שנערכה מראש לקראת הפירענות
בכוחות מוגברים .סיכום יום
של קרבות בין חבורות צעירים
יריבות :עשרות פצועים10 ,
ניידות משטרה מעוכות,
 26מכוניות פרטיות הרוסות
וכמה חלונות ראווה
מנופצים.
שביעות .היה ידוע שה פאנקים"
של אירופה מתכננים "
מפגש
גדיל בעיר האניבר. .מאיטליה,
צרפת ,הולנד ,בריטניה ואוסטריה
הצטר&ו לחבריהם הגרמנים
צעירים בתסרוקות מוזרות,
איפור מבהיל ,ותלבישו ת קרועות,
עמוסות בעיטורי מתכת כבדים.
בסד הכל הגיעו כשמונה
מאות איש ,שהתכוונו בעיקה
לשתות הרבה בירה ולהסתובב
קצת בחבורות במרכז העיר.
להיות פאנק" משמע להיות ?
"
יותר !זרוק מזרוק ,יותר אדיש.
מארש .אויביהם בנפש של
ה"פאנקים" הם "גלוחי־הראש"
— םקינהדס" .אף זו תופעה
"
כלל־אירופית שמקורה' באיים
הבריטיים ,להיות "סקינהד"
פירושו — בין השאר —
להיות לאומני קיצוני ,ולשנוא
זרים וזרוקים .בגרמניה,
ה,מגולחים" הס ניאו־נאצים
לכל דבר .לא גסביל את
החזירים "
האלה בהאניבר .נהדף
איחס ונכה בהם" ,נאמר
בעלונים שהופצו ברחבי
גרמניה המערבית מטעם אירגונים
ושברי־אירגונים של נאצים
צעירים.
לקריאה אל ,הדגל נענו ובאו 120
גלוחי־ראש רשמיים" .למעשה,
"
העתונים ,היו שם
אומרים
כ־ 2000צעירים שבאו "לחחטיף
?'.
מכות" ל פאנקים" השנואים.
אלה "
אינם מפיצים עלונים ואין
להם אירגונים .אבל אירגונים
אנטי־פאשיסטיים שוגים נזעקו
לקיים הפגנה בהאנובר בשבת,
במחאה על חוצפתם של
הנאצים.
ההפגנה הזאת נערכה ברשיון,
יריב ה פאנקים" קפצו על
המציאה" והצטרפו אליה .הם
נהנו מאוד לצעוק נאצים
החוצה" בהברוהא" ,בין בקבוק
בירה אחד לשני .ה סקינהדס",
מאורגנים היטב ,חיכו" באחד
הרחובות הצדדיים .המשטרה
ניסתה לשמור ששתי הקבוצות
המסוכנות האלה לא יפגשו.
לא תמיד זה הצליח .השוטרים,
ש־ 26מהם נפצעו — בעיקר,
מבקבוקים ריקים וקופסאות
בירה ששני הצדדים כאחד
השליכי לעברם — עצרי
כ־ 300מן המתפרעים .נגד 90
מהם נפתחי תיקים פליליים.
מרשים במיוחד היה שלל כלי
הנשק שתפסה המשטרה:
אקדחי־גאז ואקדחי־תחרות
להפחדה ,סכינים ,פחיות לריסוס
גז ,אלות עץ ומתכת .כל
אלה נמצאים בדוד כלל ברשותם
של הניאו־נאצים ,המקושטים
i
'במדים ובסיסמאות נוסת אני
גאה להיות גרמני" ,ושרים" את
שירי המפלגה הישנים )כמו:
היום גרמניה שלנו ,מחר
"— העולם כולו"( .ה פאנקים"
אינם חסרים תשובות "מסוכנות
לציוד הזה :קרשים מסומרים,
חגורות וצמידי עור משובצים
במתכת ,כדרי־ברזל ונפצים.
?סוחרי העיר קבעו שיום המהומות
עלה להם במיליונים רבים.
לא בגלל .השמשות השבורות
המעטות ,אלא משום שתושבי
האגובר הדירו רגליהם ממרכז
העיר 'בדיוק בשבת הראשונה,
נפתחו מכירות .סוף העונד.
וברחבי המדינה דווח על
קופות מלאות.
על התכתשויות אלימות
וחסרות־ תכלית נמסר גם
מערים רבות אחרות בצפון
אירופה — בעיקר באתרי הנופש
לחופי הים הצפוני .ההערכה
היא ,שכתוקפנות אשם,
ביו השאר ,מזג האוויר העכור
4
של הקיץ הזה ,ביחד עם
חוסר התעסוקה הכרוני של
בני הנוער שאינם רואים לפניהם'
שום עתיד .הם מכלים את
זעמם אלה באלה ובנופשים
ה" בורגנים" המציפים אח
החופים.

נול פוליטיקאים .מצפון
ושאר עניינים לא רציניים
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j
ניזונו לא מעט מהגזמות מנגנון התע -המיתמרת מביירות .זוהי שואה.
בגין נפגע .כ^ ,יכול; הגש (יא רייגןן
מולה של אש"ף ,דיבת על  ,35אלף
"
טוגות של פצצות ; .שהונחת^^%ןרות.
עהו י
הפרזה
מטורפת^:י^!^ -
 ?SBRותחי אוגוסט" — זד> בענין חיל
^»־
^ ?>W
^iw$Wti 'm
לבטוח בהם שהכללים החדשים אשר אינם ,בדרד כלל ,בעלי כוח שכנוע רב
 | Hש. °ספדה המונומנטאלי הסף; במלחמת *' W^^ ilmj mn 'vpהנשיא ' רי^ןז'^^ר«י' ואמ ^¤אש1
אימצו יהיו עמידים יותר מן הראשונים ז כאשר הם מתריעים על קרע בעם ועל
 B Mשל ההיסטורונית ברב־ האוויר הישראלי שליש מכמות'יזיוייב־ 11ממשלת ישרא^1^:7ה*תינוקת$£מעת!
המניעים
על
טובמן
ואם אנחנו אומרים שהשלטון הוא התוצאות הנוראות שהקרע הזה יגרום.
mflj
B
V
V
'
אלף גיזזות שביצע .כיצד אפשר להטל ידיים שתמונתה רזתו בעתונים הפכה!
להיות הסמל שיל מלחמה זו בלמון", .
אני סבור שלא צריו־ להבהל גם מן
שהביאו לפרח מלחמת  35אלף טונות בעם אחד ז•
 B33KHפוליטיקה יוצרת שותפויות העיקר והעקרונות ניתנים להחלפה על
שנה.
הראשונה,
70
לפני
העולם
§ _ מוזרות :השבוע מצאו עצמם פי הצורד והנוחות ,האפ הדברים האיומים שהעלית תיפגע ,שהמגבית
אמנם לאהד מכן התנצלה סוכנות
למעשה הטיל באותו יום הל האוויר
|
 m mר' אברהם שפירא מאגודןנ .אמורים כבל העקרונית ,או שיש תינזק ,ושהתמיכה היהודית בישראל
מאז פירםמר ,ההיסטוריונית האמריקנית  70טונות של פצצות מתוחפמית על ,יונייטד פרס" אשר שידרה לראשונה
 H Mישראל ,הרב יצתק פרץ מש''ס ,ענינים שעליהם פוליטיקאי נהרג ואינו תפתח .גם היום ,בלא תיקון הוק השבות) ,בת למשפחת מורגנטאו ,היהודית( את  8נקודות־מטרה בפאתי ביירות ,אד את התמונה של התינוקת שידיה חבו-
יצחק בן אהרן מוותיקי אחדות עובר ו ואם כן ,האם צריד להסיק אין עליה מאמריקה ,והמעטים הבאים מחקרה המאלף על התככים שקדמו ל־ השידורים התכופים בראדיו ,שהסתממ שות ,עם כתיבת כאילו ידיה קטועות.
העבודה ומפעיליה הרארקאליים העקב משינוי הכייון בעניני דת .שעקרונות אינם רפורמיים דווקא ,ובוודאי שאיגם !הפעלת חתותחימ של אוגוסט  ,1914על דווחי הסוערות הטלגרפיות מביי -הסיכנית האמריקנית הידתה כי הידיים
חזן ,ממניחי היסודות הרעיוניים של השייכים לתהום הזה משקלם קל יותר ג ר י ם רפורמיים .למגבית תורמים גם התעבה חודש אוגוסט במאורעות היס -רות ,יצת את הבהלה כאלו הל האיויר הקטיעית שהנשיא ביקש להפכן לסמל,
השומר חצעיר ,מאוחדים בהתנגדתם מזח של עקרונות ציוניים ,חברתיים ,היום רק כשליש מן היהודים האמריקניים ,ודיים של הפצצות.
מוחה את בייתת מעל פני האדמה .ה־ חן בריאות ושלמות.
והסכום שהם תורמים לא גדל זה עשרים
'• ?¥ב־ 6באוגוסט  1945הוטלה ה -שרם הודאגו מן ההרם השלליים ונס-
מכל מקום אותה שיחה שהתנהלה
להקמתה של ממשלח אחרת לאומית• אין או מוסריים ן
שנה ,אע"פ שרמת ההכנסות בארכיב פצצה האטומית הראשונה על הירושימה .עת על שהפצצה זו לא קיבלה את אי -על סמר רשמים מצילומי טלוויזיה היתה
צורר לומר שלא היה שום דבר משותף
בעצם,
לתת,
יכולים
התשובות
את
* ב־ 2באוגוסט  1964אירעה התק -שורם המוקדם .לכן החליטו ,אחר שלוש מתוחה ביותר והנשיא ריגן ביקש מבגין
עלתה מאח־ משנות השישים .ועדיין לא
ב מ ו ט י ו ו א צ י ה שלהם .שני ה־
ראשונים הששו מאבדן כוחה של היהדות רק הפוליטיקאים עצמם ,אבל הם מעדי -הוברר למי נחוצה נדבת־לבם יותר — רית במפרץ טונק'ז בין אניד .אמרקנית שעות ישיבה סוערת ,להפסיק את הפ -לברר ולבדיק אם אכן ביצעי היראותיו
בשטה והפצצות האוויר אכן פסקו .כ-
החתית לנובח האפשרות של הליכה־ פים ,כמובן ,שלא להרחיב את הדבור ,לחם ,כדי לשמש כביטוי כמעט־יחיד של "מאדוקס" לבין ספינות משמר של צפון צצות האוויר ,שלמעשה כבר פסקו.
חאחרונים בנושא עדין זה.
זיקתם לישראל ולעם היהודי ,או לנו .וייטנאם ,שבעקבותיה הםמיד הקונגרס
עבור כשעה ,שוב טלפן הנשיא ריגן.
בצוותא של המערד והליכוד;
ואשר לתמיכה היהודית במדינת ישראל ,את 'נשיא ארה"ב להסלים את המלתמה |  vn gnהגיע הרמטכ"ל לישיבה הפעם קיבל את האישור הסופי כי ה-
היו מוטרדים בעיקר מן הפשרות המדי-
ה-
?^^T
"
דבר
m
ו'&מ/נ
ו'עוערו;
מאסיווית
הפצצה
להפציץ
בויייטנאם
הפצצות
!
פסקי".
בגלל
הכי
בלאו
והולכת
מתכרסמת
היא
תיווצר
אם
ניות שיהיו בלתי־נמנעות
שרים המדברים בהתרגשות על
?
בסיסה האידי KI3Bg| -וליטיקאים הם ,מעצם טבעם ,התנברותם של יהודים רבים לעמם ול־ את ערה של צפון וייטנאם.
שותפות כזו ומהחלשת
 SU j fיותר גמישים מסתם בני אדם,
?בשתי סוגיות אלה ? דנים עד היום  nm8ההפצצה -המאסיורת ,של ביי־
)& Egי תם תאים כמה טוב ש־
נישואי
המהירה,
הטמיעה
בשל
מוצאם
אולוגי של תנועת העבודה הישראלית.
רות ,הרס את ידו וביקש את
לבן  ™" JHרק בהזדמנויות נדירות הם התערובת והעדר חינוד יהודי ראוי לשמו .חוקרם אמרקניים המנסים לבחון את
 (8jmMקיבלנו החלטה על הפס־
די
y
הציור
אלי גם לא היה
בריר
BBgg
להת-
יכולים להרשות לעצמם
חלקה של הלזחמד ,הפפיכלוגית בהסלמ־ רשות הדמר ואמר בצירה ה רפולית"
 M^Kקת ההפצצות לפני שפנד,
"
אי אפשר לאיים שיקרה מה ש כ ב
אהרן לחזן שעל ידי פסילת הליכוד
עקש ולוא לזוז .בדרד כלל הם
קשהר תה של המלחמה נגד יפאן ,הסלמה ש -הטיפוסית :אין הפצצה מאםיווית על ! m vk 0" Sלי הנשיא רייגן" —
בחזות
לחפחיד
אפשר
אי
קרח.
לשותפות בשלטון ,הם נותנים י הכשר שרויים במצב של צורר פרופסיונלי"
הביאה בסופו של דבר לשלום ,ושל בייתה .אני בא עכשיו מביירות ,טסתי
אמר לאתר מכן מנחם
'להרדים הלא־ציוניים ומסייעים ליצור להסתגל למצבים הדשים "
ולהתאים את שכבר מתגשמת לעינינו.
המלחמה מוייטנאם ,שגרמה לכשלון ו-
בגין לעויריו .אכן לגבי ראש הממשלה
ב-
אש"ף
של
חמפקדה
בנין
על
פצצה
מצג שבו תיקון הוק השבות ברוח ההלכה התבטאויותיהם ואמונותיהם לנסיבות
למפח־נפש.
הביאה
היה חשוב להדגיש שהוא לא נכנע
נחנו ,יהודי ישראל ,גקראים
יהיה כמעט בלתי־ נמנע .ושמא שקלו המשתנות .הם צרכים ל ה ב ה ר  ,ו־ ן?
מתור המחקרים המרתקים שגוללו את פאתי ביידת .היתד ,זו הפצצה מצומצמת ללחץ אמרקני ,וכי ישראל מכוח עצמה
ופסקו שגם את המהיר הזה ראוי
השלטון ?לשלם לפיכר עליהם להמנע מאמירת דברים imJM
^ שלא לפגוע בסטאטום־קוו .אד תהליד קבלת ההחלטות בדבר הטלתה ומוגבלת על שמונה נקודות מטרה של החליטה לחדל מההפצצות על ביירות.
למען הדחת הליכוד מן
העלולים לגרוע מן הפופולאריות שלהם H^Hf .האם גם הזרמים הליברלי וה־ של הפצצה ?האטומית הראשוגה מתבת ,מפקדות ומחסני נשק ורכב של מחבלים.
לראש ?הממשלה היתד ,חשובה הדגשה
אכן ,לא עקרון אחד מן העקרונות מאידר הם רוצים ל ש ל ו ט  ,ושלטון  EB ^kקונסתואטיווי באמריקה שוק בי כאשר הנשיא טרומאן הזהיר את ראש הממשלה בגין הפסיק את הרמטכ''ל זו .אולם בתיאור כזה של הדברים אין
*
,עיר
לו
שטח
מעל
לטוס
!לו
שאסור
ח
פשרה.
מאוד,
כמות
המצב
השארת
על
רבים
במקרים
פירושו,
דים
יפאן ,כי הוא יטיל יום יום במשד
דואמאטיות אשר כלי התקשורת בעולם
המקודשים של השמאל הציוני ,שנראו
כמושרשים ולא ניתנים לעקירה ,נתרופף לא כל מה שרצר לו לעסקן המפלגתי שהוא? או שמא הם רשאים לשנות ,עשרה ימים פצצה אטומית על עשר אוייב ,ובי להבא יצטרד לבקש רשות אוהבים ,לכן העדיפו להציג את הפסקת
בשבוע האחרון .האזהרות הנמרצות הוא יכול להגשים בחיים ,ודרכם של ורק הישראלים אינם רשאים ז
ערם ביפאן ,לא היו ביד ארה'יב אלא מראש הממשלה על טיסה מעין זו .מאחר ההפצצות על ביירות כתוצאה מלחץ של
כפיה דתית" ,השאיפה רבת־ בני אדם היא להתאים את שאיפותיהם
לא מכבר ההליטו הקוסרייאטיוויים שתי פצצות אטום בלבד .ארה"ב ניצלה שרפל לא התכוון להפצצות נוספות ארה"ב על ישראל.
מפני
להפריד בין הדת והמדינה ,ההת־ אל המצוי והאפשר .הקהל המקשיב לאפשר לנשים לכהן ברבניות .לא מכבר את ההלם של הפצצה הראשונה ,כר וודאי לא בטיסת הפצצה מעל ביירות,
ארה"ב נזקקה לרמוי זד ,של לוחצת
"
,היא יכיל להבטיח לא לחזור על הוגילו על ישראל ,שכן מאחור הקלעים של
השנים המרה להשבתת אל על" בשבת ,לדבריהם צריץ לדעת שלא תמיד עליו פסקו הרפורמיים שיהודי ייחשב בעיניהם להבהיל את העם היפאני והצליחה.
נגדת
הבקורת ההדיפה על "
המו''מ לפינוי המחבלים מביירות היא
באשר למלחמה מוייטנאם עולה עתה מהביקר.
להתייחס אליהם ברצינות .אם ירצה לא רק מי שהיה בן לאם יהודיה אלא
שיתופן של
אפילו עדת הדאייה של הרמטכ"ל הכינה את התכנית להסדר הבעיה ה-
מפלגות להגן עליהם ,יוכל לומר שהם פ ר ג -גם מי שהוא בן ל א ב יהודי .אין אלה מתיר מחקרם שנתפרסמו השבוע ,כי
הבלתי
ההתנגדות
בשלטון,
אנטי־ציוניות
שינויים של מה בכד ,ואם קיימת בלז-ו האניה ,,מאדוקס" הותקפה לא בלי לא הרגיעה את השרים שדרשו החלטת פלשתינית ,והיה מי שסבר כי תדמית
מתפשרת להקצבת כספי המדינה לחיבור מטיים.
הדברים אינם גאמרים לגנאי דווקא .הכי מחלוקת בדבר הגדרתו של יהוד פרומקאציה" ,כפי שהגשיא ג'ונםון "מסר מפורשת שלא להפציץ עוד את ביירות .של לחץ על ישראל תסייע לארה''ב
הנפרד של אגודת ישראל לישיבותיה ,איסטניסים' אינם עוסקים בפליטיקה ,ובדבר הבטחת זכויותיהם של רבנים לקונגרס ,על מנת שיסמין? אותו לנקוט
הדיווחים על הגיחות של תיל האודר להתגבר על חשדנות הפלשתינים.
הזללנות הנשכנית 'במטבעות לשון כגין
"
לא רק ארה"ב נזקקה להצגה זו ב-
רפורמיים וקונםרייאטיוויים בישראל ,אץ בכל האמצעים שברשותו כדי להדוף הת -לשמונה ?נקודות־מטרד ,נשתרבבו בדיוו-
אם ירצה השם" או בעזרת השם" ,כולן ומי שעוסק בה ,אין לו ברירה
אלא ספק שהחידושים הללו ה עמ יק ו את קפות על כוחות ארה''ב ולבלום כל חים של הסוכנויות הטלגרפיות מביירות ,כלי התקשורת ,היא היתה דרושה גם
"
זיגזגיים
בקווים
יעדיו
לעבר
להתקדם
"נמוגו ונתערער
ונתקפלו .האנשים שאד
תוקפנות" .מתור מאמר שנתפרסם ה -והם שגרמו להתרגשות העצומה בישי -ליאסר ערפאת .בללה שבין  12ל־3נ
אתמול ראו בפתיחת בית קולנוע מחנה ילקיות שזכרונו של הציבור לקוי ד המחלוקת.
שבוע ב ניו יורק טיימס" עלה ,כי ה־ בת .הממשלה ,בלא שאהד חשתם יטרח באוגוסט הוא הודיע סופית לשגרר פי-
בפתח תקווה בלילות שבת אהד המא־ ' הצורר כר לא להזכיר לו את העמדת
לא זכור לי שמישהו בישראל כינס אניזז "
מאדוקם" הותקפה ע"י שתי פצצות לבדוק מה בעצם קרה באותו מם ב -לים חביב על נכונותו לפנות את ביירות.
'
בקים הגדולים והמזהירים למען חרות שנטש .אלה הם כללי המשחק ,וספק אם מסיבת עתונאים כדי להתריע על הקרע טורפדו" צפון וייטנאמיות 28 ,דקות ל -ביירות ,בלא שאחד מהם יבקש דווח נוח היה לו לתאר תחילה את ההפצצה
הרוח והאדם ,התחילו שואלים את עצמם אפשרי בלעדיה*
בעם הנגרם בשל חחלטות חדצצדיות אחר שארה"ב פתחה באש על צפון מדייק ממפקד חל האודר .אילו שמעו הישראלית הכבדה על ביירות כר להציג
אם אמנם מן התבונה היה להרגיז ,בלא
באותו יום את דיווחו ,ודאי היו נרגעים ,את עצמו כמי שאינו רוצה להביא ל-
אני תוהה אם אותם כללים חלים גם אלה .לא זכור לי שמישהו איים כי וייטנאם.
ישראל
יהוד
בין
הקשר
ייהלש
בעקבותיהן
צורר וללא תועלת ,פארטנר פוליטי על אישי המימםד היהודי באמריקה,
לינדון ג'ונסון הםתייע בדראמאטי־ שכן חפגיעות היו מדוייקות עד כד כר ,חורבן בייתת .ע"י תיאור הלחץ האמר־
פוטנציאלי .אלד .שמשוכנעים היו כי שאמנם אינם צריכים להבחר בבחירות לבין יהודי אמריקה.
זציה בכלי התקשורת האמריקניים של שבמקרה אחד או שניים דווחו הטייסים קני הכבד על ישראל הוא ניסה להעתיק?.
הכל סברו ,כנראה .שכאן מדובר בענין ההתקפה הצפון וייטנאמית על אניות על קליעה דרד חלון לקומה מםויימת את תו הכניעה מאש''ף אל ישראל ,כ-
ההנאות הדתית הקיצונית היא אבי אבות דמוקרטיות עממיות ,אבל בכל זאת
י
כל
כל הטומאות הפוליטיות ,והיא המולידה הכרח הוא להם להתאים את השקפותיהם שאינו נוגע ל נ ו
רלוואנטי
ואיננו
כד
אמריקני
ציבו-
.
של בנין רב־קומו־ת בלא שתיפגענה ה -אילו היא נכנעה לתכתיב
אמרקניות ,כדי ליצור אודרד.
את גוש אמונים ,את השנאה וההתנשאות
בלפי הערבים ,את המחתרת היהודית ,את לאלה של הגופים והצימרים שאותם הם כל כד למצבו של כלל ישראל ,ועל כל רית שבה יתקשה הםינאט שלא לאשר קומות האחרות של אותו בנין.
& S52S־ 2באוגוסט  1964הפתיע
משרתים.
פנים אין יהודי ישראל ,הדתיים את הסמכות לנשיא להרחיב את זירת
באותו יום
חל
מפקד
האיויר
יכיל
המשיחיות המטורפת ואפילו את הרעיו־
הנשיא ג'ונסון באמצעי ה־
לדווח על חיסולו של מחסן נשק גדול m
בשבוע שעבר כונסה בירושלים מסיבת וההילוניים ,צריכים להתערב בענינים המלחמה ,ובכלל זה הפצצות בצפון.
גות הגזעניים של הרב כהנא ,חחלו
תקשורת האמריקניים ,כר
m
פנימיים של יהודי ארה"ב.
בודקים שמא בכל זאת יש גם צד זכות עתונאים בהשתתפות נציגיחם של חמשה
& Hר ,היה באוגוסט  .1964שמונה לא הרחק מנמל ביירות ,אבל הטייסים  tf lff ltsmליצור אווירה שתלחץ על ה־
הקרע ,ככל שהדבר מצער ,קיים.
תודרכו שלא לפגוע במטרות אזרחיות.
עשר ארגונים יהודיים בארה"ב ,ובה
בחומייניזם היהודי )סליחה,
סנאטורט שיתנו לו יד חפשית
 TSTעשרה שנה לאחר מכן ,ב־12
השרם
ביסודות נאמרו דברים המורים מאוד ו מ א י י מ י ם והוא לא יאוחד .על ידי נסיונות ישראליים
הרמטכ"ל לא נזקקו לעדות הראיה של במלחמה בצפון וייטנאם עד כדי הפצצתד,
האמונה היהודית(.
 nבאוגוסט  1982מתרחשת בזירה
באמריקה
המתקדמים
לזרמים
להכתיב
חיל
מפקד
את
הזמינו
לא
מאוד לגבי תגובת יהודי אמריקה אם
 gאחרת ,דחוקה מחופי אדה"ב האוויר לדווח להם .הם הסתפקו באווירה מן האוויר.
מעולם ,כד נדמה .לא הועמד השמאל אמנם תתקן הכנסת את חוק השבות .אידעליהם לגהוג,
להחליט
להם
מותר
ומה
ב־ 12באוגוסט  1982הושפע הנשיא
דראמה ,אחרת בקשר
הישראלי לפני דילמה אכזרית כזאת .הדוברים אמרו שהעמדת ההגדרה של לגבי עצמם ,ומה לא.
אהה'יב ,להפצצות ,הלוהטת שנשתררה תודות לכלי
התק־ רייגן מן התיאורים של כלי התקשורת
שבה אמנם מעורבת
אד לא שורת בארץ ובעולם ודרשו
האינטלקטואלים והפוליטיקאים שיצאו יהודי" על בסיס ההלכה תפגע באחדותו
ההפצצות.החלטה מפו -האמרקניים ,כדי ללחוץ על ישראל
פצצות,
להפסיקן.
כדי
«לא
להטיל
כדי
רשת על הפסקת
חוצץ נגד ממשלה שבו יהיה הליכוד "של העם ,מפני שתוציא חלק גדול|1|8388יק השבות אין לו תוקף ב־
להפסיק את ההפצצות המאסיוויות על.
ההגזמה של כלי התקשורת בארה"ב
שותף .שווה־מעלה ,אמרו למעשה שהם מהאומה היהודית מכלל ישראל .י היהודים|  Mאמריקה ,ואין בכוחו לשנות
|ובישראל על ממר התקפות האוויר ה ^fc. B -חר ישיבת הממשלה ,שארכה ביירות שהיא ,כביכל ,מבצעת.
'בין שני מקדים אלה מפרידים לא
מוכנים לוותר על השלטון ולהשאר יימנעו מלעלות לארץ ; הם יקטינו את  m mדבר במעמדם של היהודים ישראליות המצימצמית ,שביצעו אותו יום ?mfl ,כשלוש שעות ,הלד מנחם בגין
במדבר הפוליטי — או לתת למפלגות תרומותיהם למגבית ויצמצמו את תמיכתם  H |£האמריקניים .בעיני עצמם השפיעו על הנשיא רייגן ,שהעיר את ז8ר? לנוח קמעא בלשכתו שבבנין רק  18שנה — מפרידה גם תמורה
הדתיות מעמד חזק יותר משניתן להו המדינית בישראל .רבבות יהודים יוכרזו
 £הכנסת .כאשר לפתע הגיע ה -בגישה של החברה האמרקנית לשימוש
יוסיפו להיות מה שהיו עד כה :ראש ממשלת ישראל מנחם בגין משנתו,
אי־שעם על ידי הליכוד ,מי שחזר על כממזרים ,והדבר יביא באורח בלתי נמנע יהודים חמים או צוננים ,אוהבי ,ישראל כד ,לתבוע ממנו בלשון איומים .להפסיק ^
טלפון מהנשיא רייגן העירו בכוחה הצבאי של ארה"ב מחוץ ל-
המליצות השגורות של התנגדות עד לכרסום בנאמנות לישראל .בקיצור ,או אדישים ,תורמים למגבית או משתמ-
את ההפצצות ועמסיודות'' .למעשה את ראש הממשלה משנתו .אחר שנשיא גבולותיה
תמורות אלו בתפיסותיה של החברה
הסוף לתיקון חוק השבות ,הודה בעקיפין החקיקה הזאת תביא חורבן נורא וקרע טים ,פעילים למען המדינה או יושבים "עוד לפני שהנשיא ריגן סנה טלפינית ארה''ב פתח םמלימ :אני רוצה שתפ-
"
ההפצצות על ביירות" האמריקנית ,מן הימים שתותחי אוגוסט
שהוא מוכן להביא בחשבון את האפשרות בעם ,וצוד לעשות הכל כדי למנוע אותה .בחיבוק ירים .אם יהליטו לעלות בהמו -אל ראש ממשלת ישראל ,כבר ישבו סיקו מיד את
המהרידה ששמעון פרס יהיה ראש יהודי התםיצות אין להם ,בדרד כלל ,זכות ניהם ,אורתודוכסים וקונסרוואטיוויים שרי ממשלת ישראל והחווכחו על סמר הודיע לו בגין מיד :כבר נתתי הוראה  1914הביאו מאות אלפי אמריקנים ל-
הממשלה ואף על פי כן אולי עוד יוקמו להביע דעה על מעשי חקיקה בישראל; וליברלים ,תהיה להם בעיה — וגם לנו .הרושם שיצת כלי התקשורת כאילו חיל להפסיק את ההפצצות .אולם הנשיא הלחם באירפה ,דח־ אוגוסט ,19-15
התנחלויות חדשות ביהודה ושומרון.
ריגן עמד על שלו :אגי רואה על מיר -כאשר ארה''ב הטילה את הפצצה האטו-
יאולם כאן מדבר בחקיקה הנוגעת בעיקר
אבל די ל צרה" זו בשעתה .ולוואי האוייר של ישראל יורד על ביירות.
"
הרווחים הדדאמאטיים מביירות ,ש -קע הטלוויזיה שלי את תמרות העשן מית הראשונה על יסאן ,ועד אוגוסט
עליגו במהרה בימיגו.
ביהודי התפוצות ובמעמדם ,יאין 'איש ותתרגש
 , 1964כאשר ארה"ב קבעה בעקבות
& ggKשאלה איד פוליטיקאים מס־ רשאי להחליט עליהם בלי לשאול את
תקרת טונקין ,תקדים של הפצצות־
פיהם.
תדרים" עם מצפונם "
כאשר
$ן
אוויר ,בלא הכרזת מלחמה — הן נושא
ובכן,
רציניים
דברים
 m j Sעליהם להתפשר עם עקרו-
ז
רציניים
לא
אי
לבחינה נפרדת.
עמו
שיש
איום
כיונת ביצוע או סתם
|
!| נותיהם ולחזור בהם ,במקצת
ן
?בחינה כזו תהיה ללא כל םסק בעלת
או לגמרי ,מעמדותיהם הידו -נםיון להפחיד את המחוקקים הישראליים ז
לקחים לישראול .שכן התקדים שקבע
עות,
ביותר
המרתקים
הנושאים
מן
היא
אז הנשיא גיונסון בהפצצת צפון וייטנאם
יודע,
איש איגו
ברגע זה ,אינו ממשלה
!בתהום ההתנהגות האנושית.
לא נשאר בגבולות וייטנאם .תורכיה
תוקם בישראל ועל יד מי .איש אינו יודע
הפציצה לאחר מכן את קפריסין וישראל
השבוע התכהשה מפלגת העבודה ,על אם תהיה זו ממשלת •אחדות לאומית
את עבודת ההטייה של מקורות הירדן
ולכמה
אינו
איש
זמן.
יכול לדעת אם
דעת שלושת מנהיגיה ,לפרק בעניני
בסורה.
דת יהיה ציוד בשותפות עם המפלגות
הרשום במצעה .הפרק נכתב ,כמובן,
!ההקבלה ההסטורית וההתפתחות ב-
כאשד הסקרים הבטיחי ,והמנהיגים הדתיות וממילא — בשיגוי חיק השבית,
שימוש בהפצצות האוויר ,הן נושאים
או לא.
האמינו ,שלא יהיה קושי להרכיב
בפגי עצמם ,אר בימים אלד ,שאמצעי
קואליציה בלי המפלגות הדתיות .ואולם
אכל איש אינו פטור ממתן הדעת על
התקשורת בארץ עורכים את חשבון
אם
השאלה
תוצאות הבחירות רוקנו את התקווה
באמת יגרום תיקון החוק
'נפשם לאור טעויותיהם בהערכת התת־
הזאת מכל תוכן ,ותור כד המו"מ לקרע בעם היהודי ,ואם יהודי אמריקה
זרמים בחברה הישראלית ,כפי שבאו
הקואליציוני עם המפלגות הדתיות צריד ינתקו ,או ירופפו ,את קשריהם עם ישראל,
ליד ביטוי בבחיתת האחרונות בכנסת,
היה לא רק לסגת מן ההחלטות בעניני או שמא ישלימו בדיעבד עם הקיקר .כזאת,
כדאי גם לכלל בחשבון נפש זה את
דת ,אלא גם לבטל את משמעותן למפרע .כשם שהשלימו עם כמה וכמה דברים
החובה של אמצעי התקשורת בארץ
מד ,התחולל בלבותיהם של שלושת אחרים שהתרחשו בישראל ושלא היו,
להיזהר מסגי הלוחמה הפסיכולוגית ש-
האנשים שנאלצי להסביר כי המצע חובר לגמרם לפי טעמם.
ירכיה של ישראל פיתחו.
בנסיבות אחרות ,כי אין לו שום משמעית
האזעקה שהזעיק אש"ף ב־ 12באוגוסט
אין להקל ראש בשאלה — ,זה ברור.
את העולם ,כאילו ישראל מחריבה את
מעשית וכי איש לא הניח כי מישהו אבל אין גם מקום לחחליט מראש שבענין
יטרח לקרוא אותו ו
ייירירי הוכחה בשייר גס ,א" על פי
זה — יהודי אמריקה הם שצריכים להנריןי
כן כה רבים היו קרבנותיה של עלילה
האם מצפונם נקפם ? ההיתר .בלבם ולא יהודי ישראל.
זו .בראש וראשונה אמצעי התקשורת
ההרגשה הכבדה שבעצם הם שותפים
בארץ ובעלם ,לאחר מכן שדי ממשלת
למעשה לא ישר ולא הוגן ? האם נתנו
 BKש בלי ספק מדד .מסויימת של
ישראל ולבסוף נשיא ארה"ב .עללה זו
את דעתם על 'אוחם בוחרים שהצביעו
 aהיסר רצינות בועקת־השבר של
של אש''ף נועדה לרפד את הדרר לער־
בעדם דווקא בגלל הסעיפים הדתיים
הארגונים היהודיים באמריקה.
סאת להיכנע באותו לילה ,להסכים
במצעם 1
כאשר הם מתריעים על הקרע
להתפנות מביירות ,והצרה היא שאפילו
בעם שמיצר אם החוק הישראלי
עכשיו ,שנתיים לאתר אותו מם 12
האם היו עתם לעובדה שכאשר הם
משנים את דעתם בהלות יתרה כזאת ,יקבע שגיור צויד להיות על סי ההלכה,
באוגוסט ,עדיין מושרשת בקרב הלקים
שיל הציבור הישראלי הדעה המוטעית
הם אומרים בעצם שכל המשתק הםליטי הם מתעלמים מן העובדה שלא האורתו-
כאלו ישראל ביקשה להחריב את ביי-
יש לו רק מטרד .אהת והיא — להגיע דוכסיה היא שפרשה מן הרפורמה ,אלא
רות וכאילו נשיא ארה''ב מגע זאת.
אל השלטון ,וכל העקרונות והאמונות להיפר .מי שחרד מאוד לאהדות העם
זוהי רק דגמה אחת מני רבות לקלות
והמצעים בטלים ברגע שהם מהווים היהודי ,צריר לשאול את עצמו אם
שבד ,נזפרת החברה הישראלית קרבן
האחדות הזאת אינה נפגעת יותר מעצם
מכשל בדוד אל היעד ז
ללוחמה פסיכולוגית של האוייג אם
העובדה שמקימים ומקיימים זרמים
במישרן ואם באמצעות כלי התקשורת
והאם אותם אנשים שלמים עם עצמם נוספים ,החולקים בענינים רבים על
בעולם.
'לאתר שביצעו את נסיגתם ז האם אפשר היהדות המקורית .מתפלגים ושורשים
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ל מי שנשלח ,בעידן מטופש זד,
?""?
~^ של שוויון האשד ,,ללקט ענבניית
במערמוקט ולא עוד אלא שהע־
1
 ^m9מיד אפילו פנים בי איז לד דבר
מובן יותר מאליו ,השגיח ודאי בתופעה
מופרת :במקום להסמיק ,למראה השתלת-
ונו גלובשי־מכנסים ,מבושה ,מחווירות הן
מפחד .נוצרו אמנם לעגבים ,כעדות שמן,
אד לא ?הר שכל בעל־זקז ימשמש בעג־
בות בל .אחת מהן בלא־אהבה.
אם ככה ואם גד נכנס אתה היום ,בש־
ליהףת ידה הקשה של רעייתד בדיןיהכ־
לילות ,ובוחר עגבניות לשילתנכט .מאחר
שעקרות־בית אחרות ,זריזות ממר הר־
בה ,השכימו לברור כבר את  .הטריות ,ה-
סמוקות ,הטעימות ביותר שבמשלוח ,אינד
מגיע אלא אל השכחה וד&אה .את הרא־
מזונה שהעלית מן הערימה מטל אתה
' מייד חזרה .חיוורת מדי .השניה סמוקה
אולי יותר ,י אד ממוסמסת .במקצת .שלי־
ישית משתפכת כבר מתור קליפתה .אתה
נובר ומחטט ,מחטט ונובר — על לא־
•דבר .לסוף שעה ארוכה עולה בידר למ-
צוא אתת שאין בה לא פצע ,לא חבורה,
לא מכה טרה' .נראית אפלו מובחרת.
האירוני שבדבר הוא בי היא ,היא־ולא־
אחרת ,היתד ,זו שמאסת בד .לפני כולן.
ממשלת האחדות־הלאומית רחוקה מ-
חוזיות מושלמת ,אד בל מגע — נאמר,
אולי ,מגעים — של המששךמךהמערד
והמששן־מן־הליכוד מעלה כי אין בידם
אלא לזהובת־הציפה .שאר כל הצירופים
נראים סמוקים אולי יותר ,אד גם ממוק־
מקים ,מעוששים יותר .אינם ראויים לבוא
אפילו גםאלאט.

חפגגת לוחמיש שחזרי »ל בניו י• יל יד ח רגח שמאי שלום!
מסתבר שראשו פתיח ,לבו רהב ,אד

לוחמינו הוא לחזור מאדמה שאינה של־
נו ,לשים קץ למלחמת ,לחיות מעתה ב-
שלום עפ שמינו הטובים זבי דק הגנ-
רלים ' ה שק ר י ים מסרו אינסוומציה
ש ק ר י ת לממשלה השקרית• .אז מ-
נין פתאום פל־כד הדבר ,שזנאי־שלום
דווקא בקרב לוחמינו 1
שנים תחלופנה וד,שקר הגדל ,ששמו
שלוס־עכשיו ,יתגלה בגל ביעות .יש מ-
קום לשער בי הגל חוזר .צעירים שלא
מילאו אלא את חובתם ,לא דגנו ,לא
רטנו — עקבו אחר יפי־הנסש מרחוק.
ראו אותם מתארגנים• ,בהיותם עוד בל-
בנון ,למצעדי כרזית־כתיבות־אנגלית בי־
תשלים .ראום ממוטטים — לבטח ,אד לא
בעצלתיים — כל שריר מורל .ראום
מחלחלים ,בצעדות־מתאה מפוברקות ,ארס
לתור דם האומה י -ושמרו דברם בליבם.
ההקצנה לעבר המכוער שבפטרוטיזמ ,ה-
יפה כשהוא־לעצמו ,איטה אלא ר י א ק -
ציה להקצנה שכנגד ,לעבר היופי ה־
מזגג ,זיגוג הומניטרי דק ,את הכיעור
שברמירליזציה .זורע ,רוח ,קוצר סופד"
שמרנו עתה ,אל ,משתי הביצות שניקוו
לאורו גהר־חייגו — אנשי־ההן ואנשי־
בהגא.

הדרו הערדת אל ביםו קשה ,או רחוקה
ייתר ,מזו שעולה' אצלו לעלפון.
שלשום יצאתי לשוח ,בעקבות נעורי,
על שעת ימה של תל־ אביב ומצאתי טיי-
לת שאלו אמרו ?יי בימי חלות־הזהב,
כי תהיה יפה ,מודרנית ,עממית אד הדו-
רה כל־כד ,לא הייתי מאמין .כדרר
אליה פוגש אני אדם בודד ,נושא בידו —
שאינה קצרת ,כנראה ,בלל — שלט ה-
מזמין עוברים־ושבים ל ש ת י עצרת:
אחה מיל מצודת־ זאב ,שניה מול מטח
תנועית העבודה ברחוב הירקון.
שמחתי על כוונתי? אד נצטעדתל על
הגיהנום הקטן ,שאפילו את הדרד אליו
לא תספיק ודאי לרצף .מי רואה ,מי שו-
מע?
?באיזור התעשייה של פתח־ תקווה הציב
?למחרת 'אדם ששמו אהרון עבודי שלט
מאיו-עיניים ,הקורא לכינון ממשלת אח-
דות ואם יעמוד בדבורי — ככד איני
מטיל ,אגב ,ספק — ?נזכה לראות את
העתקי'ו פזורים בכל גוש־דן.
אף איגוד־לשכות־המסחר פידםם ן־
תירה־ברבים ואין כמעט יום שיהודי זה
או אחר ,אזרח מן השורה ,אינו מוציא
את מקצת מעותיו על קראה לאחדות.
אדם הקורא לעצמו ,דרר־משל ,יוסף
"
ן?י ,!6וייןמ
איגרתו של
העברי" ועמו ",אגשי־מעשה".
^
פדוסיסור א .אירבך הזרים שהגישו לשני
המחנות במלון המלד־דד? .תתינית 'תשעה
באב מול כותל־הדמעות .דברם השקולים
בעיני לפחות כנגד הסתייגויות מר שריד
 D » Bתקום בתוץ אב ממשלה ח־ — שלא איכפת לי להפקיד בידו את
? flyזקה ,מלוכדת — משום כר אף תיק מתופף־העיריה ,אם תיבזן ,בכל זאת,
 WWמלכדת — נוכל .לכנותו ,בשער ,ממשלה ,חזקה.
*י " טובה ומוצלחת ,מנתם אב" ,כ-
אד אבוי ,פחות מדיי .בכוברימ מים בכ־
"
י דרר אבותינו באגדות שלאחר־החורבן .ב־ ? בדה .צאו ולימדו ,אנשים 'טובים ,מן ה־
שגה ש מ ע ב ר לתשמ"ד ,שבעה שבועות 0לגנים ,הקנטרגים ,מצהיבי־הפנים ,בעלי
מכאן — נעמוד ,אולי ,סוף־םוף על שתי המחלוקת ,אנשי־השלום שעיסוקם ריב־
רגלים חזקות .י
ודברים .בבואם ?לצקת שמו על מדורות
אם חקום ז אם תהא מלוכדת ,תגיע שיטנתם אינם חסרים לעולם לא אוטו-
לאמר:
אף שעתנו
בוסים ,לא נרות ,לא כרזות־סתובוית־אנ־
עכשיו העם .עכשיו אנחנו.
גלית ,לא סהפיסורם .למדו את •אמנות
לעצ-
עד באן מלמעלה ,נחזור זנאמר
המיזנסצנה  .של גל ההירואיומ־האנטי־
'מנו .מכאדיואילד למטה .לא די לעם ש־ הידיאי בסרטי החזרהי־מדלתת־המקונג־
ותהא לו ממשלה .הממשלה צריכה לעם .לגבלות־ארצות־הברת למיד היטב.
א ם !תקום ו א ם תהא מלוכדת ,יהא ע־
אני שומע ,בדגע זה ,את .מר צ ב ן.
ליה-ללמוד תורה שנשתכחה זה־ כבר מלב .אינו 'מסכים ,אינו מאמין ,מתקשה ל-
איד ל מ ש ו ל ,איד לשלוט .אנחנו ,מ -הבין איד .לא הן" ביד לא לאו"
עדני? ,נצטרד ללמוד יותר? איד ל ה י -ביד ,אף כי "
?או" יותר מ הן"•".באין
לסעודה ",קרר אפילו "
שלט .בלעדנו לא יזוז דבר ,עבטיט היא
חזיר הודי"
הודיים פיאודלים ,פלוטוקרטים" ,
משטרה־
עבטיש .הסיבים שבסיםים לא יחלצו מ -ובאין
חוגו מרבבה שאופניד ,רביעים.
'חשאית ,לשכות־יחקירה ,יכולים .אף סתם־  «—.שאלה מיהו יהוד ",קודמת שא־
לה' "
מורכבת הרבה יותר :מהי
קיצוץ־בשירותים היא תרופה .נמרצת ,יהודים להיקרא ,לדיד ,פוטשיסטיס ,פא־ ? ^^T
"
M
יהדת""?.
אר ראוי שנזכור כי אין תרופה מחזקת שיםטים: ,חונטות־של־גנרלים .חבל שלא
אלא ?על־דרד ההתשה ,יהיו לנו פחות נלווינו אליו ,בהיותו מירה־נבוכיט בס־ ^? התמיהה מתעוררת מל צמיח־
לבלרים :לשמשנו ונצטרד לעמוד ,באורך טליניום ,אל האמת האתרונה .היינו מ־ יזה של א יראולוגיזז המוחה ,את תורת
ישראל עם אלימות ,שנאת־ שכנים וחמ-
רוח רב יותר ,־בתורים ארוכים יותר .פ -טילים פירוד בעם שעה אחת קודם.
דנות טריטוריאלית .זאת א י נ נ ה ה-
חות פועלי־גקיין — ונצטוד לנקות אחר
תורה ששם משה לפני בני ישראל" ; "או-
עצמנו .פחות כבישים מתוקנים — ונצ־
טרד לחיות ,בזהירות רבה יותר ,עם
לם כד מציגים אותה כמה מאנשי גוש
"
אלה שעליהם נ ה ר ג י ם אנו מיום,
ב־
אמונים" .ו תתיה" לפגי אזרחי ישראל
"
מתץ־העכברים שלנו אתר הנאותינו.
ואותר .תופעת־חרפה שהגיעד ,ל־
 B -,ל טפשותו ,רשעותו ובערותו — דהיום.
 j 1שלישת דברים שאין אדם־מך מישכן הכנסת תחת הכותרת כך' מת-
אלא שקיצוץ תקציבי הממשלה יוריד 1
אד מחומנו' ,לא יקימנו מייד מחליינו ב־  I Iהישוב חילק עליהם כלל — זכה הדרת בגינונים חיצוניים של "רב".
"
האלם־לתוךהלילה .גצטרד לעשות הר-
'????
וי-
?הרב
השבוע
להיקרא
'כהנא
אילו היו עסקנים פוליטיים השואפים
בה ,הרבה יותר ,ביחיד בכוח־רצוננו .ל־ דום .רן יכהן ,הרחוק ממנו בדעותיו אד למושבי שרד מודים בקיום שאיפוץןיהם
יותר
,עמול יותר ,להסתפק במועט ,לתבוע
לכל יהא ?קרוב אליו בשמו ,סבר ודאי בליבו ש־ הלגיטימיות ,כאזרחים מן השורה; היה
מעצמנו ,פחות מאחרים .מעל
לאשורו .ואולם ,יש להם
אד גם אינ־ קלע? ,בכינוי זה ,אל חוט־ השערה ,טעות והוו''כיח מתנהל
משהו דם
עלינו ?להשלים קורס מזורז,
בידו .לומר יותר הוא ,לפרקים ,לומר 'ימרה לייצג
ונע^ה מעבר לכל
לסבלנות,
—
'טנסיייי ,של חינור־מחדש
פחות.
מצע פוליטי ומעל לכל חוק של מדינה.
שבין־אדם־לחברו,
כיבוש־ייצר! ,נימוסים
מח-
בינינו
הנאצים
את
.
חיות־טרף ואת
אתם" ,צועק הרב לויגגר ,יצרתם את
ש-
!עזרהיהדדית .למריבה המזל איו אומה
נות הריכוז תיארנו בפלניטות אחרות" ,המחתרת היהודית" .אתם לא" אנחנו .ל-
ש-
מזו
יותר
לכד
ב
נתברכה בכישרון ר
הו עז ד .כוכבים שרופים לאפר .אד אלוהים הוא גם ולא לו ...מדינת ישראל לחוד ,ובעלי
שמה קשור בשמנו .קיראיפ לי
היודע 'כי השואה שנתרגשה ובאה עלינו תורת האגתף והזרוע הנטויה לחוד .ו-
בקצת הומור .יהודי ,חכמה יהודית ,קצת
שיצבוד־מלכויוית ,נחזור ו־ לא היתד ,עונה ב ג י ד,ג ו ם  .הרבה יותר דווקא להם? ,כביכול ,נתגלתה שכינה...
ממד .שלימדנו
נעמוד ,באמור ,בשתי 'רגליגו על קרקע ב־ קל היה להבין את מד ,שעוללו לנו ה -להם ולא לנו...
היו
אילו
גרמנים,
שדי־שחת,
באמת
מל־
y
"תורה" זו כלה אומרת כפירה .היא
ו'וקה.
אכי־תבלה ,זאבים בדמות אדם .הצרה
לפי שעה אינן מונפות אלא באוויר .היא כי היו אנשים כמיתני ,קצתם אוה -מרתקת את עיניה בתמונה מעוותת של
'יעומדם על ראשנו ,שומעים אנו אותן מ -בי שידה ,מוסיקה ,מלומדים בפילוסופיה ,מורשת ישראל ומוציאה אנשי אמונה
ריבות ביניהן על תואר הארוכה יותר .רגישים לבאב •כל ציפור שצועד ,ומד ,ש -לתרבות רעד -לפי ?גירסה זו? ,תורת ישראל
h1,
ה ר א ש יי**י*י  »M?tמןיייל
?!דינו ? nTiofiffrun&aאי !? WFrifiJיתמה דס \..יבוט ,וירדפום עז־ בלתי
"" ?tti mvעיבר ^
"י י" "י
!על עלניטה א ח ר ת ,כוכב שחור ,אלא השאיר להם שרד"» .ת סזסיהפ •עיקר
בדקה.
.
"
שרף יבאש ."...ואתן
באן ,בעולמ דרשה ,תחת השמש המבשי־ ואת מרכבותיהם
"
!אותם ?בידכם ותירשו את ארצם ואשמידם
לה פירית באילן .זו כל הטרגדיה.
מפניכם "...מכאן אין מדקלמי הפסוקים
טוב היה מר בהן עושה אילו זכר
כי רחוקים מ"עלליהם ' .תרטש "...ומגירסה
,אין כרב כהנא שיס־דבר שאי־אפשר למי
 kפני שבוע־ימים צלצלתי לידיד צוא בכל אדם ו בכ ר ממיט הוא חרפה לפיה כל השכנים הם מנינים לצדכם".
! ^ טוב ומיטיב ,אמיד ,איש־תבונה — ,יותר מכן ,אסון — על כולנו .לומר מותר בלעדהס; וכל" השאר זעא עניו
§
של טכניקת בלבד .הריסת קודשיהם של
J
~ ואיש־מעשה ,שהאמנתי כי אס שהוא וירום ,או אפילו סרטן בגופנו,
הוא מאמינים ?אחרים וחבלה בנכסי תרבות
לא קשה לו להרים יד ולהגיע לבודדו בידוד עקר ,נוח לו מאוד.
כהנא ושכיות המדד ,של הזולת הופכות למל-
'לגובה האפרכסת; קל לו ודאי אף להו -הוא ,פשוט ,יהודי ,רב ,אדם ,אחד מש-
מבין עד חמת מצווה.
רידה ?לתיד כיסו.
לנו ,ורק מי שריאה אותו כד
ביקשתי שיפרסם מודעות־עגק ,הקור -היכן עשוי רב ,אדם ,יהוד• ,להגיע ב ־
אות לאחינו בני־ישראל לבוא ,ביום סלו־ שיפי לות ובביעור.
 _ nין םפק שמלחמות כיבוש הארץ
ני ,שזנה פלונית ,לבגר־מלכי־ישראל ול-
אהד מכל ארבעים מכלל לזחמינו ,מע A1 -אמנם התרחשו ותיאורהן מובאים
הפגין בכד את רצונם בממשלת אחדות־ לה עתה  .סקר שנעשה לאחד־מעשה ,נתן
במקורית 'בלשון וזהה ליזו שב־
לאומית .מודד .אני שהבטחתי לו כי לא לו את קלו .תמה אני ,תמה .שנתיים ? m
 J^fתיאור נצתינותיהם של מלכי כל
יימצא מקום לראש־םיכה .ארבע־מאות־ ימים לחשו לנו אנשי הראש־הקטךשל -הגויים ,ללא כל 'ומרה של חידוש ו־
חוגי־שלום־עכשיו כי כל מה שמבקשים מקוריות־ מי שמעיין גחוכרות"הם ו־
,אלף ,שמעתי עצמי אימר.

 ?amמצב הכלכלי הידרדר" — י הגול מעורר אצל השר הרגשת אח-
* rTאומר .סגן ראש הממשלה ווה; ,תחושה-של שותפות ,הזדהות
 B 8ושר השיכון .וזה נמן :ה -בנר ,ועמוקה .אתה:רואה ,בעיני רוחד,
? " מצב הכלכלי אכן הידרדר .את היצוא ואת שד התעשיה יד'מסתר,י
ועוד אומר סגן ראש הממשלה ושר גדלים ביחד.
האם יעלה על הדעת ,בי שר ה־
השיכון :בנינו פתרונות דייר לאלפי
זוגות "
תעשיה והמסחר יודיע בי "הגדלנו
צעירים" .וגס זה נכין.
ובכל זאת ,כדאי לשיש לב לםמאנ־ את:היבוא" או "הקטנו את היצוא" ן
טיקה .י
? צירופי לשון.באלה בלל אינם:קיימים
משוס מה ,סגן ראש הממשלה ושר בשפה הישראלית .מן הסתם ,האקדמ-
השיכון אינו אומר :דרדרנו את יה ללשון העברת  .קבעה ,בי־ תופ-
אף לא אומר :עות ?חיוביות — תמיד בגוף "
המצב הכלכלי" .זהוא "
ראשון;
נבנו פתריגית דור" .לא .המצב ה־ תופעות שליליות — בגוף שלישי".
י
"כלכלי הידרדר" .כלומר ,מאליו .מ-
' וגם שר תייתתנו שמח להודיע,
עצמי" .
הלך לו המצב .הכלכלי ,ילבדו ,בי "הבאנו יותר תיירים" ,להבדל
ולפתע הידרדר ? .את השיבונימ ,לעד מהודעתו הקודמת שבישרה כי "מס-
 .מת זאת ,מינו" .אנחנו? שיכונים פר התייתם קטן" .יכך 'קורה ,ששר
אינם נבנים" לגד ? .שלא כמו במקדה החקלאות מצטער שמצבם הכלכלי
המצער של המצב הכלכלי ,שפעל של המושבים "נפגע" ,אבל הוא 'גא
על דעת עצמו ,לבניית השימנימ היי -ש הגדלגו" את יצוא הפירות )ולעו־
"
נו שותפים ? .י? ־ .
לטי ל*' פגעגו • במושבים" ו יצוא הי
,היבוא גדל במידה מדאיגה" —־ ' פירות "גדל"( .יע נבון "גם ,ששר
.מזהיר שר התעשיה והמסחר .יחד עם התקשורת מוסר כי הרחבנו את רשת
הטלפונים"? ' ,אד "
חלוקת הדואר מת-
'זאת הוא שמח לציין ,כי
"הגדלנו עכבת" )ולא ' "
רשת הטלפונים הת־
אתי  .היצוא  .במידה ; ניכרת" .ואתם
ודאי שמים לב להבדל הקטן :ה־ רחבה" • ,אד "
גרמנו.לעימב בחלוקת
יבוא יגדל" .כי ,ליבוא ,כאשר "הוא הדיאר"( .ושר" התחבורה מגלה כי ה-
גדל ,אין אבא ואין אמא ,הוא גדל חודש הקטנו את מספד התאונות",
.לבד ,כמו .יתום, .לשר החעשיה וה -לעומת "החודש שעבר בו 'מספר ה•
"
העבודה והרווחה
מסחר .אין השפעה על היבוא ,הוא תאונות גדל"\ ושר
בקושי מכיר אותו ,ודאי שאינו אח -מודיע כי גדל מספר המובטלים"
אלם "יצרנו" איקס מקומות עבודה"
ראי למעשיו.
היחס אל היצוא ,כאשר הוא גדל) ,ולא "הגדלנו את מספר המובטלים''
שונה' בתכלית ,היצוא תמיד גדל ב -ו גיצדו איקס מקימות עבודה"( .ו-
"
כמובן ,אם להאמין לשר האיצר ,הרי
רבים .תמיד הגדלנו' אותו .היצוא
"

"האינפלציה גדלה" .וכי יעלה על
הדעת ,ששר האוצר יודיע כי הג־
"
דלנו את 'האינפלציה".
ימכל אלד ,יש להבין ,מזת"לנמ־
צאת" המדנה ?במשבר המור .מקר •
אחד יצאה הממשלה לטייל להנאתה
ולפתע פתאום מתכופף שר הפניס
והמשטרה ,האחראי על המציאות ,ו-
אומר לחבריו ,בעליצות האופיינית
לו :אתם .לא תאמינו מד ,מצאתי!".
וזאת"היתד .המדינה .אבל היא היתה,
למרבד ,הצער ,במשבר המור .מישהו
השאיר אותה כדוד ,בלי אוכל י ובלי
מים ובלי מע"ס .לא יודעים מי עשה
זאת וכיצד הגיעה המדינה למצב .כזה,
אבל טוב שהממשלה מצאה אותת,
מכל מקים ,י בנסיבית אלה בתר
מדוע אומרם השרים כי "המדינה
נמצאת במצב חמור" ואינם אומרים,
בי גרמנו למצבה החמור של המדי-
נה" ".אילו אמרו גרמנו למצבה ה־
"
המדנה" ,עלול חיה מישהו
חמור של
7חשוב ,שיש להם השפעה על ה־
מתרחש.

ו

עץ חיים־ או עטרה להתגדל בה

ארוכות

לשאלה "מיהו יהודי"
קודמת שאלה מורכבת
הרבה יותר'?? ?'? ?- :
"מהי יהדות"?...
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ירחוניהם של המתנחלים החדשים שלנו
יעמוד :נדהם לפני בקיאותם המדוקדקת
!בכל החוויות האלו ,כפי שיתרשם עמו-
קות מרוחב ידעתם כשטחי הארץ"שחיו
גתוניס לשלטונו .של שלמה המלה אד
יותר מאלף מהקיים באותה ספרות הוא
הקול האילם והנעדר .אין זכר לחזון
ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודיה
ועל ירושלים ,ובכלל דבר החזון —
לא ישא גוי אל גוי חרב"? .אין הד
"
לזעקתם של נביאים נגד פולחנית •צבועה
בחינת מי ביקש זאת מידכם חמונ
"
חצר ...ידכם דמים מלאו ."".היכן נעלמו
ציווי תורה בזכות חוק אחד 'לגד לתושב
יחד עם כל אזרח ז היש מקריות בעובדה
שהתפלה יתחזינה עינינו בשובר ל-
"
אינה שלמה 'בלי התוספת ב-
ציון"...
"

ן 'ח מ י ם " ז דוקא רחשי לב ומאווי נפשי־ mתופסי מרובה בתחום הטרטוראלי־
ךימיחדם את תודת ישראל מאמונות ה־ י 'מדיני והצטמק בחה עד לשליש מעוצמתה
'גויים שהיו מסביב' ,בשורת במד האדם הקודמת .לפי כל היסטוריון!בהיר־עינייס
ו אב אחד לכלנו" ונהרו אליו גייים ,עם י ש ר א ל המציא את רעיון הקידמה
"
בל וכר של מושג הםיליררות האנושית בהיסטורה ,דהיינו שחאדם קשור לעבת
המחייב את אלד ,שבל כד סבלו מחיעדרו אד אינני מ ש ו ע ב ד לו ,ואין העתיד
— כל זר ,גמחק ,והיתדות מוצגת לפנינו הייב להיות העתק־פחם של עבר .והנה
כאילו הייתה ונשארה זזיייד ,של צרת דווקא בקרבי וכמרומי מרכז שלטונו של
עין וששון־אלי־קרב יקנאות שבטית לו -עם ?זה מטופחת אידיאולוגיה שכילד .או-
מרח חזרה עיוורת לעידן המלחמות .תוהה
הטת• ,שבים לציון' אד לא ברחמים...
במערכת הפוליטית 'בלי נבואה .כיבושי יהושע שאין אתריהם
'ציתפי בת חרגים
דמות •בתחום החינוכי חזון נביאים .יהדות" קטועת כנפיים
?הובילו לםילופי
"
לפונדמנטליזם יהודי.
אזרחים הטוענים לדוקטרינה השואפת
והרוחני.
"ליברלית" קשרו את גורלם לאלי ,ה-
'בכל 'תימרוני המרכבה חסרה עדין
מנגנים השקט הוא רפש" ,עד שהרעיון תחושת הצורר בקואליציות .רוחניות
"
הליבראלי נדחק אל קצות המחנה ,ואין חדשות שיעמידו את אמונת ישראל על
לי גואל .הציונותהדתית לאומית התחברה שלמותה...

רק בשל
שנאת חינם ?
בהטילו על שמעון פרם
את הרכבת הממשלה.
נדרש הנשיא למאמר חדל
על חורבן הבית בגלל
שנאת־חינם  -אר המרד
ההירואי נועד לכשלון
גם בלי עזרת השנאה'
משום שהציב לעצמו
מטרה מלהיבה אר שסיכויי
הגשמתה קלושים מאוד
מאת משה דור
»— בית השני — כד אמרו הז"ל —
חרב יבשל ?זנאתרחינם .מדור ל-
^T
? ?מר עוברים .הסיפורם הבאים
? ? לסבר את אומי העם מדע אירע
לנו כדבר הזה.
אבל — אפילו גזזדש נשיא ישראל
לטעם־החורבן הזה כד להדגיש את הצורר
בהקמת ממשלת אחדת לאימית ,במעמד
שבו הטיל את מעשה המרכבה" על ח"כ
"

של מלחמת ספרד ') (1936-9השתוללה
במאדרד הנצורח "מלחמת אזרחים בתיו
מלחמת אזרחים'' בין הקומוניסטים  .ז־
יריביחס במחנה הרפובליקני ,אר לא
ז א ת היתה הסיםה לתבוסת הרפובליקה
'במלחמתה עם פראנקו .הגורמים לכר הם,
כמובן ,בעלי היקף ועומק גדולים לאין־
עתר.

שמעון פרם — אין זה מדייק! .בוודאי לא
מבחינה היסטורית.
ראשית ,לא היינז עי־הזרין בשפדץ
המרד הגדול נגד רומא בשנת  66לםה''נ.
בית־המקדש אומנם עמד על מבוגו ,או
מ מ ל ג ה בבר לא היחד ,לגו בעת ההיא.
גציב רומא .ישב בירושלים ועל פיו נשק
בל דבר שלא היה כלול ב אוטוגומיד ,ה-
"
דתית".
אכן' ,בעוד המצוד מוטל על ימשלים «^ וונת הנשיא הרצוג היתה לטובה,
•ברעהו,
היתד,
חרב
אם
איש
ועצירים
—או
^^ אולם השיפוט •ההיסטור חסר־
גמ היו המודדס המימי דעים ,נם  wלא ?
הפניות מחייב לשפיר אור קפדני
הנפלאה
הגבורה
כל
שמה.
הסוף
של
היה
ככל האפשר על המניעים ה־
מגיני יתשלימ לא היחה עיצחת כיח נ כ ו נ י ם של האירוע המסוים ,ולוא גם
להדוף את הלגיונות מעל החומות ולשמר יש בכר בד לפגוע 'בסברות מקובלות
את על האימפריה הרומית האדרה.
ולפעמים אף במיתוסים שנהפכו לחלק
בלתי־גפרד  pהמידשת העממית .המרד
 BBבית עלה באש כשהובקעה ירו, -ההיתאי נגד תמא ,שבמרוצחו נחרב
^
?™ שלים בשנת  70לסה"ג .חז"ל בית־מקדשנו ,ותוצאותיו היו הרות-עץאה
!
י? ? ביקשו למנוע את הישנות ה? -בתולדותיגי כעם בארצי ,ניתן לכשלין
? ? טראגדה שבשנאה האחים ,ו -מראשיתו .שנאת החינם" סייעה לבשלין
משום כד תלו את החורבן בפילוג הפנימי הזה ,אר "
המפלה היתד .מובטחת גם בל־
ההרסני ,אולם האסון הלאומי הנורא הת -עדיה — בגלל עיתוי מוטעה ואומד•!
רחש 'בגלל המרידה חסרת־התוחלת נגד מיפרר של התנאים והמשאבים •הפוליטיים,
הכובש הזר" .אלו הארכו אבות־אבו־ הצבאיים ,הכלכליים ,החברתיים והת־
"
!תינו 'את אפס לא שגו בחדות של תפיסת חניים ,שהיו מעורבים 'בפולמיס הפאטאלי
מחיבה ,ואלו היו מציאותיים יותר ב -ההיא ,ומודאי בגלל הצבת מטרות ,ה־ ' >
הערכת המצב ,לא היו מתמרדים והבית עשויות להלהיב את ההמונים ,אבל סיכויי
לא היה חרב .המרימת •הרצחניות בין הגשמתן קלושים ביותר ,אם לא בלתי
כתות הקנאים' ,גם גשטבעת המצור הת -קיימים לגמרי.
,ז ו האמת .השלכותיה ומסקנותיה תופ־
הדקה מבחוץ ,היו גילוי אנושי מועוע,
אד בשום פנים ואופן לא הסיבה ל־ םות גם ?מיורנו ,לרבות ממי בין־המצרם,
קאטאסטהופה הלאומית,
צרים ומדם ככל שיהיו ,של השנה ה־
איננו יחידם מבחינה זו• בשלב האחמן שלושים ושבע לחידוש עצמאותנו.
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דדיוז/

אמנון אברמוביץ,

מומפחד מנול"ל?
ליותר ' מדי פליטיקאים יש יותר
מדי אי1טרםים אישיים בממשלת לי-
כוד לאומי ה)להלן :מל"ל( בדי שזו
לא ת>ום:.יר.יא תקום ,וזו רק שאלה'
של זמן. ' :: .
ייתכן ,מאח־ ייתכן ,שאמנם אילי
מנוס ממל'ל .אבל ההתלהבות שגלו
פמד ? ,מר&שי מפלגת העבודה מלמדת
ושעתיד המפלגה אינו ?ברוק בראש
מעיניהם .הס חשים צידד להימצא
בפעילות מבצעית בי באופוזיציה
וצפויה' להם אופוזיציה מבית.
ובליכוד ז פרופ' מישר .אתם הוא
היחיד .שרוצה מל"ל מסיבות טהורות
ושגם ' 'מיכן.:לשלם מחיר אישי .אבל
הדחיף הראשי לממשלה עם המערך
לא •תאמינו-' ,הוא מיודענו אריק שרון.
ד,נ"ל צוי־ף ; לציית המשא־ומתן כדי
,שלא יעשה צדות מבחיץ .אבל ראה
,זה פלא; בלשכתו של ?שמיר מספרים
ושכבר• ?הרבה הרבו ,שנים לא זוכרים,
את^שרון כל־כד לויאלי וקולגיאלי.
בפגישה המשותפת ב"קינג דיוויד".
הוא .היה חביב 'אפלו אל !חיים ברלב.
שתן — 'ונא לא להתייחם למלים
התוקפניות נגד ממשלה עם מערד
אותן'' הוא משמיע לאוני חברי חרות
— .צריו ממשלה עם המערד כחיטוי
לסברה ושאתילה .אין מדיו )לפי
שעה( חומר ניקוי טוב יותר לכתמי
לבנון ,'.תפקיד ביצועי או לא ,שרון
דוחף לממשלה עם המערך הוא ,כמו־
בן ,גם לא יתאבל אם בהזדמנית חגי-
גית .זי יחדל שמיר מראשית הממשלה.
מתנגד קילני למל"ל הוא דיד לד.
מפני שבאשר תקום ממשלה כזו ,מצ-
טרף לוי למובטלי בית־שאן .הוא ית-
מיד בה דק אם יעלה בידיו לקבל את
תיק החוץ .אבל איו להניח ששמיר
שחמק מכר בהצלחה בממשלה של,
הליכוד ,יפל בנקודה זו דווקא עכשיו.
'הכרעה בין ממשלת מערד מצומ-
צמת לבין מל"ל היא גם הכרעה כל-
כלית:
היום מתרוצצות בארץ שתי גי-
שות כלכליות • בסיסיות .האתת, ,ובר.
אוחזים כלכלנים רציניים במערר
)עדי אמוראי ,דב פלג( לפיד ,צריכה'
הממשלה להתרכז בתקציב .כלומר,
לצמצם דראסטית? את הוצאות הבט־
חון ,לשנות סדרי עדיפות מבראשית,
למעט בהדפסה.
הגישה השניה מתרכזת ברמת־ה־
חיים .כלומר ,לכסח את השכר .מי

,שנושא עיניו למל"ל ,חושב יעל האפ-
שרות הזו .ולכן מעדיף לכסח כאשר
דוד לוי בפנים ושותק ולא בחוץ ו־
זועק.
כנ"ל מצד הליכוד ,הרוצה את ה-
מעדר ל«ידו בד שיאחזו בגרזן ה-
מונף בצוותא־חוא. .
יגאל בהן־אורגד ,שנשא את ה-
נאום הכלבלי בפגישת המערד והלי־
בוד ב"קינג דיוויד" ,ניצל את ההז-
דמנות 'כדי להשמיע ,םוף־סוף ,תכנית
כלכלית באזני חברי .וגם בשביל
אליבי :שלא יאמת אחר־כר שלא
היתד ,באמתחתו תכנית .כמו הדל*
ריזציה בשצל ארידור.
מאפשרת השניה :כפוף להחלטת
המפד"ל יכילה לקום ממשלת מערד
מצומצמת .ממשלה בזו יכילה לתפקד
את כל ארבע השנים .ואפילו בהצל-
חה.
לרשות מנתם בגין ,למשל ,עמדה
ביוני  '82ממשלת מיעוט ) 59ח"כים(
וכד היא• יצא למלחמת לבנון .היום,
יעם ההרוג ה־ ,590ראי אילו גדלית
ונצורות יכולה לחולל ממשלה קטנה.
אור ירוק מהמפד''ל היה מעביר את
עזר ויצמן ואת בן־לוויתו אבו־הצירא
אל המערך ואז גם יגאל הורביץ
מגיע.
?עם השלומאלים של הלימד הוד־
ביץ בבר ישב ,וספק רב אם הוא
מתכונן לחזור על כך אצל המערד
הוא חושש קצת מהםוציאליים )שו-
שנה אדבלי ,יאיר צבן( .אבל הורביץ
למד משהו עם השגים והיא יודע ש-
גם לכאםח יש מינון .הירביץ מכיר
בכר שמינוי יעקב נאמן למנכ"ל לא
היד .הטעות היחתה שלו בשר אוצר.
!לבז אפשר יהיה להפקיד בידיו את
האוצר בלי חשש יתד לבחירות להס-
תדרות.
האפשרות השלישית ,ואילו ניתן
היה לסמור על המערך אפשר היה
לגשת אליה בחדווה' ,היא אופוזיציה.
אבל מאחר ששינוי בהנהנה ובהתנה-
גות לא יתחלל בשבתם באופוזיציה,
,ניתן להתנחם בכר ?ששלושה־ארבעד,
חודשים לאחר שממשלת הליכוד' תי-
כון על תילה ,יסתכםד עזר ויצמן עם
התחיי' וילד הביתה .בבחירות חד-
שות יתוגבר המעדר בנופשים מחו"ל
) 3-4מנדטים( ,במנדט האובד של
לובה אליאב.
בסף קטן .אבל זד ,מה שיש.

ציניקן ברשות התורה
מימים .ימימה ועל פי רוב ,נמצא
ד"ד.בורג בחו"ל וזבולון המר בארץ.
מאחר שלפני הבחירות גמרו ביניהם
בירג והמר שהפעם המפד"ל ?הולכת
מם המערך הערף המד לשהות ב־
שווייץ כשכאן חוצים את הקווים.
המפד''ל אולי לא תחצה את ה־
וקווים ח־"ר בורג נלכד בארץ ,אבל
הוא לא יעשה מאמץ מיוהד להכין
י ,להמר ,שחור אמש ,מצב שונה מזה
ן שעזב.
ד"ד בורג יודע שרק המעדר יכיל
! ?לשקם את המדינה ואת המפד"ל .אבל,

|

»ד* אמוראי

ומה היא מדינה ,מה זו מפד"ל אל
מול אהדת הרחוב ז או נוכח הצירד
לדפוק קצת את אברהם מלמד ?
שיקולי פופולאריות אישית מביאים
אותו לדבר )בתוכנית ,,מוקד"( על
הטתרסטימ־המתנחלים בסלחנות אב-
הית .כאילו עסקינן בשובבימ שנכנסו
ולגעת השכן וגנמ שסק.
על שלושה דברים העלם עומד.
כר חשבו 'חז"ל .הם פשוט לא הכירו
את העולם של ד"ד מרג .לפעמים
אגי לא מאמין שאדם דתי יכול להיות

כל־כר ציגי.

דג »לג

*ליל הבחירות ,והמפד"ל אוחזת
.עדיין חמישה מנדטים ,ישב ד"ד
'בורג בחדרו ב"קסטל" ,בניין המפד"ל,
שתי במצב רוח לשון־מאזניימי.
אל תהיה מדופרס ,הוא אמר לי,
אתה צעיר ,עוד תלמד.
אמרתי לו שאגי מכיר צעיר אחר,
מדופרס לפחות במוני.
ד"ד מדג התעניין מי.
אברום ,אמרתי לו.
.גם הוא צעיר ,אמר ,גם הוא עוד
ילמד.

הפעולה הרצינית היחידה מאז ה־
גחידות היתה בנסיונו להקים גוש
דתי .ליצור חזות ,מראית־עין ,של
 12מנדטים .אלא שהטריק הזה לא
היה עובד לא רק על היושב במרו-
מים ,גם לא על יושבי ארץ.
ד"ד בורג יודע ,יהוא נתן לבד
,בחוגים סגורים אין־&פור ביטויים? ,ש־
!טובת המדגה וטובת המסד"ל מחיי־
גים את החלפת הליכוד.
אבל מה הן מדינה; מפלגה; אל
מול ד"ד בורג ז הופעות חולפות.

אורח כי יבוא
שתי המפלגות הגדלות משולות ל־
,קנגורו המאכסן בכטגו מפלגיה קט*
גות .המערד את שינוי ור"צ .הליגוד
את התחיה.

מבחינתי אין הבדל .או הליכת־ או
המערך
התזויד ,סערה עיניים .כבוד הנשיא
סער עיניים .וכל שאר הדברים הרי
הם כתובים בספר הפרוטוקול.

?שמעון פרס בטח מבי} זאת , .אז
בשביל מה הכותל ז הרי כל־כו הרבה
?עבד )עבדו עבדנו( על אמינותו

אחד העם
השידות הבאות הן עיקרי מכתבו
.של הקורא ד"ד יהודה צורף מרחו־
בית ,שהתקבל כאן בשמע שעבר:
אני בוגר בית־הספר הריאלי בחיפה'.
כן"כתתו של אמיל גרנצוויג ז"ל .חניך
תנועת נוער ספוגת ערכי תנועת ה־
עבודח? .בצבא שרת ,בנח"ל ובמס־
גדתו עשיתי בקיבוץ חולדה.
אני בוגר הפקולטה להנדסת מכו-
נות" בטכניון בחיפה תואר שני .ובעל
מקטוראט במדעי ההנדסה מאוני'
אוקספורד באנגליה,- .
אני משמש כיום חבר בסגל ה-
"
הוראה בפקולטה להנדסת מכונות ב-
טכניון ומהנדס בביר בקדית־וייצמן,
רחובות.

אבל זר ,משתבר ,רק גאילו .ה־
תחיה ,תאמינו או לא ,איננה במלואה
•בכיס ?הליכוד .להפך
לפני ימים אחדים התייצבה הרבי-
עית הפותחת של התחיה־צומת במש-
כן נשיאי ישראל בירושלים להמליץ
על ?הליכוד כמרכיב ממשלה .לאחר
שכבוד הנשיא הרצוג שאל ,כמתחייב
מן התקנון ,על מי אתם ממליצים —
מתחו נאמן ,בהן ,לדמן את פיהם כ-
איש אחד ואמרו ,ליכוד.

המעדר בודק היום כל מחילה,
מציץ לכל חור ,אולי יגיה םוף־םוף י
בבחירות האחרונות הצבעתי עבור
" ,
התחיה' רק משום שחששתי שמתן'
איזשהו ליברלי.
.קולי ל,כך יהיה ברח־ באובדן הקול.
אלא שעבוד תמורה לא .גבוהה ב־
מהירי העונה ,יו"ר ועדת חוץ ובטי
חון ,שלא לדבר על סגן שר בטחין,
יש לו תומד בלתי ,צפוי .רפאל איתן.

אבל המועמד מספר  ,2רפאל איתן
").צומת"( ,אמד ,לי זה לא חשוב.

זו כמובן לא המלצה .רק לוח־
מחירים.

•

כל התורה כולה
.ביום דמעי במקר טלפנתי לביתו
של אחד מראשי חירות ומפעיליה ה-
מרכזיים? בנושא הקואליציוני.
את הטלפון הרים בנו .ילד בבן
שמונה־תשע.

אבא בבית ,שאלתי.
בן ,אמר הלד ,מי תצר .אותו ו
יהודי יקר ,אמרתי.
אבא ,צעק הילד ,זה אבדם שפירא.

סרט מצרי בשבח:
הכותל
אוחז בכתב המינוי שקיבל מהנשיא
,שלפני המתל ,יש להן כמד ,דאגות
אחרות על הראש.
רץ שמעון פרם לכותל המערבי .איש
את ד&םד"ל למשל מטרידים ,מל-
לא יידע מה הניח בין אבניו .אולי
בד בוחרה ההולכים ובלים ,גם ה'
את כתב המינוי עצמו .אלי את
המצע הדתי של המערך
מצע הדתי של המערך עתיד ההת־
גחלות בגדה ,משרות.
שם ברחבת בית־המקדש מתייחד
בכירים במפד"ל מסבירים לי ,ש־
אדם ,עם קונו ואפילו ד"ד אבי דיסקין
לא מסוגל לנחש מה מטמין מי ב־
החת שלטון הליכוד בצבצו ופרחו
בותל.
בשירות המדינה חובשי־כיפות למלוא
העין? .בלי קשר ומוסף לנחלאות
סרס באמת -זקוק )רק פרס ז מי
שעליהן ©ובם מראש .משה מנדלבאום,
מאתנו לא ז( לרחמי שמים .אבל לפגי
בגיד בנק ישראל .יהודה בלום .שנ-
גן הוא זקוק לחנינה מהמפלגות ה -י דיר באו"ם .יהודה אבנר בלונדון.
דתיות ,בעיקר מהמפד"ל .והוא תר
מיכה ינון ברשות השידור.
?אחר בל דרר לרצותן .הכותל לא
היה אלא המשד לסגנון שנקט בשי-
אצל המעדר קיבלו הדתיים נתח
חתו עם הרב עובדיה  .יוסף )שלוש •הגון ויפה .אבל אף פרור תוספת.
כבודו .אפשר לעשן ,כבודו ז(.
אצל חליכוד הם באמת חשו שיוים.
לא פסולים לכהונה כלשהי.
סרס ,כמו יצחק שמיר ,מוכן לשלג
הדתיים ,בניגוד לבני עוות המזרח,
היום מחיר לא קטן למחיר הגבוה'
ממילא הנדרש על־יד המפלגות ה-
קיבלו מהליכוד לא רק כמד ,אלא
דתיות .ומתור כד הוא בוודאי יודע
גס הרבה תכלית.

האישית .ועכשיו ,אחרי הכותל ,איו
'נסדר בשורה אחת את הכותל עם•
הסרט המצר בערב שבת ל

בבחירות הבאות ,אצביע למען הרג
מאיר בהנאן
"אני י אמון על מידרש וננועת ה־ •
,עבודה ,גדלתי וחונכתי על ערכית
אותם הגשמתי בעבר ואותם אגשימ
בעתיד על־ידי הצבעה למאיר כזעא...
"שנים רבות חונכתי לכשכש כ־ .
זנבי אל מול הגזענות הערב»ת הנוראה
וראיתי את תוצאותיה הרות האסון.
"דע לך מלהמד ,נגד גזענות איננה י
^
גזענות!
אתד ,פרסמת כתב שטנה נגד !
"
מאיר כהנא ,תנועתו ותומכיו .אם 1
תמשיד בדרד זו ,אלחם בר מלחמת
חזדמד ,בכל אמצעי חוקי הנתון ביד.
אתבע אותר לדן בעוון מאמרי הס-
תה גגד מאיר כהנא".
ד"ד יהודה צורן•
רח' הנשיא הרזמוון  18/10רחומוג

.,לא לפרסום'(2) ,
לענין דברים שפורסמו במדוד זה
ביום  15.6.84ברשימה ,על ספרו של
יאיר קוטלר לא לפרסום" והמתייח-
סים לפגישה "שהיתה למר קזטלד עם
מר לוינםון ?ז"ל וחנה זמר עורכת
"דבר":

בדברים שפרסמתי באותה פיסקה
לא היתד ,ביינה לפנוע במר קוטלר
ואני מביע צער על אותם דברים ש־
פורסמו ועללים היו לפגוע במר,
,קוטלר.

כר נרצח רצח
ביום ששיי לפני שבועיים ,השבוע־ •
יומן אירועים" ,בטלוויזיה" שודרה
בתבה מצולמת )אור כהן־אהרוגוב(
.על גילוי גופת הפרוצה 'הנרצחת
ג'ולייט כהן בירושלים ,ליד שכונת.
!שמואל הנביא.
גילויי הכתבה לא רק שאינם עו-
לים בקנה אחד 'עם מלחמת־החורמה
'שהכריז המסכ"ל על הדלפות ,הם אי-
נם עולים בקנה אחד עם סודות מב־
געית מינימלית.
בעוד צלמי חטלוויזיד ,עושים בש-
טח ,מוסת במקרה מפקד המחוז ני-
צב אברהם תורגמן )תורגי( לבוש
מדים אר לא חמש כובע )עמדה ש-
עליהם נענשים פקודיו( .ואז נמסרים
הפרטים הבאים• :
היכן
מדוייק.

נתגלתה

הגופה.

מיקום

תנוחת הגופה.
םוג המכשיר שבו בוצע הרצת
)סכין(.
איווד יעוף .שבו גפגע הקורבן
)צוואר(.
לבושה של הנרצחת )תיאור וצבע(.
םיג הנעליים שנעלה ,כיצד והיכן'
היו סוורות.
גל הפרטים הללו נקראים פת"מים

—-

),סרט חקירה מוכמן( .סרטים האמו־
רם להיות ידועים רק ואד ורק ל-
רוצח ולחוקר .יש בגילויים משום הכ־
בדה על החקירה .אם לא סיכלה .גי-
לוי פרטים כאלה מבביד גם על הכנת
הראיות לבית־המשפט כאשר ייתפס
תצח .אם ייתפס.
אלמנטרי ,הורגי .אלמנטרי,
י כאשר שימש גיצב תורגמן במתת
חל־אכיב ,הוא למשל התראיין ב-
טלוויזיה וסיפר שראשה של הילדה
נאוה אלימלד ז"ל נתגלה בחוף הים,
,עטוף בנייר עיתון־ערב ,בתור שקית
ניילון.
ניצב תורגמן תורם למתת הדרומי
את עוצמת החשיפה שאיסיינה אותו
בחיפה ולאחר מכן בתל־אביב.
את יהסי־הצימר הוא הביא למחוז
הדרומי .שרק לא יביא את יחסי־ה־
אנוש.

ביושר
הבדיחה הבאה ,מספרים לי ,מס-
תובבת בחוצות ק"ק בני־ברק:
המכה שקיבלה !אגודת־ישראל ב-
בחירות האחרונות היא הדבר היחיד
שהיא קיבלה בשנים האחרונות ב־
יושר.

ד"י גייג :אמת תלמד! וווא ?למד ,נולה ילמדו
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmamm¤mmmmmmmmamMBmn¤ammui
?

?

וייס בלי שבח
הפרשן הפורה ביותר של
הבחירות היה בלי ספק
הח"כ־הפרופםוד
שבח וייס .אד ה"עובדות"
שהוא מציג מעוררות ספק
בתקפות הניתוח

המאמר שהתפרסם ביים  6.8.84ג על
"
שפורסם
המשמר" הוא כמעט ?אותו מאמר
יום קודם לכן ב"הארץ" .ברגיל ,פרופ'
שבח יודע מאין באו הקלות לאן הלמ.
בסוף הדםרטאציה •באת קביעה זו:
המפלגות הדתיות שמיו יעל מחן אף
"
שקוליתיהם התפצלו הפעם בין ארבע
רשימות" .צדד להניח שהארבע הן:
המסד"ל ,אגודת ישראל ,מורשה וש"ט.
אלד .השיגו בבחירות  12מנדטים .ל־
מפלגות אלה •בכנסת ה־ 10היו  10מנדטים•
תוספת של  20אחוז פירושה אצל ה-
פרופסור שמיחד ,על הסוח .כלימר ,אילו
מפלגתו — המעדר — ד,יתה מקבלת 56
מנדטים ,תיספת של  20אחוז ,הוא היה
קורא לזה שמירה על המת.

,

מאת עידו דיסנצייק
 nmmלסו קצת יותר משבועיים מאז
 §F|iהבחירות .הפרשן הפורה ביותר
§ ? שלהן הוא גלי ספק הח"כ־
" ? הפתפ' שבח ייים .מאז 25.7.84
') 12ימים בלבד מיום כתיבתו ,של רשימה
זו( פירסם שגי מאמרים ומכתב ?ב דבר",
"
שנייס כ־
שלושה מאמרם •ב הארץ",
ידעות אחתנות" ",שלושה •ב על ה-
"
" ,משמר" ואחד ב"מעדיכ".
?בכל מקרה שהוא מנסה לנתח את
י 'תוצאות הבחירות ,העובדות שלו כל כד
ועקומות עד שיש ספק רב לגב ,ערכו
של הניתוח .מדי פעם בפעם הוא שוכח
מפלגה ,סיעה או רשימה ומוסר עובדת"
"
מצוצות מאצבעו האקדמית .בדקה־תוד־
קראה של פרסומיו השופעים הניבה את
והתוצאות הללו:
כמאמר שפורסם ביום • 25.7.84ב דבר"
מנה  14מפלגות במסת ה־ .11הוא" שכח
אחת—את מורשה".
"
ביום  29.7.84פירסם מאמר שני ב דבר"
"
על החלוקה העדתית במסת ה־ .11לפי
מאמר זה ,יהיו בכנסתד,־ 11רק  10סיעות
),העובדת :יהיי  .(15שוב שכת את
מורשה" אבל גם את רצ ,אגו"י ,אומץ
"
וכד•
הפרופסור וייס לא מרגיש שלמתת
חסדן ?בולט זר' סד הח"כים שהוא מונה
בכנסת ה־ 11מסתכם ב־ .120איד* פשוט
מאוד .המספרים 32 ,30 ,2 ,4 ,1 ,1 ,1 ,2
מסתכמים אצלו ל־' .82הסיכום הנטו הוא
.73באי«ו מאמר הוא קובע ?בטבלה שיש
 31ספרדים ואנשי עדות המזרח 'בכנסת;

'במאמר קודם ,שפורסם ?ב ידיעות"
"
ספירת קלות
•) (25.7.84עוד לפני גמר
החילים מנתח הח"כ הפרופסור את ה-
כנסת מזווית ההרכב המפלגתי שלה .שוב
הולכת לה לאיבוד סיעה .יש לז רק 14
במקום  .15הפעם שכח את הרשימה
המתקדמת לשלום.

 Mר וייס מסביר ביצד נדד ה-
^ ? קולות ממקום אחד לשני .אלי
י?
 ?Jהוא צודק ואולי לא ,שכן הוא
^?
מתייחם לשינויים נטו הניכרים
!בתוצאות .את השינויים במטו אפשר
ללמוד רק 'בהשקעה מאומצת של .זמן
שבח וייס" :הלגריזציח של המקצוע"".
שספק אם עמד לרשותו מאז הבחירות
ועד פרסום המאמר הזה .יבין השאר הוא
אבל בטקסט יש לו כבר ? 32בשני מקומות ילאן הלכו .למר ,הוא לא םיפר למפלגתו קובע כי תמ"י איבדה שתי חמישיות
ממהה :ירדה מ־ 2.3אחוזים לאחוז והצי.
ו־' 31במקום אחר' .
בזמן ז
 ,2.8.84שוב
במאמר אחר •ב
מנתח שבח את "
דבר"וקובע שישראל  mmיום  1.8.84מפרסם הפרופסור
המצב
מאמר נוסף ,הפעם ב"ידעות
 ,גולשת למצבה של צדפת בימי הרפוב־ ?
ליקה הרבחנית .למסקנה זו גבר הגיע  -JLאתחוגית" .הוא תוזר על הטבלה
?י?
של הפיצל העדתי בכנםת ה־
?באותו עתון שמ» קודם לכן .אבל הוא
מניח שזכתנמ של קוראי דבר" קצר  11כפי שפרסם ב דבר" ב .29.7.80-בינ-
"
"
תיים גילה שיש לו טעות 'בחשמן ועכשיו
מאוד.
מופיעה סידרת המספרים ,2 ,4 ,30 ,32
םדתז של ,שלושה מאמרים סר עטו  6 ,1 ,2 ,2 ,1 ,1המסתכמות אצלו ב־.81
פורסמה ב הארץ" בימים  Z&84 ,1.8.84וזה בסדר.
ו־" .5.8.84
ב דבר"  ,29.7.84יש ?בכנסת ,ע"פ שבח
בראשון מפרסם המלומד את התוצאות וייס" 82אשכנזים 31 ,םפררם ו־ד מיעו-
הסופיות של הבחיתת .לפי דברו הש -טים .שלושה ימים אחר כד ב ידיעות" יש
תתפו •בהן  25רשימות ,אד הנכון הוא באיתה כנסת  81אשכנזים 32" ,םפרדמ
שהיו־  26רשימות .הרשימה המושמטות או ו־ 7מיעיטים.
אילי מוחרמת' ,היא זו של"פלאטו שרון.
ב דבר" יש ,רק עשר סיעות בכנסת
אחר־ כד הוא עושה ניתוח ,של התחלקות
"
המתרים ,בין גוש 'מערד זהפרפרה שלי )כמחבר לעיל( ,ב יידיעות" יש כבר ,12
"
לבין הליכוד והפריפריה שלו .הניתוח שאחת מהן נקראת אחרת" והיא 0וללת
"
הוא ממש ברחת עצובה שאין כוח לסרט את *עורה ,כך אומץ ומורשה.
אותה כאן מלבד ציון העובדה בי ב-
בסעיף ה הרכב הצבאי" של הכנסת
מספרים של  1981השמיט הסתפסור מספר
רשימות מן הפרסדיה המערבית וכד יצא מונה פתפ'" וייס רמטכ"לים ,אלופים,
לו שהגוש הזה הוסיף לעצמו ב־ 1984תא"לים ,ואל"מים בכנסת ה־? .11בלי
כמאה ?אלף קולות לעומת  1981וזה פשוט לבדק לעומק את נתוניו ,יש השמטה י
לא נבון .במאמר השלישי יידע הפרופסור בסעיף האלופים )'מתי פלד( ויש תוססת
מאין באו הקולות של המעה־ יהאתרם ממבדת בסעיף התא"לים )ציפורי(,

אבל העובדת והמתמטיקה הן אתחות:
?במסת איבדה תמ"י שני שלישים מכוחה
)ירדד ,מ־ 3ח"כיס לאחד(• במספר קולית
ידדה מ־ 44,466ל־' .31,103זי ירדה של
 30אחוז)ולא  2חמישיות ,שהו  40אהיז(.
גם הירידה מ־3ג אחוזים לאחוז יחצי
איננה  2חמישיות אלא רק  35אחת.
במאמר •ב מערב"  29.7.84מופיעה ה-
"
פיסקה הזו:
איש כמיני .הבא מן האקדמיה ואליה
"
ישוב ,מתייסר כל אימת שעליי להטיח
ביקורת בעמיתיו ובתלמידיו ,אד זו חובה
להתריע בשער בת רבים כנגד וולגריזציה
של המקצוע".
זה קטע חשוב מאוד• מומלץ למר יייס
לשוב לקרוא אותו ילשנני .איש אקדמיה
שכמותי — כבר פתפםור — צריד ל-
התייחס גם לקוראי עתונים ברצינות.
'בבל מאמריו מנסח ,שבח וייס גם ל־
הסמר מדוע נכשל המערד • .בבחיתת.
יתכןישהסיםה נעוצה גט? בכר •שהמערד
בתר 'בפתפסזר שכזה לייצנו •בכנסת
ה־.11

שעת
אפשרית
אחריות כבדה מוטלת על
אנשי־הרוח לתרום
בסגנונם הייחודי לקביעת
אמות־מידה חדשות לדרר
הפעולה של
המערכת הפוליטית

קשר בין מציאות חיינו היום ל־
^^
. ^jביו גורל עמנו ,והשבר שבא ע-
i
?  1ליי לפני  1900שנה בחורבן בית
? ? שגי ,גתסם 'כמוחשי יותר מתמיד.
האווירה אשר הילכה בנו השבוע היתד,
אווירה של פיוסים והנמכת קולות של
ניגודים והתרסה .י ?משחו מבפנים קורא
אותנו לסדר .המשותף ,הנעלה על בל
מחלוקת ,הוריו־ את מפלס הגיגודים ויצר
תחושה של רגע אשר ימל להסוד .לשעת
חסד ' .האם גשכיל לתרגם את התחושה
הנדירה הזאת לשפד ,מעשית של אחדות
בפועל ?
על דרד הפרדוקס ,החציצה לשני מת-
ינות העומדים זד ,מול זה ללא יכלת
הכרעה ,החציצה הזאת יצחה הבנה פשו-
טה אבל מכרעת שהמוצא היהיד הינו ב-
מעשה של אחדות .גם אנשים שערב ב-
חידות גייסו את עצמם לחדד הבדלים
הל בהם תמך ונתעמקה הכרתם שטובת
המדינה מחייבת הליבה ביהד.
האס מנהיגינו יצליחו לשאוב תעצו-
מות כוח ?לעמוד בפת הגיגודים וטובות
הנאה מפלגתיים ,ובכד לנצל הזדמנות
שאינה נקרת על דרכם יום יום ולהתאחד
להנהגה אחת ,אשר תחלץ את העם ממ־
רימת אין סוף .האם מנהיגינו יצליחו
להתגבר על יצר הטקטיקות והמניפולציה
ולפעול באורח מהותי ,אמיתי ונעלה על כל
תמתן פוליטי ,שהצלחתו תמיד רק לשעה,
וישכילו להמריא 'למעשה הנהגה פורד,
ובעל.סיכויים מאין כמוהו.־
המשד הדשדוש 'בבוץ שלי אינטרסים
•מפלגתיים צרים עלול למחוק את האווי-
רה של רצון טוב ונבונות ,שמצאה לה
מאחזים נרחבים בעם ,ולדחוק את כולנו

המנפנפים בתעודת השפיות
מאת שמואל כץ
 MIMפרסים נרחב ניתן לראיון של
 |1|$1יעקב חין בררו ביום רביעי
 mmשעבר ,מלל יחסו השלילי ל-
רעיון של ממשלח אחדות לאו-
מית' .אד הוא השמיע באותו מעמד גם
דברם מאלפים אחרים .הוא הכריז על
עצמו כ"ציוני שפוי" .מנהיג "השומר
הצעיר" הוותיק ?נלכד כד בפח של
הליצים־שלא־כיודעיו אשר ,לפני מספר
שנים ,המציאו אמ הרעיון הגאוני של
נפנוף בהודעות על שפיותם כהוכחה לת־
בינתם .ההמצאה עשתה חיל :שמאלה"
מקי אי־שם באמצע מפלגת ""העמדה"
נמצאים אנשים המוצאים דרד קלה לשים
קץ לבל ויכוח ענייני :יע"י ההפרזה:
הרי אנחנו הציונים השפויים".
"
מר חזן ,תוד הגינית אופיינית ,הדגיש
שבהגדדתיו אין הוא מתכוון לחרוץ
משפט ערכי .ישנם אנשים טובים"
ו אגשים רעים" משני "
הצדדים .אלא ש־
"
הציונים השפויים מבחינים בין האפשרי
ובין מר' שאיננו אפשר .האהדם הם
אנשים בלתי־מעשיים המאמינים שהם
יבולים לכפות את דצוש על העולם.
הוא כינה את אלה משיתיים".
"
מונח זה נטבע מחדש.לאחרונה כד
לתאר את המאמינים שאח־ישראל שיי-
כת לעם ישראל! שמסזכז לההל ראש
בדקטרנת הערבים )על עשרים מדי-
נותיהם( שדנה של ישראל להתחסל ;
שתקוות השלום תלויה בכד שישראל לא
תהליש את עצמה מחדש ע"י ויתור נוסף
על שטח .כי אכן ויתור על שטחים כמו-
הו כמרשם למלחמה מחודשת.
מראייניו של מר חזן — שלים רוזנ-
פלד 'ויצחק גולן — לא הכבידו עליו
בדרישות להמציא ראיות לאותה שפיות
מוצהרת .דרישות כאלה היו עלולות לה-
ביכו .סוף סוף מפלגתו של חזן היא
אשר לפגי  1948התייצבה עד יעצם ה־
רעיון של מדנה יהודית ,והטיפה ל מד־
נה די־לאומית" — בה יוזנו "
הערבים,
על־טי החוקה ,ממחצית השלטון .במי־
שיד .אחד — הזן היא אשך בימי שלטון
םטאלין בברת־המועצות ,הכריז כי ברית
המועצות היא "המולדת השנייה" שלו,

יעלןג חזן" :ציוני »י0וי"
והודעת זאת שיקפה את השקפת עולמה
של מפלגתו .ואלה אינן אלא שתי דוג-
מאות בלבד של התעודות ההיסטוריות
שיעיד על שפיותם חציוגית של מי־ חזן
ומפלגתו.
 QHמר חזן הדגיש בראיון ,ט ל־
 BHסיווג — ציונים שפויים" ן-
??? *,משיחיים" — "יש שורשים
היסטוריים .הוא אף הצביע על
מנהיגים "שפויים" היסטוריים :חיים
וייצמן,
דוד בן־גורון ,יצחק גרינבויס
)שהיה שר־הפנים הראשון במדינת יש-
ראל( .כדאי לעיין כ תיקו" של מר גרע־
בוים ,מנהיגה של "
יהדות פולין .הוא היה
נציג אמיתי של המימסד הציוני יהלוד־
דוהו .שפיותו באמצע שנות השלושים
ולקראת סיומן התבטאה בגיוס התנגדת
למאמציו הנואשים• של זאב ז'בוטינםקי

לשכנע את יהודי מזרח אירופה כי שואה
לאומית מתקרבת .מצבם הכלכלי והחב-
רתי )ובאיתפד ,כולה התפשטה האנטי-
שמיות כאש בשדה קוצים( היה בלי תקנת
נד ,ובלי תקווה .הקרקע בוערת מתחת
" והפציר בהם לצאת
לרגליכם" זעק —
את היבשת המורעלת ולנסות להגיע
לארץ־ישראל )בעצם הימים ההם תאר
חיים וייצמן את רוב מניינה ובניינה של
יהדת מזרח אירופה ^אבק ,אבק־אדם
מוסדי וכלכלי 'בקרב עולם.אכזר" ,שרק
חלק ממנו עשוי להישרד — אד הוא לא
הציע ,לא תקווה ילא מפלט(.
לזכותו של גרנביים )איש ישר־דרד
וליברל־על־אמת( ייאמר ,שהוא — לא
כמו שאר המנהיגים הציוניים — ההד,
לימים בהטעייתו החמורה את ההמונים
אשר ,שנים מעטות לאחר מבן ,נהיו ל-
קודמות השואה.

 ?¤יחד עם יוסף נדבה ,שותחתי
 ?Hארוכות עם יצחק גרינמים ב־
?
? מרס  ,1947בימים ' הלוהטים
של המרד עד שלטון הבריטים
בארץ־ישראל .נזדמנו יחד במקרר .במ-
טוס מלונדון .ימים ספורים לפני־כן הטי-
לי הבריטים מצב צבאי" גאזיר תל-
אביב והסביבה ",יביתשלימ ,בכוונה מוצ-
הרת להסל סופית" את המהתרת העב-
"
גדינמים הסבים שמבחינה היסטו-
רית.
רית ומבחינת הכמד־העצמי הלאומי,
מוצדקת גישתו של האצ"ל .בריטניה
נהייתה לאויבת ,והגיונית היא המלחמה
בה .אד המלחמה מסכנת את היישוב,
מה נעשה" ,שאל אם הבריטים יםציצו
"את תל־אביב ,אם "
יהרסו את העמק ז"
אני הצבעת ,על המשק ההרוס של
בריטניה ,שיצאה תשושה ממלהמת ה-
עולם ,על יסור החיים היום־יומיים בה.
שדיוחרפו בתנאים .הקשים של החורף ,על
תלותה ,מעוררת הרחמים ,בסיועה של
ארצות־הברית ,על האהדה העצומה ה-
שוררת בארה"ב )וכן באירופה שלאתר
השואה( למאבק היהודים בארץ־ישראל
— 'והםלידו הגוברת והולכת ?בבריטניה
עצמה מהמשה והבזמז של נוכחותה
י
בארץ־ישראל ,על  80אלף חייליה .אר
עיוור יכיל היד ,להאמין שבריטניה מסו-
גלת לבצע פעולה צבאית רצינית עד
היישוב.
שנינו ,נדבר ,ואני ,העלינו בפניו אותות
ומופתים להראות לו שאם אד נתמיד
בתנועת ההתנגדות ,בריטניה תיאלץ
לצאת את ארץ־ישראל .אנחנו ,י נדבה
ואני ,הייני — על־פי משנת חזן — ה־
משיחיים" .י
" שמע אחר ,שיחר .זאת חוסל המצב
"
הצבא ",במשת־פנים ,אחר שבמהלט
ביצעו האציל והלח" ,למעלה מששים
פעולות; ובבית הנבחרים בלונדן .הש-
מיע וינםטון צ'רצ'יל — באי־רצון אד
בלהט —את עצם דרשת המחתרת הי-
מרת :צאו־גא מארץ ישראל" (
?שישה "חודשים לאחר־מכן ,בספטמבר
 ,1947הצהירה ממשלת בריטניה על מו-
נתה לצאת מארץ־ישראל...
? דגמאות אלה אמנם מאשרות
?
' ?Hאת קביעתו של חזן על ה-
י?
? המשכיות ההיםטורת של שתי
האסכולות .אכן ,אם יש מש-

מעות ל שפיות פוליטית" ,חמבחינה בין
האפשרי" ובין הבלתי־אפשרי ,הרי היא
חייבת להשתקף בתפיסה רחבה של ה-
מציאות — של המציאית כולד — ,במי-
דת גשרון מתקבלת על הדעת לחזות את
המגמות שבמאירעות ,ובן במיומנות הד-
רושה כדי לנצל אותם .ה שפויים" ביו-
תר של חזן הצטיינו בכר" שברוב המ-
צבים המכריעים — הם טעו.
ניקח לדוגמה נוספת ?את חיים וייצמן.
מר חזן לא ציין לאיזה חיים וייצמן
התכוון .האם היד ,זה וייצמן שאמר ב־
 1919שהוא צופה שארץ־ישראל תהיה
 ,יהודית באותה מיוה שאנגליה היא
אננלית" ? •או שמא .היה זה 'לייצמז ש-
הצהיר ב־ 1930שאין לו המה לדרישה
למדנה עברת ? ושמא — וייצמן ששלל
בתוקף כל תנועת התנגדת אלימה ל־
משטר־הדמי הבריטי ; יאשר בעצם ימי
מרם  ,1947עוד דיבר על בריטניה כאילו
היא נמצאת לצידנוז האם לא היד .זה
וייצמן אשר ביולי  1947הודע )לוועדת
האו"ם( שהוא מאמת שהסכמת היהודים
לחלוקת ארץ־ישראל )ל סשרה טריטו-
ריאלית'' (...תשים קץ "
לםכםור עם הער-
בים ? ששת אלפים הרוגי ישראל במל-
חמת העצמאות ):שבה בריטניה חימשה
את הערבים( בוודאי הוכיחו כמה "שפוי"
היה — לגבי בל היבט ,המצב.

הקירבה הרוחנית ,ההמשכיות ההיס-
טורית ,שלהן טוען מר חזן ,אמנם ביל־
טות .אותם דסיסי מחשבה של יצחק
גרינבוי " 5ושאר ת^רי ה^וי&פד הציוני
— שהתייצבו נגד תוכנית הפינוי )אב־
קואציה( במזרח־אירופה על סף מלחמת
העולם השניה'; אשר במשד שנים הת-
ייצמ נגד המרד בשלטון הבריטי בארץ-
ישראל ,אשר לא הבחיני בכוונתה הש-
קופה של בריטניה להביא את הקץ על
הציונות :אשר לא השכילו )איר ייא-
מן ז( לראות את המגבלות המכריעות
?בעוצמתה ויכולתה של בריטניה אחרי
מלחמת העולם; שעצמו את עיניהם בכ-
וונה שלא לראות את מידת־נחישות'
כוונתם של הערבים למנוע תקומת יש-
ראל ולאהר־מכן בנסיונם לחסלה —
אותם דפוסי מחשבה משתקפים ,כמעט
כמו בצילום ,כמטיפים היום ל שפיות",
"

חלילה ־לזרמים עבוריפ שקצה גבר נפ-

שנו בהם.
השיחות הבלתי פורמליות בין ראשי
המפלגות הגדלית ,באייירד ,עניינית ,או־ י
הדת ,מחיץ לעיני המצלמה ,הפיחה תקווה
של אפשרת עתירת סיכייים ,יהעם נדבק
באווירה הזאת .לא התפלאנו גם לשמוע
מפי ראשי המפלגות הגדולות שגיתן גם
ניתן לגשר על מחלוקות אידיאילוגיות
בסוגיות מרכזיות ,מפני שהכוחות המרכ-
זיים ,שהפויים ,המתונים בקרב שתי ה־
מפלגות לא רחוקים בעמדותיהם ובקווי
פעולתם המדגית־חברתית.
השאלה היא באיזו מידה יוכלו לעמוד
מול לחץ האגפים המקציגים ולורום אל
תיד נהר אהד ,מרכז ,,גדול של המאחד
והדומה ,ולהתעלות על הגדרות היםטור־*
עת שרירותיות שאין להם ולא בלום עם
מסכת היינו כעת.
נוכחנו לדעת גי ליצירת אוויוד! של
הנמכת חומות וקיטובים יש כוח ממשי,
רב בלחץ על ההנהגח הפוליטית.
אנשי הרוה אשר יצא 1לזירה הציבותת
והעמיר את כל יכובד משקלם בקריאה
לממשלת אחדת ,תרמו לא מעט לדירמן
ההנהגה הפוליטית לפעול לכיוון של ממ־
שלת אחדות ולא דק כמם שפתיים וכתע־
לול פוליטי ,אלא בבחינה כנה של האפ-
שרות הזאת .איו ספק גי משקלם של אנ-
שי הרוח בעת חזאת ימל להי'ות דב מגפי
שהם מדמים לעצמם .בוחם המוסרי וראיי-
תם החודרת מעבר לקונייקטותת זמניות
יכולים לקבוע אמות מידה חדשות בת-
פיסה ,ולדרד פעולה של המערכת הפולי-
טית.
חאחריות המוטלת •כיום על אנשי הרוח
בשל גותם זה ,אולי כבדה יותר מזו המו -
טלת על שכמה של ההנהגה הפליטית
עצמח .איש דוח שלא יטיל את דבת ל-
מערבה הזאת חשוב בעיני ,אם ירצח ואם
לא ירצה או כםתגלן או במשתמט .זו
שעתם של אנשי הרוח להתחבר לצרכים
המהותיים של החברה ולתרום בסגנונם
היהודי למאמץ לפרת את ההסגר שלי'
תאוות ההתכתשות והרצון הפשטני לע-
שות רווחים פוליטיים קצוי־יד וקצר־;
ראות.

& ?Hשום דבר בנסיוננו הקולקטיווי '
? ¤מאז  1947לא הצליח לשנו-
א
? תם .יהושע הרכבי שעשה יי-
תר מכלי מומחה אחר כדי
לחשוף את עומקו ועיקשותו של סרוב
הערבים להשלים עם קיום הממלכתיות
היהודת )וכן את ארסם חאנטי־יהודי(
נהג להתאונן מרות על כך שמנהיגיה
המדעיים של ישראל )אז אנשי מפלגת
העבודה( פשוט לא רצו לשים לב לד-
ברו.
הרהור־לבם שלטו בהם ,ואמונה מיס-
טית עירפלה את מחשבתם וכר נשארו.
הרי אלד ,השמיים לגמרי — על־פי סי'
ייגי של מר חזן ,מטיפים לשיבת ישראל
לקווי שביתת־חנשק של  .1949אס ש-
פיותם" איננה שלמה ,כמו למשל "פרס
או רבין ,הם מסתפקים בהתיימרות ש-
הערבים )וקודם־כל חוםיין( יקבלו בר-
צון שני־שלישים של יהודה ושומרון
)אר 'בלי ירושלים( כ םילוק" תביעו-
תיהם; ושדיוקא כאשר" חולשתה ופגי־
עותה של ישראל תיעמקנה — דווקא אז t
יוותרו על הלומם לתסלה.
אולי עוד יותר מרשים הוא היחס ה־
שפוי" למצרים .כמעט מד־יים מספ-
"קים המצרים ראיית נוספות לכד שמעבר
,
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השלום ייתר מפיסת נייר פורמאלית.
לפני שבועיים היםיסו תנאים חדשים ל-
קיים היסיד הראשון שבחוזה :החזקת
השגריר בישראל — שהיד .אמור להיות
הסמל הקבוע של השלום .תעמולה עד
ישראל בכלי־התקשורת )כד להבטיח
' עוצמה מירבית של יחםי שגאה וביו(
נמשכת כאילו כלל לא קיים הוזה האוסר
תכלית איסור כל תעמולה כזאת .תיירות
— מצד מצרים — ומסחר ,הם כמעט
אפסיים .המימסד הצבאי הולך מחיל אל
חיל.
להוסיף מידת תוקף לכוונה הערבית
הנלתי־משתנית ,נתמנה עבדל מג'יד
•לשר החוץ הוודש .בעוד שגרי־ באו"ם
)שם הצטיין מאומים ארסיים נגד יש-
ראל( הוא נשלח ב־ 1982לייצג את מצ-
רים בוועידת המרנות הערביות ה בלתי
מזדהות" שהתקיימה בנורית. .שם" הוא
פרט את " תוכניתה" של מצרים בלסג,
ישראל .בסיכום היא מהווה המירשם ה־*
מסורת ,לחיסול ישראל בשלבים — מלל
התזרת ה פליטים" לחיפה ויפו ועכו ומ'.
"
מה אומרם על כר הציונים השפויים ו
לא כלים .הם בגלל לא שמעו על הדב-
רים האלה; והם אף מתיימרים שלא הוז־
הרו .אולי זו הדרר לשמור על שפיותם.

מפ"ם -
?*חדות
הניגודים
המאבק עם מפ"ם הוא
מבחן המנהיגות של
שמעון פרם ואם ייכשל בו
 -יחרוץ את גורלו

~« ראשית השבוע הזה ,מיד לאחר
| ^Tשנשיא המדינה הטיל על y'n
 _.Bשמעון פרס את התפקיד לנסות
™^ ולהרכיב ממשלה ,התפרסם .נוסח
של מכתב ששלה ויקטור שם־טוב ,מזכיר
« מפ"ם לידו מפלגת העבודה .במכתבו,
פונה ח"כ שם־טוב למר פרם ומבקש
ממנו להתעלות מעל שיקולים צרים ול-
העדיף שיקולים לאומיים במאו להרכיב
את הממשלה .מי שהיה קורא רק את ה-
חלק 'הזה במכתבו של שם־טוב ,ולא את
יתר חלקיו ,היה מניח ,כדבר מובן מאליו,
גי המדבר בפניה נרגשת וחסרת תק-
דם ,לחפש את המאחד 'בעם ,להתעלם
 .מנקודות מחלוקת לא מהותיות ולהביא
לידי גיבוש ממשלה ?רחבה ,יציבה ,שיש
לה ,ירק לה ,סיכיי להנהיג את העם בת-
קופת מצוקה זי.
לו כותב המכתב היה ראש הליכוד —
כלל לא היתד? מתעוררת שאלה .לו כתב
את המכתב אתו־ מראשי מפלגת העבודה,
:נניח יצחק דמן ,סביר מאוד שגם הוא
'היד ,מדגיש את היסודות המאחדים בעם
ומגיע למסקנה הפוליטית שיש להעדיף
איחוד לאומי על פגי קיטוב לאומי.
אר את המכתב כתב מזכיר מפ"ס י ומי
שקצת מורגל לטרמינולוגיה המפ"מית צ־
ריר היה להסיק על סמר שמיעת המשפט
הראשון כי אם שם־טוב מדבר על הת-
עלמות מאינטרסים צרים והעדפת השי-
קול הלאומי — כי אז המסקנה שלו עצמו* חייבת להיות שיש להקים ממשלה צרה,
רעועה ,ללא הליכוד ,תור סכנה ממשית
של הגברת הקיטוב הפנימי .ואכן.
אצל מפ''ם זו איגד ,שאלה של סגנון
!בלבד .זה ענין שבמהות .מפ"ם עדיין חיה
 .ילה בעולם מושגים ,שבמידה רבד ,כבר
י?;•?.אבד עליו הכלח .אלא ,שיש לה החוצפה
ונחישות המצח כאחד להעמיד פנים ,כ-
אילו מדובר בעצם בכוח עצמאי ,המייצג
• באמת שכבה ניכרת של מצביעים ,והיא
 .רשאית להתנהג כאילו וכתר ,באמון כל-
שהו של הציבור בבחירות האחרונות אשר
.קרא לה ,לעשות הכל כדי לחדד את ה-
ניגודים הפנימיים ולהרחיב אותם עד ל-
כלל קרע מוחלט.
אני יודע כי אנשים רבים יתפתו לח-
שוב כי מה שמני•! את מפ"ם ומנהןגיה
,הוא הדאגה לשלמות האידיאולוגית שלהם
ולדרר הפוליטית הייחודית המאפיינת אי-
יתם .הפוזה המוסרנית ,הכמעט מתייסרת
של אנשי מפ"ם — היא סימן היכר אופ-
ייני .קל להתפתות להנחה כזו — אד
:אין לה שחר.

מפ"ם שוללת ממשלת אחדות לאימית
— רק מלל אינטרסים כיתתיים ,פלגניים,
צרם .אין כל קישי להוכיח זאת.
 -~,פ"מ יידעת כי למפלגת העבידה
 W^Aולמערך בהשתתפותה ,אין אופ־
 I Iציה להקים ממשלה רק עם גור-
"™? מים המזדהים 'להלוטין עם ה-
אידיאולוגיה שלהם .אם ייכשלו המאמצים
להקמת ממשלת אתדית לאומית בהש-
תתפות הליכוד ,ינסו ראשי המעדר לה־
קים ממשלה הנקראת צרה .כדי להקים
ממשלה גזי חיוני לעשות ברית לפחית
עם שתי מפלגית דתייח.
,אנשי מפ"ם יודעים בוודאות ,גי לא
תקום ממשלה כזו אלא אם ייאלץ המע־
רד לייתר למפלגות הדתיות ויתורים מפ-
ליגים ,אולי חסרי ?תקדים בהיסטוריה של
מדינת ישראל .כל מד ,שמפ''ם והאגף ה-
שמאלי של מפלגת העבודה נאבקו בו
בשנים האחרונות — ייהפך אם יתגשם
חלומם להקמת ממשלת קואליציה צרה
— לחלק מההסכם הקואליציוני החדש.
ויקטיר שם־טיב וחייקה גרוסמן יצטרמ
להרים את ידם ?למען חיק מיהו יהודי",
הם יתמכו בישיבות מכל "
הסוגים ,ויעבירו
את חיק הארכיאוליגיד .".בקיצור הם יח-
יו "
עם שותפים קואליצייניים שיתבעי מהם
מחיר פוליטי אשר על פניו ,עומד בס-
תירה לכל מה שמפ"ם התיימרה להיאבק
?למענו.
ממשלת מיעוט ,הכוללת .את וייצמן,
ר"ץ .ותנועת שינוי בתמיכה מבחוץ של
רק"ח והרשימה המתקדמת לשלום ,היא
הממשלה הקרבה ביותר למפ''ם בהנהג-
תה הנוכחית .זו תהיה ממשלה ליבר-
לית" ,מתקדמת" שופעת יוזמות "
מדניות•
יאהבו "אותה ברוסיה ,ילטפו אותה בגוש
המזרחי ,יכבדו.אותה במצרים ויריעו לה
בקרב מפלגות השמאל הקיצוני באיתפה.
קרייםקי היה שולח לה זרי פרחים ממקום
מנוחתו הנוכחי.
אבל — ממשלה כזי לא תקים ,לא בגלל
התנגדות מפ"ם ,אלא משום שעור וייצמן
ואמנון תבינשטיין ד& אנשים הגונים ו-
אחראים — וד& לא יתנו לה ,בשום פנים
ואופן ,יד.
הרע במיעוטו מנקודת המבט שלי מס"ם
היא איפוא ממשלה מצומצמת בהשתתפות
המפד"ל ,ש''ם ואגודת ישראל ,למשל,
אשר תיאלץ לוותר ויתורים מפליגים ג־
תחוס החקיקה הדתית? .
יאת הממשלה הזו — מעדיסים שם־
טוב ,גרוסמן וחבריהם .אילו חשדתי בהם
כי העדפה זו 'נובעת מהתעוררות פתאו-
מית שלי רגשות חמים לדת היהודית —
הייתי מוכן להשלים אתה? ,מרות הק-
שיים האדירים שכרוכים בהקמתה וב-
הפוליטית והחברתית של
קיומה במציאות
מדינת ישראל .או דיי אין ספק ששם־ טוב
וגרוסמן לא שינו את יחסם ליהדות 'ל-
מפלגות הדתיות .הם ממשיכים לסלוד
מכל מד ,שריח של מסירת ישראלי נוז־ר•
ממנו .הם סולדים ,מכל נכונות לפשרה
של אמת עם יהודים ויהדות — הם מו-
גנים להוקיע יום יום מחדש ,כל דרישה
של מפלגה דתית לחיזוק החיניד היהו-
די ,להגברת התמיכה בישיבות .בקיצור
— דבר לא נשתנה אצלם בתחים זה,
ויעיד על כד מצע המעיד בענייני דת
ומדינה.

^ -ד ,שקובע אצלם והוא שמכתיב •
את עמדתם ,היא ההכרה כי ממ־
^^ שלה צרה תתן למפ"ם עמדת כוח
IJ
י?? פוליטית וטובות הנאה שלטוניות,
ששום ממשלה אחרת ,לא ־תוכל להעניק
להם .זה ורק זה השיקול שמביא אותם
למאבק חריף ונואש כל כד 'למען ממ-
שלה צדה .מפ"ם יודעת ,היא חייבת לד-
עת ,כי ממשלה צרה לא תובל ולא חר-
צה להתמודד ברצינות עם שום בעיה מ-
הותית מאלה שעומדות על סדר היום ה-
צימר שלנו.
ממשלת מערד צחה פשוט לא תעז לי-
זום את המדיניות הכלכלית שדבריה המ־
 .ליצו ?עליה בכל חחודשים האחרונים .הם
יחששו כי מדיניות 'כזו ,אשר על פי שי-
טתם ?תביא למיתון מםויים במשק ולאב-
טלה בממדים משמעותיים — תשחק לידי
הליכוד שיהיה אז באופוזיציה .הם יוד-
עים כי במקרה כזה ,ייהנה הליכוד מית־.
רון חשוב בבחירות ?להסתדרות שיתקיי-
מו בעוד שנה בצל של משבר כלכלי ק-
שה וזעזועים הכרתיים עמוקים.
במקביל ,ממשלה צחר ,תימנע מכל,מ-
מה מדינית שעשויה להביא לחידוש ה־
מו"מ בענין יהודה ושומרון ,במסגרת הס־
במי קמפ דיוויד .שום ממשלה צרה לא
תהיה חופשית לנקוט ייזמות מדיניות מר-
חיקות לכת .פחות מכל — ממשלה ש-
משקל הכובד הפנימי שלה הוא מן ד,ש־
מאל לשמאל הקיצוני.
במלים אחרות :אנשי מפ"ם מציעים
'
 ,לשמעון פרס להקים ממשלת שיתוק ל-
אומי ,בשיתוף עם המפלגות הדתיות ,בי-
דיעה מראש שאין שום סיכוי שממשלה
זו תוכל להביא לפתרון הבעיות היסוד-
יות שלנו ,ובכל זאת רק ואד ירק בגלל
שיקול כיתתי ופלגני המבוסם על שנאה
עמוקה ,כמעט אי־רציונלית לליכוד.
.אין זו הפעם הדאשינד ,שמפ"ם בשעת
משבר לאומי ,מפגינה גישה זו .בפעם
הקודמת,היה זה בימי המשבר הקשים
שקדמו למלחמת ששת הימים .גם אז —
רצה העם ממשלת אתדת ?לאומית ,גם אז
ממשלה כזו היתח חיונית וגם אז היתר,
זו מפ"ם שעשתה הכל כדי לסכל את
הקמתה
שמעון פרם ,שהיה אז ,יחד עם מנחם
?בגין ,מאדריכלי הקמתה של ממשלת ה-
ליכוד הלאומי ,היה בעצמו אחת המט-
רות של אנשי מפ"ם אשר רצו להשאיר
אותו ,את דין ואת בן־גורון וכמובן אח
מנחם בגין ,מחוץ למעגל ההשפעה הל-
אומי ברגע של משבר וזעזוע.
באותם ימים חזה פרם היטב ,על בש-
ת' את דו־הפדצופיות ,הצביעות וההת-
חסדות של אנשי מפ"ם וגבר על התנג-
דותם.
הם לא השתנו .זו עדיי יאותה צביעות,
אותת צביעות ,אותח התחסדות ואותה
ד־סרציפיית והוא עלול' להיות קרבן ש-
לה דייקא בימים שבהם היא חילם להג-
שים את חלום חייו ולהיות מיכתר לרא-
שות ממשלה בישראל.
המאבק על מפ"ם הוא מבחן המנהיגות
הנדול של שמעין סרס! .אס ייכשל בי —
יחרוץ את גורלו ויאשר את חששותיהם
של רבים מפניו ,גם מקרב תומכי המערך

בובות
ש ננווה
—== גהרתי השבוע במוזיאון השעווה
 mSmהנמצא בלב מגדל שלום שב־
 "?Wתל־אביב .לא כתיירת ,אלא כ-
היענות להזמנה.
סיפרו לי ני כאשר גמלה ההחלטה אצל
היוזמים בני משפחת מאיר להקים מוזי -
און שעווה ,הועלה הרעיון כי המוזיאון
יתאר את תקומתה של מדינת ישראל ב-
מאת השנים האחרונות והאישים המרכ-
זיים שפעלו בה.
המוזיאון מעוצב בצורת מעמדים ש-
בהם מזדקרות הדמויות המרכזיות במס-
גרת האירועים ההיסטוריים שהיוו את שיא
פעל ן ,כד שהמבקרים בו עוברים כמו
בסרט גע את האירועים ההיסטוריים ה-
מלווים בקולות רקע אותנטיים .כל כר
אמיתי שאי אפשר שלא להתרגש.

את מי לא פגשתי בביקורי במויזאון
שעווה זה ל! את הרצל חוזה המדנה ,את
הברון רוטשילד כשביקר ביקבי ראשיך
לציון ,את גיבורת ניל"י שרה אהתנםון,
את זאב ז'בוטינסקי כשישב בכלא עכו,
את טרומסלדור — טוב למות־בעד־אר־
צנו ,את דוד בן גוריון ,דב גרונך יצתק
שדה ,גולדה ,משה דיין ,את אלי כהן ב-
רגע לכידתו בדמשק ,את נשיאי־ ישראל
בעבר ובהווה...
בקיצור ,את מי לא י! ...את כולם .את
כל הגדולים ,בגודלם הטבעי ובלבושם ה-
מקורי .כולם ,ככה ,ניצבים לפני ,בשע-
תם היפה ביותר .אמנם ,בובות שעווה,
אר בובות שהעבירו בי מין רטט מיוחד
של געגועים.
געגועים למה ז
באמת שאיני יבלה להסביר.
ביקרתי גם בהדר העבודה של הפס־
ליס ,יוצרי הבובות .ועמד שם איש ש-
טיפל בבובת שעווה הייכנית ומוכרת
מאוד .יישר אותה שמאלה ,יישר אותה
ימינה ,הבריש את החליפה למעלה ול-
מטה ,יישר את השיער וכר ,יכול להיות,
כי כשכתבה זו תראה אור ,הוא יהיה כבר

!ראש ממשלת ישראל ,רק אם יצליח ל-
הרכיב קואליציה.
ויכול להיות שלא.
אבל במוזיאון ,בובות השעווה חיות
את האירועים ^ם בהייה .יכל להיות .הכל
יכול להיות .וצריר לחיות בחדשות.
וככה ,תוד כד הסתכלות ,ניקוי ,דבו־
השעווה הזאת מחניקה מאד וסימלית
מאד .היה נדמה לי שמנהיגי העבר רו-
צים להגיד משהו לדיוקן הנוכחי המקבל
מידי הפסל איוורור וצחצוח .כי המנהי-
גים האמיתיים של עם ישראל ,ניחנו תמיד
בהעזד ,ובמחשבה מקורית אשר הצלה
אותנו ,כעם ,לא אחת ממצבים מביכים.
ואילו כיום ,יש לי הרגשה ,שכולם נאח-
זים בקרנות המזבה ,ומומים בעקשנות
לא ברורה להפיל איש את רעהו בפת.
נמן ,תמיד היו מאבקים .אבל תמיד
היד ,אותו מישהו שהציל את המצב.
אומר לי פתאום
— מד ,לעשות ?
והפסל — אני אמנם אחראי פה על כולם,
ואבל אני לא יכול לעזור לד להרכיב
ממשלה סובה...

במר? ממשלות מקים פרס
של הליכוד ? אולי מצפים ממנו ,שיטרח
•לשכנע את המפד"ל להצטרף לקואליציה
צרה בראשות המעדר ? אין שוב דבר
בהחלטת הנשיא ,שמתייב את הליכוד ל־
סייע לפרס בהגשמת חלומו .אין שום
דבר בהחלטת הנשיא ,שמונע מהליכוד
לעתם על דרכו של פרס כל מכשול,
בתחומים? ובאמצעים ,שהדמוקראטיה מתי־
רה .אין שום פגיעד ,בכבודו של חנשיא
ובסמכותו ובאורח חחיים הדמוקראטי המ-
דוקדק ,גאשד הליכוד שומר על קשריו עם
 .דב גולדשטין
המפלגות התומכות בו ומנסה להשיג את
תמיכתן של המפלגות ,שטרם פסקו סופית
? Hשמעון סרס י יבול להקים שתי במי יתמכו ,אם המונה לכונן ממשלת
 HHממשלות — או אף לא אחת .אחדות לא תתגשם.
?
? צרייד להגיד,לזכותו ,שהוא הבין
.כאשר מי שהנשיא הטיל עליו להרכיב
זאת מן הרגע הראשון .המגעים
התכופים והדחופים שלו היו עם ראשי ממשלה מצליח במשימתי ,מציג את ממ-
המפלגות הקטנות .במגעים עם המסד"ל שלתו לפני הכנסת וזיכה כאמינה ,מותר
התקלפו ראשי המעדר מכל מחלצותיהם לאופוזיציה -־ ולפי גירסה מרחיבה היא
וביקשו על נפשם ,שהסעיפים האנטי־ ח י י ב ת — לגרים להפלת הממשלה ו-
דתיים 'במצע המעדר לא יהיו להם לרועץ .ראשה בכל הדרכים הפרלמנטארות יה־
סליחה .הם ,באמת ,לא התכוונו ברצינות .דמוקראטיות.
הליכוד יודע את חשבונו המדייק ואף
אבל כאשר הנשיא מטיל על ח"כ להר־
אם התבטאות בוטה מפיהם של סגן ראש
הממשלה ,דוד לוי ,או ה"כ רוני מילוא ,כיב ממשלה ועדיין לא ברור אם יצליח
היא לצנינים בעיני ראשי המערד — אין ועוד אין הוא נהנה מאמון הכנסת —
בכד לשנות הנחות מבוססות :אם פרם אסור לעמוד בדרכו ? אסור לרכז כוחות,
אינו יכול לרתום ליצוליד ,של ממשלה המבכרים ממשלה בראשות הליכוד ?
צדה את תמיגתם של  61ח"כים ,בלי
ששת הק"כים של רק"ח והרשימה המת-
קדמת לשלום — סיכוייו לרתום את הלי-
כוד לממשלה בראשותו קלושים ביותה,
אם לא פחות מזה .כל עוד לא נקבעה
ונתבססה העובדה ,כי פרס יכול לכהן כ־
,ראש ממשלה בלי הליכוד ,וכל עוד הליכוד
מאמין ,כי פרם ייכשל ויצחק שמיר יצליח
לאהד שהנשיא הטיל עליו
— תהיה זו איוולת לצפות ,כי הליכוד BBB
יטרוף את סיגוייו ויכחיד את פרס כראש  HHלהרכיב ממשלה ,הלד פרס ל־
הממשלה ,מה שפרס אינו יכול לעשות »? כותל• .באחד מםדקיו הטמין
בלי הליכוד ,אין לי סיכוי להשיג בעזרתו.
פתק .יצחק בן אהרן הזדרז
בנסיבות אלי אין טעם ןאין הגיון ל־ לגנותו .מה יש כאן לגנותו פרם גילה
את אוזנו של בן אהרן מה ביקש בפתק
התגולל על הליכוד וצל ראשיו ,כאילו שלי ? לא גילה את איזנו .גם את אוזני
אינם מכבדים את רצונו של הנשיא וסוע־ לא .אני סתם מנחש ,בלי שים אחיזה או
לים בניגוד להחלטתו .הנשיא לא מינה רמז :שמצע המערך בסעיפיי הדתיים,
את פרם לכהונת ראש הממשלה .אילו ייעלם ,יגוז ,ייבלע .שד"ר בורג יחפש
איתי בכל מקים — ולא ימצא .אין .שה-
היתד,
בידיו סמכות כזאת והיה מחליט אותיות יתחלפי .ש"לא" יהיה כן" .ש כןי'
"
"
לעשות בה שימוש — היה פרס סטור יהיר ,לא".
"
מטירדת המו''מ ולא היה צריר לשבות את
בנסיבות שניצרו לאחר הבחירות ,כאשר
ליבם של אנשי המפד"ל
בהבטחות .הנשיא המפד"ל חזרה והוכיחה ,כי יכילות להיות
הטיל על מר פרם תפקיד מוגדר .מאוד :לשונות רבות ולכל אחת מהן הועידו ה־
ל נ ס ו ת להרכיב ממשלה חדשה .הליכוד חיים הפוליטיים תפקיד מסורתי ,אבל
מאמין — והמציאות אינה מפריכה אמונה לשון־מאזניים יש רק אחת — לא היתה
זו — כי אין לפרס סיכוי גדול להתייצב סיבה לגנות את פרס ,שהזדרז לשלשל
פתק קטן בכותל המערבי.
לפני נשיא המדינה ולבשר לו ,שהצליח,
מה פסול מוצאים ,איפוא ,בהתנהגותו
"מצע ומרור" — כיגה ד"ר בורג את
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פאטהימורו1.ה
במדבר

סעיפי הדת במצע המערך ופרם הזדרז
להסביר" :אפינו את המצע במדבר"...
לא דייק "
פרס .החסיר תאור של זמן .ב-
מדבר — נכון .אבל מתי ? כאשר המדבר
נתמלא מראות משובבי־לב של פטה־
מורגנה? .בנאת המדבר ראד ,המערד דק-
לים ירוקים ושמע את איוושת המים ' ה־
מפכים .ובמרכז ניצב כסאו המיוחל של
ראש הממשלה ,רם ונישא .ואנשי המערד
החוגרים התהללו כמפתחים וחיברו מצע
אנטי־דתי ,בבטחון ,שבדרכם אל השלטון
הקורץ ,לא תוכל שום מפלגה להציב להם
אבני־ננף.
פרשנים מלקים את המעדר פעמיים ,על
דבר והיפוכו :אם המסר מעורפל ,שווה
לכל נפש ,מפייס ומרגיע ,אומרים :אילו
היה המסר ברוד ,חד־משמעי ,מפורש,
היתד ,המפלגה מנצחת ,כפי שציפתה .אם
המסר הוא חד־משמעי ,כמו 'בענייני דת,
רוצים ראשי המערך לבלוע אותו ,כדי
שד"ר ?בורג לא ישלוף להם אותו מהכיס.
ואחר כל אלה אסור לשמעון פרם
לחוש אל הכותל ז

שעה קשה
 ?Bכל דברי הבקורת הבוטים ,ש־
?ן הוטחו במשר שנים על ראשו
 ^?iשל ד''ר יוסף בורג ,לא הסיגו
את חיבתי אליו :תלמיד חכם,
שנון ,מיישב בנועם את הסתירה שבין
תביעות דתיות לבין מתינות וליברליות.
איש של הומור ואימרות־גנף.
יש שאדם מאבד את עולמו בשש מלים.
המ לא התכוונו לבצע מעשי פשע'' _
"אמר מנהיג המסד'ל בתוכנית "מוקד"
בטלוויזיה ,שלשום בלילה .הם — עצורי
המחתרת היהודית .הם ,בהכללה — לרבות
מי שמאשימים אותם במעשי רצח וב־
כוונות־פשע מרחיקות־לכת.
מאליהן מזדעקות השאלות הקשות ,ה־
נוקבות ,שמוכרחים לשאול את השר ה-
ממונה על המשטרה במדינת ישראל :על
שר בממשלה אין חלים כללי הסוביודי-
צה? אין הוא חייב לשים מחסום לפיו
כאשר מדובר בהליד משפטי ,שטרם נס-
תיימ ו מתי מעשים של אדם או של
קבוצה הם בגדר של פשע ומתי לא?
כאשר המעשים ממונים נגד ערבים הם
יוצאים מגדר של מעשי פשע ז האם שר
בממשלה ,שיש לו מוניטין של אנושיות
ורוח טובח ,אמר לראשונה בתולדותיה של
ישראל ,כי דמם של הערבים הפקר ?
היתד ,לי שעה קשה .אני מניח ,כי ל-
מאיר כהנא היתה שעה של קורת ־רוח.

שר .זקן ויו"ר
בורג פה ...בורג שם...
מה האסון אם יהיה גם
יו"ר הכנסת על תקן של
"זקן חברי הבית" ? אבל
בורג הוא שר ולבד מזה.
ספק אם מותר ל"זקך'
לשבת ראש 'אלא
בישיבת הפתיחה...

שחבר הכנסת ניסחוהו ,לא העלו על
דעתם שבבוא היום יווצר .תיקו בין ה-
מפלגות בישראל ,כי יתקשו להרכיב
ממשלה וכי כ" עונש" לא יבחרו יו"ר
לבית הנבחרים.
והרי חובת הבחירה הזו מוטלת על
מליאת הכנסת .היא אינה ר ש א י ח
לבחור לעצמה יושב־ראש ,אלא חיי כ ח
לעשות זאת .וקושי 'נוסף מתעורר עקב
הצורר למנות סגנים ליו"ר .הרי אי־
אפשר למנות סגנים כל עוד אין יו"ר.
נמצאים אנו איסוא במצב שמ עתיד
ד"ד בורג ל ה ת י י מ ר לנהל ישיבות
כנסת נוספות על ישיבת הפתיחה ל־
עניות־דעתי יהיה ניהול זה בניגוד לחוק
יסוד; הכנסת.

מאת גבריאל שטרסמן

אד נוסף להיבט המשסטי־החוקתי ה-
אמור ,מתעוררת במקרה האמור שאלה
צימרת־סוליטית ממדרגה ראשונה :כיצד
זה יעלה על הדעת שחבר הממשלה ימלא
תפקיד של יו"ר הרשות המחוקקת ,כאשר
אותו ,תקנון עצמו האומר כי עד לבחירת
"
יושב־ראש הכנסת ימלא 'זקן חבר ה-
כנסת את תפקידו של היושב־ראש" ,אומר
גם כל חבר הממשלה או סגן שר לא
"
יהיה )הדגשה שלי — ג.ש (.יושב־
ראש או סגן יושב ראש של הכנסת".

| ?Hראשי המפלגות הגדלות ,או
 Hiאלה הפועלים כדי לסדר" את
? BBסידור העבודה בבית" המחוקקים
שלנו ,אינם ערים מן הסתם
לסבר החוקתי שהם עתירם להיות מ־
םיבכים בו מתום ישיבת הפתיחה החגיגית
ביום שני אחר הצהרים.
מכיוון שאין הם באים לכלל .הסכם
•בדבר הרכבת הממשלה ,עומדים הם ל־
הימנע מבחירתו של יושנ־ראש לבית.
!אגב כר •עחידה הכנסת לסטות ססיה
חמורה מן הנורמה המקובלת במדינות
המכונות מתוקנות" והיא ,שאין מער-
"
עניינים של הרשות המבצעת ב-
בבים
עניינים ;של הרשות המחוקקת.
בעיקר ,כאשר קייס ספק אם מבחינר,
הוקית בכלל א פ ש ר י הדבר ,שחבר ה-
ממשלה ישמש כיושב-ראש הכנסת•
לולא היו הדברים אמורים בזקן חברי
הכנסת הד"ר יוסף מדג ,שהוא גם חבר
הממשלה — שר הפנים ,הממונה גם על
ענייני המשטחה והדתות — כי אז אפשר
היה להתייחם לדבר כאל הלצה .בורנ
פה ...בורג שם ...מה האסון אס יהיה גם
יו"ר הכנסת על תקן של "זקן חבר
המת" ?

ד"ד בורג :לצאת מהסבך
אבל יש בכר 'עיוות שאסור לעמר
עלע לסדר העם.
ראשית דבר ,על־פי חוק יסוד :המסת,
ספק אם בגלל מותר לזקן הבר הכנסת
לשבת ראש בישיבה כלשהי של הבית
מ ל ב ד ב י ש י ב ת הפתיחה .הדברים
אמורים כד :הכנסת תיפתח על־ידי נשיא
המרנר" ,,,,
מתח נשיא המדינה ,ימסור את
הנהלת הישיבה לזקן חברי הכנסת ה-
נוכחים" .כל תפקידיו של אותו זקן"
מסתכמים בקבלת הצהרת האמונים" של
חבר הכנסת .בלומר ,גם בלי להתייחם
?בינתיים לנורמה החברתית שלפיה אין
מערבים שר בתפקיד של יו"ר הכנסת,
תמו בזה תפקידו של ד"ר מדג כ זקן
חבר הכנסת" .אץ לו יותר ס מ כ" ו ת
לשבת על כסא היו"ר.
נכון הדבר ,שתקנת הכנסת קובע כי
עד לבחירת יושב־ראש הכנסת ימלא
"זקן חברי הכנסת את תפקיר ,של היושב־
ראש" ,ברם לאור נוסח ה ח ו ק ספק אם
אותו סעיף בתקנון היא סביר; מן הסתם
הוא נוגד את האמור במפורש בחוק,
שכמנו גגור התקנון .גראח לי ,שבעת

קל מאח־ לצאת מן הסבר הזה .ליא
רק טרחו חברי המסת שאיש מוצאים
שסר ,משותפת ?ביניהם כדבר הרכבת ה-
ממשלה ובדקו את ?הכתוב ?בתקנון שהם
עצמם חיברו; לוא רק נתנו את דעתס
על ההיבטים הצימרים והחברתיים של
התבשיל שהם מקדחים ,אפשד היה להת-
פשר לא רק על ,,ועדות זמניות" לחוץ־
'בטחון וכספים .אפשר היה — צרי ד
היה — להתפשר על עשב־ראש מוסכם
לבית הנבחרים של מדינת ישראל .ראוי
להם ,לח"בים ,לפתור את הבעיה הז!
ל פ נ י יום שני אחר הצהרם.

המוסיף
והגורע
ץ* שפט חרג שמה:
*' לא תופיסו על הדכד אשר
אנוכי" מצמז אתכם ולא תגרעו מצנו
לשמור את מצוות ה"' )דברם ד ,ב(.
השמיע אותו משה ,באוגי העם
בעת משא הפרדה ממני ,שפ —
בערבות מואב.
וד1א. ,משפט זה ',מעירר במבט
ראשון שאלות מספר.
באותן שעות פרידה מרגשות ,הר-
בה המנהיג הפורש לדבר ,על שמירת
החוק במדינת העתיד .הוא שתל —
פעם אחר פעם — בתודעת שומעיו,
את חשיבות ההקפדה על החוק ,המש -
פט והמצווה למען קיומם התחגי וגם
הפיסי בארץ האבות .הפסוק ,הפותח
את הנושא בסרשתנו ,ממהיש נמרצות
את הקשר בין שמירת החוק והזכות
על הארץ ,שקשר לעיניהם:
"ועתה ישראל שמע *ל החוקיפ
ואל המשפמיפ אשר אנוכי? מלמד
אחכפ ".למען תחיו ובאתפ דרשתם
את הארץ'' )שם ,א(.
אכן ,הם ידעו שהחוקים והמשפטים
המוזכרים בפסוק זה מללים את סר
מציות התורה .הם ידנו שבעיני התו-
רה יבעיני משה ,אין הבדל בין מציית
הפולחן הדתי לבין שאר מצוות
" עשה" י"לא תעשה" .אחד הוא דין
שמירת שבת ואיסור הפגיעה ברכוש
או בחי .שודס הם ,הטבילה המטהרת
במקווה והפרשת ער מקלט לתצחים
בשגגה ,קביעת גוהל ,המערכת ,המש־
פטית ,הוקי עזר לבניץ ערם והלמת
שמירת אימת הסביבה• כולם יהד
וכל אחד לחוד יקבעו.את טיב החיים
בארץ ישראל .והשמירה עליהם מקו-
בלת על בני ישראל בהחלט.
?¥

*

*

ף בכל זאת ,תמיד .הוא המשפט שצי-
! טטנחע בפחת דברני .הבה נקראנו
בשנית כי הוא זקוק,להבהרה:
"לא תוסיפו על .הדבר ...ולא תנרעו
מטנו )שם ,ב(.
מה פירושו המעשי של צו והו
כגון חמש פרשיות בתפלין,
"
חמשה כדגת בלולב וחמש ציציות.
ומ לא תגרעו" )רש"י שם על ה-
פסוק ,ע"ם התלמוד(.
ובכן ,הדברם לכאורה סשוטים .ב־
"קופסה השחורה" של התפילין טמו-
נות ארכע פרשיות מפרשיותיה של
התורה ,כשהן כתובות על קלף .אל
תוסיף ותטמון בה פרשה גוםפת .גם
אס פרשה זו מוצאת הן כעעיר ויש
י לו סי'מפטיה מיוחדת אליה .כמו כן,
אל? תגרע ואל תפחית פרשה מפרשיו־
חיה .פעל כרוק כפי שההלכה מורה
לך מ תסילין "תקניות" הן אלו ,בהן
טמונות ארכמ פרשיות ותו לא ,לא
פחות ולא יותר.
כן הדבר עם הציצית .כן הדבר
בכל מצווה ממצוות התורה .יהא זד,
מזלגות שופטים ,במצוות ממד אב
ואס ,בחוקי התברואה ובהוראות
שימור הסביבה ,כן הדבר בכל נעות
ההתייחסות העצום של התות־ -בכל
מקרה — אל תוסיף ואל תגרע .קיימם
כמות שהם.
והתמהים למשמע משפט זה והסברו
חמהי 3ך:
כיצד יתכן הדבר ?י אד אפשר לב-
נוח מדינר .היה ,תיססת ,על בנדם
קפיאה נצחית של התוק ,המשפט
וההלכה? הלא חיי אנוש דנמיים
הם מעצם טכעיס ומתפתחים ללא הרף.
השינוי הוא היסוד הקבוע ביותר ב-
תולדות העמים ,החבתת והמדינות.
המערכת החוקית המסדירה את החיים
ן ומעצבת אותם חייבת להתאים את
עצמה לשינוי'זש המתחללים בהתמדה.
! אד אפשר בלי להוסיף ובלי לנרוע,
כמתחייב  pהמציזית המשתנה ז ובי
אץ משה תש בסתירה הפנימית שב־
דברו? בדרשו גס שמורד ,על החוק,
יחד עם הקפאה מלאכותית שלו ,ש-
תביא לבסוף להתרחקות מוחלטת
ממנו ?
הלא כד ,,מתאנ־"ת" התורה ,כד
"־'יי• ?**-**,יכת" ונמרהקוד -ן !זדדיכ!

*

* ¥

» %לס דוקא משפט זה ,העניק למי
י»שהמשין־ לחשוב ולא נעצר ב-
שאלה — את הבנת עומקו של ran־
פס העבר.
היטיב לשבר את אזנעי בנושא
"התיישנות" התורה ,ד"ר י.ד* ייבין,
מי שהיה התן התנ'ץ־ העלמי השני.
נצטט את דבריי למדות ארכם:
"טענת ,ההתיישנות' שבפי ה'
אינטלקטואלים שלנו ־ -פ^רד.
בתפישת עניינים שטחית מאד .כי
לאמיתו סל דבי '-אין חוק ההת-
יישנות" חל ז^א "
על הדבריט
הפמייפיההיצונייפ שבהוו"תנו:
אנו מחליפ־ם את תלמשתנו לפי

8וו האופנה; אנו משנים את
מכשיר התנועה בהם אנו משתמ-
שים ,בהתאם לשכלולי ' הטכניקה :
אמת אבותינו נסעו בעגלה רתומה
לסוסים; אבותינו השתמשו ברכ-
בת ,ואנו במטוס.

אכל ,על ענייניפ שבמהות

אין בל תוקף לתמותת האופנה.
העלם המחכה לפני דלתה של
נערתו האהובה — לבו יוצא מכי -
סופים כיזם נמש כמו שיצא לבו
של העלם ב תקו ;2הבתגזד ,ה-
קדמה" ; "
והוא ,העלם שבדיתי
דר האטום ,רואה עצמו כאילו
הוא האוהב הראשון בעולם ולא
קדם לו אדם.
אנו מתעוררים בבוקר עם זרי־
הה ונפשנו רננת כלפי הנוגה
המציף את חדרנו וכלפי ציוץ
השחרת של הצפרים — ממש.גמו
ששמח אדם הראשון ביום הראשון
להיבראו .לא יעלה על דעתנו
כלל ,שבשעה שאגו נאותים מאור
התמה עתיקת הימ"פ הרינו בלתי
מודתיים ,ושכבר הגיעה העת ל-
החליף את השמש שהיא כד .ממ-
שנת באיזה אור מודרני קיביסטי,
מעשה יד אדם להתפאר.
אנו נושמים מדי רגע ברגע
אותו האויר הישן הנושן כפי ש-
נשם איש המעתת הקדמון ~
ואץ גפשגו םלדת מבגליות גדלה
זו ובלמו לא יתעורר החשק ל-
החליף את האוויר המיושן" באי־
,זה גז סינתטי "
מודרני מתוצרת
הדשה.
וכד גם הלחם העולה על שול-
חננו הוא אותו לחם ממש שאכלו
המצרם הסדמוגים — ולא יעלה
על לבגו !להוציא את הישן הזה
מפגי איזו תרכובת חלמנית סינ-
תטית מתוצרת מעבדה.
" ,vanכלחפ ,כאויר — היא
אמונת ישראל" )בשבילי־ אמונת
ישראל עמ' קה(.
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תומת חמומאמת לגדר'י גגחינות הטיות נמוומטיקח.
תוכגת זו תאפשר למשתמש :
~ %וזספק ג1ול יותר «ל תרגול 61רק זמן ותיו.
• •¥מניעת טעויות חישוב ע"י גיקוות מוקדמת »ל ממית פתרונומיך.
* חבגח »וונת יותר סל חוזוםו הגלמד.
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ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־יטראל ,מפעלי תרבות וחינוך בע"מ
מישלב ,מכוו ישראל להשכלה ,רח' ויצמן  ,53ת"א ,מיקוד  ,42 091ת.ד ,21373 .טל.03-263185— 9 .
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תעודת

לא נדרש כל ידע מוקדם במחשבים על מגת להשתמש בתוכנה.
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מציעה

1

אתגר לאנשים צע>ד>ם
בתחום החינוכי ־ חבדת>
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ך על כן ,אין לגרוע מחוק התירה
י ואין ולהיםיף עליו .מ 'תקפו של
מ ש ר ד ה בר יא ו ת
חוק קדום זר .הוא לעד .הוא יהיה
אגף הסיעוד
ן
קייס בצורתו הראשונית ורלבנטי כל
י
ירושלים
עוד קיים לגו של האדם .כי הוא
אמת המידי ,והפתרון ללב האוהב
והשונא. ,המקנא ,המתאכזר והנוקם;
המרחם והמתלהב ,השואף לטוהר וה־
שוקע בתהומות היאוש וההטא .לב
,זה שועל ומפרפר היום כדיוק ,to
במסלולים הבאים:
1
|
שדנש לזעי אלפי שנים .הכלים מדיי
 .1המסלול לחינוך חגרתי ומשלים :מכשיר לתפקידים בכירים נהול רמז
B
השתנו אף השתכללו ,אר הוא עצמו
והנחיה — במסגרות חינוך בלתי פורמלי כגון בתי־נוער ,מתנ"סים ,פנימיות,
M
H
חינוך חברתי בביה"ס וכר.
"
"*
לא השתנה לא השתכלל )לפגים הרג
מיוחדת
נמשכת ההרשמה לתוכנית הסבה
באמצעות חלוק אב) והיום יפעל קרן
 .2המסלול לקידוש נוער — מכשיר עובדים חינוכיים — טיפוליים ברמה
ןI
H
BI
מקוצרת לסיעוד ענוד
ט
אקדמית לקידום נוער במצוקה )כולל חבורות רחוב( ונוער שנפלט ממסגרות
ליחד .כלום חל שינוי כגדות הרצח
לפחות .מועמדים מתאימים _
געלי תואר ב.א,
I
והשנאה ?(.
המסיימים יוסמכו כאחים וכאחיות מוס־ I
>W ",
^?", ,
,, ,- , ,JV •"..r ". ,.,-," , , , W^M
.J
־ - ••" ,,- -"^, . , , V - , , . ,
'חוק התות־ ,כאז  pעתה מבקש
|
מכיס/ות.
n
להוראה בכיתות ז'—יי.
B
לאחות את הקרעים שכלב ,שואף
אם הינך מעונין/ת במקצוע טיפולי
הממוקד B
1
— יש מקזה בפגימיה —
הוא להביא מעט מרגוע ואושר ל־
באדם ובבריאותו ,המבטיח תחומי עיסוק
•מערבולת המשתללת בנפשו,של אדם,
רב־גווניים ,מותאמים לנטיותיך האישיות? ,
m
המעוניינים יפנו ליחידת הרישום ,מכללת בית גדל ,בימים א'—ה' בשעות ,11—9
תוכל/י לפנות לקבלת פרטים אל:
המשתוללת היום ככז אז ,הזקוקה
אוטובוס מס'  17מכפר־סגא ,טלפון ,052-448733 ,052-448183 ,052-25155
H
1
היום לעצות חוקת התורה — כמו
דמי רישום  3.000שקלים.
.052-448969
גית־הספר לסיעוד אסף הרופא גצריפיןn ,
H
טלפון .054-225111 :
אז.
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לא תגרעו" שהוסיף משד .לבקשתו
הנמרצת שישמרו על החוק שהוא& tKtmmmR UBm1mmBuu ^mttB&m8m
מעניק להם בארז ישראל.

_

תוכנית הסבה לבעלי ?I
ו1
 1mmאקדמי
למקצןע סיעוד
ן
)אח1/ת מוסמך/ת( ן

יפו סבאבה

אן• הדברים אף עמוקים יותר.
אם לא רק אסור לנתע ולהפחית,
אם אסור גם להוסיף למעשה המצחת
לו את הפרט הקטן והתמים ביותר,
הר שמלאנו משד ,שהוא מעניק לנו
את החוק חפושלס ביותר:
הדבר השלם הוא לא יקבל לא
"
תוספת לא מגרעת כמו גוף החי
לא יקרא תמים ףק אם אין מ
לא הסרת לא יותרת ואפ לאו-

מנחם תלמי

'תמונות יפואיות ־ סיבוב שלישי
ציורים :שמוליק כץ
^^

|
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אם רצונך לתרום תרומה משמעותית לחינוך נוער
רכוש הכשרה מתאימה ותאר אקדמי שיאפשר לך קידום!
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אתה מאמ>ו  .בח"נוך ?
אתה חובב טבע ?
אתה מעונ»ו בגו>פוח הסב>בה?
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בוא הכשר עצמך להוראת

B

הלימודים משלבים הרצאות ,מעבדות ,סיורים וסדנאות.
רקע בלימודי החקלאות וטבע — רצוי ,אך לא הכרחי.

§

* עפ"י נתוני הפקוח על הוראת החקלאות יש דרישה למורים
במקצועות הנ"ל בכל אזורי הארץ .אנו המוסד היחיד המכשיר מורים
למקצועות הנ"ל .הזקוקים לעזרה כספית יכולים לקבל מילגות
*י" —י
ייי" ייייי' יייי"יי' ייייי'ייי'

§
a
§

הספרים |

^ nnayמער*I ?3

\

i

!
 :החקלאות ,לימודי הסביבה וטבע*
 !1לביררס היסודי וחטה"ב )מורה מועמו בכיה ;.

מללה וביז בל מצווה ומצווה
בפני .מטר' אין להוסיף עליה לא
לגרוע ממנה" )מלמ"ס על ה-
I
פסוק(.
«
ואם נזשלם הוא חוק זה ?קוהרנטי
E
)מי ששליפזת זו מתגלה לכל המח־
מודיע על פתיחת קירסי——_»™__««_^_. 0י ו
עפק מ( הר שמקורו היא אלוקי,
כלומד ,פעכר לזמן לאופנותיו לתה'
פוכותיי• אין הוא יכול ,איפוא ,ל"הת־
?
בסיטח עיוורת
יישן• ודל הםוסיף זלזו גידע לא EBBSE^T2S£OHH
פחות סמי שנדע סמנו בפועל.
גפ להמתת אלוקיומ ד של ומורה
יזקריש פשה מפפר פפו?*פ פרשיכדפ
מחממו .אולפ על p־ כהודעות
 iJMiXJJJKil ^Jlg^l^Tlתל־אביב ,דיזננוף 85
jrvw
טלפין 2S1985
גיןו"ס ™:nev
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בחוג לחינוך בלתי פורמלי לתואר w!pn
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אוטובוס מס'  uמכפר־סבא ,טלפון
448969־.052

25155־448188 ,052־,052-448733 ,052
דמי רישום  3.000שקל| .
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סבצעי נופ* מיזחדיט לקוראי מע 3'7במלוו האילתי היוקרתי בחודשים >ולי—אוגוסט
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דב בר־ניר

מהפיכת המימוש העצמי

מהפכני העצום של תביעו! זכויות האדם וה-
אזרח.
תביעה זאת לא נס ליהה ,לא עבר זמנה
ולא בטל קורבנה עד עצם היום הזה ,מול
משטרי כפייה ,ואפילו מול משטרים בהם
שולטים מימסדים ,כלכלי־ס או מדיניים,
המסטים לטובתם את •המגיע לזולתם .כותב
שורות אלה סקר לאחרונה חימרים רבים ה-
עוסקים בליבראליזם של המאה ד : 19-,הללו,
•בהעלותם על נס את התתרות החופשית התרו
ביודעין ,אי בטישטוש־מדעת ,להבליע את
העובדה שבכל תחרות יש מנצח ומנוצח ,וכי
זו אידיאוליג"ה של קימש החזק יהמנצת כ-
זירה החברתית ,ההופכת ')אם לא נמצא גו-
רם צימרי ,או ממלכתי ,הבא לאזן את כפות
המאזגיים( לגץנגל חסר מעצורים ,ואם תרצו,
למשטר המקריב ומפקיר ביודעין את ה-
חלש .ומאתר שהחלשים הם הרוב ,מסתבר
שהליבראליזמ הצרוף" •)בהמשך הזמן הוא
נרתע והמתיק " את חריפות מישגתו( היא
משטר של הפקרת רוב העם לניצול חמי-
עוט .השאלת היא מעתה — ואין למעט
בחשיבותה המכרעת של הקושיה הואת —
כיצד משלים בקנה אחד ,כיגד ממזגיפ ומ־
תאמ־ם במכונה וגשנדחז עקרונות« ,ת חי-
רות היחיד,
שאין לקמה ,וי« רווחת העמ,
שאיו לזנחה אר לה^ריכד -זו — השאלה ה-
גדילה של ימינו ,ולפי טעמנו לא הגברת
תאצ ,¥ולא !הנשיא רייגן ,המקצצים נחברת־
הרווחה מוס החברה מחוסשית" ,אינם עיגיפ
על הנדרש "
במיזוג המיוחל בין אינדיווידוא-
ליים לגיטימי לבין םילידאריית חברתית,
לפי כל כללי ההומאניזם יהדטוקדאמיד-

אמנון נםזת

סוף מד" והבוקר שלאחריו
"
)(3

י
•יןי דיין זכורות אימרות הכנף של בני ק־בו־ ?החדיש! .מקמתיו ,נולד סולם ערכים חדש,
(נצים :לא עוד אידיאולוגיות ,לא עוד שבטמרו עומד המימוש העצמי" .כדאי
"
איזמים" ,אלא מימוש עצמי .כלומר ,כל 'להתבען במהפיכה פסיכולונית זאת הנהפכת
"מה שמשרת את פיתוח הפוטגציות הגנוזות למוטאציה סוציולוגית מובהקת ובשלב זה,
שאיפיין יותר מכל רומאן כגון זכרון 0ה היפר־ריאליסטימ ,ובשל עקרונו"ת אירגון'
*ויה
בכל יחיד ויחיד :מקצוע ,השכלה ,בית ,מש -אין עדיין לדעת אם זו תופעה תולפת ,או,
 (Jדברים" ,הוא השילוב המופלא "שביו מוורים או סתמיים ואולי מכוונים מראש ,לא
פחה ,בחירת אורה־החיים יההנאה ממנו .ה -כפי שנביאיה מתנבאים לפנינו ,מהפיכד" ,קו־
תבנית פנימית ועיצוב חיצוני; בין דרכי נסחר הפער בין האקספוזיציה ליתר הפרקים,
עולם ,נהיה "קורקבני" ,סבב מעתה סביב פרניקאית" הדשה.
מבע ודרכי ריבוד. ,כין תימה לבין מימוש לא מסופקת מערכת של הנמקות לקשר שבין
ה אני" ,ולא עוד האנחנו" .לא עוד מימוש
"
דרכי ,הזרימה שלה .הרצף ?של זכרון דב־ שלושת הפרקים הראשונים 'לפרק הרביעי.
"
אלא ,כאמור ,מימוש היחיד
רעיונות וחזונות
"
ריס" 1
פנימ
שאין
נאדקיסיות
מיוהדות,
ב
עיצו
דרכי
הכתיב
ותו-לא.
השגגה ,ואולי המאניפולאציד .המטונת,
ז'אנר
כי
למשל,
בסיפורת.
כמותן
גרור,
מחו "קלסתרון" בעל "המימוש העצמי"
מצויד ,בקיבתה של תפישה לא־מיטטית
והנה ,הנחנו אז ,כי עדים אנו
לגילגול החדיש ז רוצה הוא להיות אדם חופשי ־$לא
"זרם התודעה" היקנד ,ליעקב שבתאי את וריאליפטית של הרומאן ,על האופנים שמכ-
דורי חולף ,כי אחרי הדור ההלוצי נהיו צא-
התרת הרשות לגקוט בטכניקה דומה
לזו תיבה התפישה הזאת את דרכי העריכה
עם
עייפים יכי •הקו העקום עוד יתיישר מצרים ,עם כפייר' .ממלכתית מיזערית,
המאפיינת ואריאנטים מל סיפורת זרם ה-
צאיו
חוסש־בחיוה
עם
צנע,
כל
כיעוד
הנמנות '.באירגון כמותי "מיקרי" של כל
עם
מרבי,
"
במרוצת הימים .עד כאן — הנחתנו המוט־ ?
תודעה" ,אם כי הרצף של "זכרון דברים" סרק ופרק ,מועצמות שתי הפגימות הבסי-
כי תופעה מקומית ,כמעט פרובינציא -לגייטימאצית מלאה לנתנועותו .כמאמר לי־
עית,
אינו זרם תודעתי כלל וכלל .זהו סוג של תוואי סיות של הרומאן )הפוזיציה של הסרק ה-
פובצקי ,החכרה החדישה ,שהוא קורא לד,
עד שהתברר כי טעות הערכה,
ביניים שביו המימטי בכל מוזיר לבין האינ-
לית ,בפניני .בידינו ,שכן החזיון איננו כלל "פוםט־מודרגית' ,,אין לה עוד שים אליל,
ראשון והפרק השני ביחס לרומאן כולו(
מוחצת ממש,
•שום טאבו ,שום "יעד היסטורי מנ"ס" .ל-
טנסיביות של והרצף ,הרצפים העלילתיים וממ"לא ההקשר המימטי המוקפד ותהליך ה־
לוקאלי, .הוא !דיפך לא־ניוורפאלי ,מכל
מקום ,זכותה גיתן לומר — כמאמר הידוע — ש"כל
האונים אינם מצייתים לשיגרות מימטיות ,הדללד ,המדוקדק עליו שקד יעקב שבתאי
בארצות הקרויות מפותחות.
התבלו
האלים הכזימ" ,שהזונות חברתיים
אלא הרצף מוחל עליהן .הדגש ב" זכרוו פשוט נעלם באמרסיה תבניתית ,משנוצרת
משמשת
והיא
על
הוא
דברים"
הזרימה,
,אמורפיה ,ממילא אפשר ,לדגש את הכיוון
על שולחני מונחים שלושה ספרים צרפ -עד כדי כד שםופרנו יוכל להוסיף ,כי מעתה
הקיים
לאמידת
?עליון
ללא ספק פאראמטר
תיים )רשימתם ,בסוף מאמר זה( שהמכנה ;;שולט !בנו החלל הריק ,חלל ללא טראגדיה,
הלא מימטי ,כמין התרחשות סיפמתית שכל
והמשתנה ברומאן ,על •פי התנועה המתקדמת אחד מפרקיד ,הראשונים איגו אלא .שלב
המשותף המוצהר ביניהם מא מה שהם עצ -י וללא אפוקאליססה" .ומאחר — מו6יף הוא מאקס גאלו
מם מכנים כ"מהפיכה האינדיווידואליםטית — ש כל יום־ממ־ת של מהפיכה וקידמה
או הנסוגה ברצף הזמן .במיילים אהרות :הכנה תפל ולא מאובחן לפרק האחרון ,היא
תמאן לא ,שגור ושאינו מתאפיין בשערות פרק 'ההיטהרות והליהה מחהש .מה פלא,
השנייה" ,ללמדך ,כי ימי הקולקטיוויזם ,ימי איננו "מעורר עוד אמון כלשהו בלב האזרח,
להיש -הרוח בהברה היושראלית  :מאז קום המדינה מימוש עצמי וםירוםו
של דרכי כתיבה הכתיב מתוך עצמו ומתוך שהאקססחיציה מצאת פגומה" ,הואיל שהיא
ה יחד" ,ימי ,לצוותא" ,חלפו' ,לרעתם ,ללא יכולים אנו לחיית מעתה באן ועכשיו,
מה בכל זאת קרה .בארצות המערב ,ומה ההתניות הפנימיות שלו את המבנה החיצוגי אינה אוצלת כמות "
"
שוב ,ומעתה כל אחד לעצמו ואלוהים עבור מר צעירים ככל האפשר ולא לחשל עוד את חיים אנו ,בשעות־חירום בלתי־סוסקות ,ו־
מספקת של חומר ומערך
כולנו .כל אלה ,בסייג אחד ויחיד  :לעלובי האדם החדש ,כאמונת כל התזונות הפוטו־ ההידוניזם המתפתח' אצלנו ,,מהול" בחרדות הוליד את "המהפיכה האינדיווידואליסטית כד ,שהתבנית )המשפט הרציף( הסך כלי מפסק של חיוויים שיוכל לשמש תשתית ו
החיים ')אם להשתמש באתת ממתרות ספריו ריסטיים או האידיאליםטיים ,בעבר הרחוק מדיניזמ! ,לכליות וצבאיות ,שאינן מותירות השנייה" ד מםתםר ,כי 'בימי השפל הגדול ביטוי ראשי ליעקב שבתאי האמן.
מה פלא שאלמנטים שוגים ברומאן ,כגון
,
שטח מחייה רב מדי •לשאננות הידוניסטית ,של מפעלי־הענק כעידן התעשייתי ,המלווה
התבנית החיצונית מקבלת ברומאן האח -מפעת הבן והצמצום בדמותה של אביבה,
של ויקטור הוגו( תוגז 1עזרת .התבדה ,אך והקרוב.
כבארצות המערב.
באבטלה של מיליונים• ,נמצא איזה פתח רון ,של שבתאי דגש מיוחד ,כמעט קריטי ,שחל בסרק השני והשלישי1 ,תפש בעיני
כל השאר ידאגו לעצמם ,בכוח יוזמתם,
לפנינו גסיגה־מדעת מכל חזון אוניברסאלי,
חריצותם ,השכלתם ,רדיפתם אחרי רווח ויוק-
שם ,עובדה נחרצת חיא ,מספרים סופ -הצלה לצעירים מוכשרים .ב"עמק הסיליקון" וזאת משתי סיבות עקרוניות) :א (.הואיל מירון כאלמגט פגום ,חלק לא נמו ולא
רה ,וככל שכל יחיד יעשה לעצמו ייטיב גם מכל אמונה מוצהרת בעתיד .מעתה מקדשים רינו ,בימי •החזית העממית בשנת  ,1936ירדו האמריקני ,ובסדנות של יצור מהשבים ב -ו סוף דבר" פועל מתוך דיכוטומיה מדעת ,אימתי של ריאליזם מימטי מבית מדרשו,
"
לחברה כולה .עיניכם הרואות ,כי חזרנו ל -דווקא את הישן ,את 'המסורתי ,ובראש ודא -מיליוגי .פועלים ואזרחים לרחוב . ,והאיגודים אירופה ,קמו מפעלים קטגים ומשגשגים,
שבין הפאן הריאליסטי־מימטי שלו )שלישת ד"ישן של זכרון דברים" ז
 .שינה את הפרטי ,את הפסיכולוגי ,ולא ה-
"
המקצועיים ,כמו המפלגות הפוליטיות ,תפחו שאינם זקוקים להשקעה גדולה ולצוות גדול .הפרקים הראשונים( לבין הוויניאטה •ההיפר־
פתע לליבראליזם הקלאסי של המאה ה־,19
 ,laisaez fairs lalssez ailerסוציולוגי ,או
האידיאולוגי .האינדיוויתאליזם ממש מרוב מצנ(רפים חדשים ,לצד האינטלי -צעירים ,בעלי־השכלה ,יוזמה ורוה הרפתק־ ריאליסטית )בפרק הרביעי( .זהו רומאן
נוסח
ועוד טעות שנייה בידינו :הנחנו בי נסיגה החדש הוא הינתקות מן הציבורי .מתב
להזדהות גנציה שמילאה ,באותם ימים ,תפקיד הסבר -גית• ,נמשכו ומוסיפים להימשך לענפים ככ־ חצוי ,התובע מן הקורא "למתוח" את השיגרות מגוי סתום חוויתי
)או התקדמות( וו אל האינדיווידואליום ה -ליפובצקי ,כי כל דור־ודור נטה
תי ומוסרי ממדרגה ראשונה .היום ,עם עליית גולמיים חדשים .הם מתלהבים מן השולחן התבניות ואמות המיהה של הרומאן הריא־
"
אנדית,
מיתולוגית,
דמות
עם
בא
והוא
או
על פי תפישת העריכה של דן מירון,
מוצהר היא נחלת מד ,שקוראים בימינו ,!,־
מיטראן לשלטון ,ניצבים ההמונים ...על י,־ !הערוך של הליבראליזם בלי לחוש שברצונם ליסטי־מימטי כו'אנר ,כדי שיקיפו גם את
ימין החדש" — אך עתה מסתבר ,בצרפת לפרשה לפי צרכיו הזוקמואליים .כר הו&יעד פידרכה ,האיגודים והמפלגות מתרוקנים" מ -העז לצעוד לקראת המאה ה־  21הם נסוגים ,הפרק החריג? ,הרביעי? .לפיכך ,נוצר הצורך ניראים חלקים רבים ברומאן לא מובחנים,
"
הנשיא מיטראן ,כי גם השמאל ?הסוציא -אדיפוס כסמל אוניברסאלי ,או סרומתיאום,
יהאימולקטואלים שותקים .לפחות אידיאית ,אל כלל המושגים שרווחו בתבנית הח־קה ימר\דקת ,שיחד ע 0זאת מיקרייש ,ושאינם כחלק ממארג ערכי ואי־
בעיני חברים רבים,
.
של סוגד לאל )או לאליל( הישן ,והוא  :או פאוסט ,או םיזיפוס .כיום! ,ארקיס,
הגיעו הדברים עד כדי כך שאהד הסופרים ,בחברתיהיזמים ,במאה ה־ .19חמפתיע ב -תשרת את קווי הזרימה האופייניים ינביעות כותי .רק תפישה ואומדן נכון של תצורת
ליסטיגודל לפרט ,לא רק זה הפעלתן ,אלא יייקרים רכים ,מסמל את ימינו־אני" .אין בסוקרו את אוכליםיית צרפת ,מכתיר את יותר ,עבור כותב שורות אלה ,היתה קריאת העומק של המירקם) .ב (.הואיל ויעקב !זורימה הפנימית •של החומרים ברומאן תב-
הבו
גם היזם מבחינה כלכליח ,הכובש שווקים ,זאת אומרת ,כי הזירה הציבורית היתד ,כלא 0פוו בשם 54 :מיליוני יחידים ללא ש"מת .ספרו של מקם גאלו ,סופד והוגה ,הבר ;{בתאי אינו אמז הלשון והמירקם המיקרוס -היר כיצד ,איך ומדוע ' מצטמצמת דמותה
העושה הון ,המצליחן ,המשאיר את מתחרהו היתד ,,אך חיחס אליה יותר אדיש ,יותר הוא מזכיר "לגו ,שלפי הגדרונ המילון ה -ממשלת מיטראן .ודוברה ,אשר ,בשם ה -קופי ,אלא אמן טוהר הלשון ,וזה לא אותו של אביבה )ודמויות רבות ,אחרות( וכולם
הרחק מאחוריו ,כאשר ,שימו־שמים ,פל ?דא־ םלתני ,רתוק מכל דבקות .כותב סופרנו  :צרפתי המוגה םוציאליזס" פירושו :העדפת סוציאליזם ,מטיף עתה בספרו ברבים ,ל -הדבר כלל ,ממילא עוכר הדבש אל התבניות !נעשים לא השובים ,כחלק מתהליך ההצ-
גבר .והוי ההנמקה ,ובראש־ודאשונד" ,ככל שהפוליטיקאים נחשפים ומסבירים את טובת הכלל "
על האינטרסיט הפארטיקולא־ גל עקרונות הליבראליזם מקדמת־דנא ,והם :הגדולות ,אל המסד ,של החומר .ממילא מת -טמצמות ,נהווי!ור ,הקיבעון החושי וההטבעות
לים
עצמם בטלוויזיה ,כן מעוררים הם יותר לעג; דיים" .הוא מצדד דווקא באינדיווידואליזם  ,נגד .השוויון ובעד איישוויון בין הבריות ; קיימת העתקת דגשים מן המירקם הלשוני ,שלהם בחלקים השני והשלישי של הרומאן.
הרקע החברתי שהוליד זאת ,בפנינו.
כפל שהאיגודים המקצועיים מפיצים יותר
כן ממעטים לקרוא .כהם; ככל ש־ החדש והוא מזהיר את השמאל  :אם הלה בעד שלטון העילית ,בעד הירארכיה ,בעד מן הפואנטיליזם והפרוהה הלשונית ,אל
מקרא גוםף ?בפרק הרביעי יבהיר ,כי גם
כרוזים,
הפרופיסורים רוצים לעודד בנו את קריאת לא יצרף את קילו ותמיכתו ב"מימועי ה! -הריווח ,בעד !ההתעשרמנ של היחיד .פל המירקם השלם .ברגע שבו ויתר שבתאי הוא ,למרות שבעצמו ובגופו מהווה חריגד,
המהפיבה ההומאניסטית —
הימריהם ,כן קוראים אותם פחות" .מורגשת עצמי" של הדור העילה ,ינצל זאת הימין יחיד בן־חורין לדעתו ,לעשות ככל העולה על הכיוון המושגי בתפישת הלשון ,שלו ,מן המסגרות המימטיות של הפרקים האח-
דוחו,
במסגרת
לזולת.
כמובן,
יבולע,
שלא
בתנאי
על
זאת
עישר,
ככר
החדש"
הימין
ספק
ללא
שהוא
המלל,
והרי
מייתור
לטיכתי.
מהי ז
, .דים  ,אינו הורג באמת ממסגרת ההנמקות
מעין אדישות ,רווייה,
במעין
מדובר
גיבור.
י
"
אםאתיה מבודחת" .יתכן מאור — מוסיף לתיאבון ,כאשר חוגי השמאל שרויים במבוכה כהנדרתו המפתיעה החדשה " ,הסוציאליזם לטובת העיסוק במימסי — עובר הדגש אל המצויות כולן בתוך המסגרת הריאליסטית.
מימי הגילדות תז מאגנה קארטה" של
ימי־ "
סופרנו — כי משבר האמון במנהיגים ה -עמוקה ,ועוד גביא לכד ראייה מדובר ממש -והוא ,לפני־הכיל ,אינדיווידואליזם".
תבגיות העל.
"
פרק ,שעיקרו ניסיון לידה מחודש של ה-
הביניים ,דרך קריאת הדרור של אראזמוס,
לת מיטראן !עצמו ,מחבר אחד משלושת הל
"
לתומנו השבנו שסיסמת המהפיכה הצר־
כידוע" ,סוף דבר" אינו רומאן גמור» .ז דמות מעצמי? ומתוך עצמו ומתוך ה םך הכול
אקלים הפםימיום יתחושת השואה
וזנועת הריסורמה ,עריפת יימלר צ'אדלם ה -פוליטיים,
 ,פתית הגדולה עדיין מהייבת אותו ובה שהיתיר אחריו יעקב שבתאי היתד ,ערימת
ראשון הבריטי ,והעלאת •לודוויג ־6נ למע־ המתקרבת יבאה ,הם המסבירים את התגובה ספרים.
המטוהר" של ,ח"ז, ,מתוך ניסיון" למרקם
ד'
י
רק
לדפוס
להכשיר
הספיק
ממנה
!נאמד כידוע :הרפש ,אחווה ושוויון .כל ה -דפים,
ולמרכב את חייו הסמויים ,שהגיעו לכדי
רפת בצרפת ,לרבות הכשרת הקרקע האיג־ הנארקיסית ,שכל תיכנה היא ,הישרדית',
יודע את הקושי הכרוך בכריכת כל אלה רבע רומאן .יתר הלקי הרומאן הוכשרו מבוי סתום חווייתי .אין כאן ניסיון היפר'
טלקטואלית מצד האנציקלופדיסטים" באותה חבטחת הבריאות הגופנית יהנפשית" ,שכן
שרשים
בדיקת
משהו
על
במעמד
מירון.
ודן
שבתאי
עדנה
בידי
לדפוס
לכלל מעשה הברתי קיהרגטי ,לא יעשה ל-
ריאליסטי לנתק את הדברים מסביבתם ה-
ארץ ,מה היחה "תמצית מאבק הדורות אם הטעם מותר אולי לסיים את ,המשפט שהופיע,
במאמץ להפיג את הממכר ,שאין כל טעם עצמו ?את המלאכה קלה .לעניות דעתי ,זה ,איני בא לחלוק על עבודתה של עדנה טבעית והמסתברת מאליה ,אלא הלק ותוצר
לא דחיית השרידות האבסולוטיסטית של ה -במאמרנו ,תחילה במקוטע ,זזזיינו :נאכל
"
להכחישה ,מן הראוי ,ויהא זה בקצה המזלג ,העולם שמ אנו חיים ובו לעתים אנו מת -שבתאי .הדבר אינו מתאפשר בעיקר מהיבט .של ההסתגרות התודעתית של הגימר ממצב
מלוכה והאצולה והתביעה הנמרצת לחירות ונשתה ,כי מחר גמות".
לשאול את עצמנו מניין באנו ,ולאן אנו צו -ייסרים מאיר ,אינני עולם לחוקים .,להרפת -מעשי .כתב היד עלום מעינינו ,וממילא ,של ניסיון קליטה הושי בעל אופי הדזניסטי
האדם י המהסיכה האמריקנית ,תחילה ,ה־
ש-
המפל-
מכאן החשדנות כלפי המימסדים,
?החירות
•השיכתוב
בדרכי
ו
הסלקציה
בדרכי
דיון
כל
היא
ספק,
אין.
עדים.
זעקת
כי
קנים ,ליזמים מוכשרים ילמצליחנים בלבד.
,ועד להסתנרית הרמטית בתוך שכבות הנע-
מהפיכה הצופחיח ,לאחר מכן ,הכריזו כי
כל בני־האדם גולח־ שווים וחופשיים וכי גות ,הממשלות והנטייה להעדיף את הפרטי בקעו! ממעמקי דורות לאין־םפור ,ואין חירות הוא שייך גם להלשים ההכוונה אינה למק -עלול להפור כעניין למאניפולאציה .אני בא רות ,ד"ינקותיות והאנאליות שלו .איש לא
מימוש זכויותיהם הטבעיות פירושו חירות על הציבורי .מכאן המיאוס באותוריטה בכל אלא חירות האדם ,כלומר ,היחיד .כותב ,רים סוציאליים ?בלבד .על כך כל המחלוקת לדון כאן כעקרונות האירגון ,האמנותיים חולף על פגי העיר כציפור גדולה ,ולא דר.
ה-
י
המחשבה וחירות העשייה של היחיד ,של כל כפייה שהיא ,הנהירה אחר חופש מרבי
למשל ,אריך פרום ,ברדתו אל מצב האדם? ,עם אלופי המימוש העצמי ,שאצלם הדגש שהציב דן מימן בבואו לערוך ולתכנת את 0ונ הפיתרון הנקוט בידי שבתאי ,אם ננקוט
יליד אשד .,ללמדך ,כי• האינדיווידואליזם היד ,מתבטא אפילו בפורנוגראפיה ,כלומר דחיית והאזרח ,בימי־הביניים " :מה שמאפיין ?את יעל המלה עצמי" ,מרמז ,אף מכריז ב" -סוף דבר".
פאראפראזה אלתרמנית ) פאראפראוה המצ-
סיעמת־הקרכ של כל שוחרי !ד'ק־דמה בכל כל צנזורה מלמעלה ,ברצון ,לראות הכול .חברת ימי־הביניים ,בהשוואה להכרתנו ,הוא גאווה על "ניתוק הסולידאריות החברתית,
ביעה ,מכיוונה היא ,נמל מוצא שיטל היר.
להיות מומחש בסיפורת אחרת ,לא ריאליס-
הדורות ,שימש אבן־יםוד לאסכולה הליברא -לומי• המל ,לעשות המל" .בתתליף לעוגמת־ היעדר כל חירות אינדיווידואלית .בל אחד כפי
שנתקדשה אצלנו ,בנוסח " כל ישראל עולם מצטמצם
טית מימטית(.
לית של המאה הקודמת ,ואף קדם לדמוקרא־ הנפש בא פולחן הגוף ,הסאונה ,העיסוי ,ה -היה כמל בנחושתיים לתיסקודו החברתי .ו*רים".
שלא הסתפקה עוד בחירות רצון הנרגש להישאר צעיר ויוזי־מה ,פחד מלבד כמת יוצאים־מן־הכלל אנוס היה כל
'
מן הניגלה והמצוי בידינו )הרומאן הערוך,
טמ־ ,המדינית,
הניסיון הסמוי של מירון לזהות את המיר-
הפרט אלא תבעה ,נוסף לכך ,את ריבונות ההודקנות ,פחד אין־האונות ,אפילו פחד ה -יחיד לדור לעילמים במקום שבו נולד .לGlllea Llpovetsky : "L'Ere du -
בצירוף מסה קטנה של דן מירון ,המסבירה קמ ,או את ההישג הלשוני של שבתאי עם
העט .אפילו קארל מארקם הצעיר הכריו ,ריתוק  .למשפחה המונוגאמית .במיליונים מו -עתים קרובות הוא לא ?היד ,חיפשי אפילו
Vide
—
E93al3
sur
l'lndlviduallחלק מ" עקמנות האירגוף הללו ,ומצביעה גנסין ,הוטא לא ,רק לאמת האבסולוטית
ב-
נים
עוד,
מתחתנים
שאינם
טעמו.
לפי
לאמל
או
הזוגות
את
עתה
להתלבש כרצינו,
!smo contcmporaln — Galllmarc
כי חירית 'היחיד היא חגאי בל־יעבוד לחירות
בראשי פרקים על אופן• התפישה שלו את של הסיפורת העברית ,ולגנסין עצמו ,אלא
על מה ?נלין ,איפוא ,אם ?נמצ -כדי שיוכלו להיפרד בלי התערבות השלטו -שוק ,בעיר ,הייב היה בעל־המלאכה למכור
— 1983 — 247 p.
החברה כולה.
"דרכי העריכה הנמנות"( מתקבל מבנה בז חוטא בעיקר לטוות הכווגית הממשי ומסגרת
אים עתה הוגים המזכירים לנו ,כי היחיד נות .כן מתרבים הרווקים ,האמהות הרווקות ,את תוצרתו במחיר קמע ,והאיכר ,אף לG6rard Mendel: "5* Millions d'ln- -
הלקים
ארבעה
כמות
מכ"ל
מהם
אחד
שכל
,
המבע האמנותי אותי החיל שבתאי על עצמי,
הוא מקור כל סמכות ,והחברה איגד ,אלא יהגירושים הפמ למכת מדינה .רבים רוצים מכרה במקום קביע מראש .חיי הפרט ,מdlvldus sans Appartenance — Ro- -
מסויימת של טקסט .ואולם ,תוך כדי ,מקרא כאמן מצפוני .סופר .שכשרונו ותפישות
על־ידי
נשלטו
רק
בהווה,
לחיות
ובכלל
ילדים,
ללא
לחיות
וסוציאלית,
כלכלית
בחינה
bcrt
Laffont
— 1883.
סועל־יוצא ממנו ד
מסתבר כי ארבעת הלקי הרומאן אינם זהים התשתית הלשוניות שלו איפשרו לו להמריא
!בועוזז.
חוקים וחומת ,שאיש לא היה חופשי מן Max Gallo : "La troist&ne Al-
עוד נשוב לנקודת־מוצא זאת ,העושה מן
מבחינת היקף היומרה של שבתאי לההיף מעל לקונטקסט ההוויה שאותה ד\א מתאר,
בעבר נמצאו אומרים ,כהרברט מארקוזה ,הציות להם" .לכן זעי,ת החירות היא נם Uance" — pour un nouvel Indl-
מושך
אחד
כל
ובה
יחידים
החברה אוסף של
מירקמים וכמויות ,מסות של הומר .הפרק ובתוכה ובמסגרותיה הוא בחר לפעול ,בחר,
כי •נהייה כללית זאת .אל כל מוצרי השוק ,זעקת היחיד והיא תובעת את מקום האינ־ vlduallsmc — (Fayard — 223 p.
את החבל לצידו .אל לה לגודיגה להתערב
•הראשון )להלן ה" אכםפודציה"( צריך לשמש וככל הנראה במודע ,שלא לחרוג מהוויה
הו -דיווימם תחת השמש .מכאן גם הערך ה-
— 1981.
'במירוץ האזרחים אל מימושם 'העצמי ,קרי .בלוויית הדרכת" הסירסומת והאופנה,
תשתית מאטריאליסטית לרומאן כולו ,וב -זו ,אלא לעסיק בד .באופו העקרוני ,המוקפד
הצלחתם ,עושרם ,יוקרתם ,גם שרותם על פכת את" האדם המודרני ל" חד־ממדי" .אך
עקבות כך הוא צריך לשאת מסה ככחר ,והנוקשה ביותר שניתן •להעלות על הדעת.
הבריות ,וכל הכושל כזיניק הכללי ,אי ה -סופרינו ,שלושתם ,כופרים בהנחה זאת .להי-
של מיתארים ומרכיבים מימטיים .סרק זד. .מכאן ,אך צעד אחד למסקנה ,כי התפישה
וכמת-
נופל מן העגלה ,זקוק לרחמי־שפיים ,או פך, ,הם מצביעים על פרסונאליזאציה" גו-
כמסתבר
כמותי,
דיגוש
מקבל
אינו
הכוללת והמעוותת שהחיל מירון על הרומאן,
"
לפירורים הנופלים משולחן האוצר .מה ברת של האדם הפרטי .אניס הוא — כך
חייב מההיקף הראוי של החומר .לחילופין ,חוטאת לא רק לאמת הכללית של הסיפורת .
שימקד עתה .את תשומת־ליבנו הוא הגילגול •אומרים הם — לבחור בלי־הרף את מחמדי־
איננו זוכים לוורםיות אחדות של הפרק ,זי העברית ,ככל שנוגעים הדברים במראה
החדיש ביותר של מה שקיראים עתה במוצ -נפשו וליטול את 'היוזמה לידיו :איזו מכו-
בצד זו .איננו זוכים ,ככל הנראה ,לשילוב פניה הממשי .אם מזהה מירון את כיוון
הר המהפיכה האינדיווידואליסטית השנייה" .נית לקנות ,איזה סרט לראות ,לאיזה אתר
מורחב ונועז של כמה מן זעורסיות הללו ,הסיפורת של שבתאי כמירקס וכםורמולת לא
"
לצאת לחופשה ,איוו דיאטה לבצע כדי לש-
באופן שיעבו את התשתית ,ד&אטריאלית ריאליסטית ,מתבהרת תמונת העולם של מי
גבוה
אבות
לגור
3ית
לח־
מור על הגיזרה" ,על מבע צעיר ,על היעדר
של הרומאן .יפרק נועד לשמש כן מיגור שהוא ממינאנטה אקדמית מרכזית .במסגרות
"
לד,
—
נהנתנות
—
מתירנות
!קודת
במינם:
מיוחדים
מימושים
לשני
?;*!תעל
גבר־לכל־דבר,
או אשר.
קמטים ,על היותך
י^ש&? איך הלן
הצרות בהן מזהה מירון ריאליזם משביע
מושכת .אפילו המדינאי שביסודו של דבר
מוצא לתהליך של הדללה והתמעטות ב -ומספק" בבן נר ,וויניאטה" היפר־ריאליםטית
נארקמזיות
סו?10י ןעמק ,מבפןים
הוא איש צימר ,חייב לעבור " פרסונאליזא־
הומר ,שתקבל ביטוי בפרקים הבאים של בשבתאי ,מעוררות ללא םפק תמיהות קשות,
ון>ן1ה צוע^ת ?עדוךי חלומה:
הקאפיטאליזם הקלאסי היה מאז פוריטאני ,ציה" ,להיראות כאיש סרטי בעת הופעתו
הרומאן .תהליך זה של "התמעטות המאטריא־ ומערערית את הסוברניות של מי שמבקש
פמטר,
אוסף
בכספו,
חסכני
הריץ כייצור,
ההתכנסות
מתהליך
כתוצאה
לנמע
צריך
לי"
או
מכנסי
אז
הוא
בש
לו
בציבור.
ג'ינס,
לערוך טקסטים שיש להם מימד קריטי,
"?'יצי >ן^ט! מיצי ^#ט! #ןט"1
לפרוטה ,צובר הון ,מרוסן בצריכה ,מקדש אפודה ,מודה בהכגעה במיגבלותיו וחול־
וההסתגרות החושי והרגשי — ככל שאמורים .בהקשרה של סיפורת עברית .אלא שלא
פריצת
את
את
שולל
את העבודה,
גבוה
אבות
בית
ליד
לגור
הביזבוז,
ממקד
!המספר
הגיבור.
בדמות
הדברים
צעי-
את
מציג
את
משפחתו,
האישיות,
שותיו
התפישות האקדמיות אי תמונת העולם ה־
המידות ,את חיי ההפקר של בוהימר .והולכי רותו ,את תעודת הבריאות שלי .ועוד תוד.
את עדשת ה" זום" שלו בגיבור ובעולם ה־ סיסרותית ,או החטאות הכיוון ,או ההתאב-
>ךאות אירית בערב ד9,תעגל
מציף
והחל
למצופה
מעל
שהצליח
בטל .עד
זהו
;
והמתכנס
המצטמצם
והריגשי
תושי
'
נות ,הם עיקרו של ענין ,אלא שמסתבר
אחד הסופרים מסכם^, :האוריגינאליית של
את השוק במוצרים כד ,רבים יכה זילים,
קיןנה על ספסל ךד,וי
תהליד דילול בעולם החיצוני והחזשי ,ש -בעליל ,כי תפישות אלה פגמו כפועל מנדגו
שנפתח עידן החברה הצרכנית" .אך גם זו ,עידננו הפוסט־מודרניסטי ?היא עדיפות האינ-
כוונות
מתוך
הרומאן
גיבור
הסתער
עליו
העץ,
,ברומאן
"סוף דבר" ,הואיל שעקרונית האיר־
"
^מאחורי ןעךר
?לאחורי
תפריד ,והגענו מפוריטאניזם ל־ דיווידואלי על האוניברסאלי ,הפסיכולוגי על
ניםרמו כל
הדוניסטיות .בהיבטים אלה גלומים האלמנ -גון האלח אינם מצייתים למסת התומר ה-
 ,Dnr.Tr.כלומר ,לקידוש כל התכונות שהיו האידיאולוגי ,השוגי על ההומוגניות ,המתירני
טים שצריכים היו
ק#ךת ?י3י זכרון ב$ןיר
ל^מש את עקרונות ד , ,פנימית של הרומאן.
פעם ארורות ומקוללית :מעתה נפרצו כל על הכפייתי" .עם זאת ,יש כאן אליה וקוץ
קומפוזיציה של הרומאן.
?סןרת #מה ר'וא לא^־זיר
הסכרים לחיי צריכה ,הוללות ,נהנתנות ,בה ,שכן סופר זה מוסיף :ככל שמזדקנים
ביסודה של כל תפישה ואמידה נמנה
"
שעובדים פהות רוצים
השתוללות 71י הסקס ,ללא כל טאבו :תאכל פוחדים להזדקן; ככל
של המירקם השבתאי צריכה לבוא לידי
ןהיא אמי ןד,עצב מתעבה ??יגיד-
זיהויה ,איזון מודרג
לעבוד פחות :ככל שהמנהגים נעשים מתיר-
ביטוי תפישה ריאליסטית מימטית,
",r T ... . ,r -r ." ..",
.
וחוזר חלילה .כותב אחד הסופרים שמניתי ניים יותר כן םישט החלל הריק ; ככל שה-
תתוויתה ,ומתן דגש נכון ונאות לכיוונים
"
מר .שהועמד לפנינו ,הוא באמת רומאן
בסוף מאמר זה — הוא ז'יל ליסובצקי :ה־ תקשורת יהדיאליג נעשים ביי־לאומיים יותר,
???יל זקנים צריך ןמן
שהיא מכתיבה .משמדקיס את עקרונות ה -לא מושלם ,הבנוי על סי סטנדארסים כמו-
קאפיטאליזם הוא־הוא שיתשה מעתה "
לנפש כן חשים היחידים בודדים ייתר ,חסרי מגע
סתמיים,
רוחו
את
הנוגדים
תפישה של מירון את שבתאי ,ניגלים ,ללא תיים
לרא#
ז»ן•"
?יו
'זיי
ל
הפעילה העיקרית בתרבות ההידוניסטית .עם אמיתי עם הבריות".
ספק ,דברים מדהימים .:מבין השיטין של ואת כיווני הזרימה שלו .כתוצאה מכך
ההידוגיזם הופך ,איסוא ,לאנוצגטריזם ,ו-
לגור $ד 3ית אבית ןבוה
תפוצתם ,בהיקף רחב מאוד ,של מוצרים
המאמר ?)עמ'  (247—245משווה דן מירון גפנמת הפרויקציד" הנביעה הממשית של
שנחשבו עד כה למותרות ,עם הפירסומת ,האדישות ,לנחלת הכלל• אד אל־נא נעבור
)אמנם ,השוואה סמויה( את יעקב שבתאי תבניות פנימיות ,באופן שאאז יתמכו תמיכה
להתעורר ?!צעןןה ?ג!ו!לת
.עם האופנה ,עם אמצעי־התקשורת ,ימעל לכל ,את גבול המיתר בביקורת עצמית זאת .כמא-
עם גנםין ,בעוד שאת בכייתו המרכזית ,אידאית ופראקטית ברומאן" .זכרון דברים"
ןיןנה ךךפה אחרי צפור 53לון
עם האשראי ,מתערער ישירות עקרון החסכון ,מר אחד הסופרים אפילו אין האזרחים עו-
הבלתי 5תורה של הרומאן ,דואה מירון היד .צריך לשמש מקרה בוחן זנקרמי לתפי-
י
"
בזמיותיהס המדיניות ,אפילו ה־
המוסר ,ד&וריטאני ,והם מפנים את מקומם שים שימוש
בשבר שבין הפרק הראשון ויחסו ליתר ה -שות העריכה של "סוף דבר" ; כסי ש זכרון
ד,יא ??וזה קינן הןלת.
לערכים הידוניסטיים ,לעידוד הוצאת הכסף ,מיליטאנטיות נופלת כנופלים ,אפילו הופכת
חלקים .מירון מייחם זאת ל היותו )הפרק דברים" אינו מציית לתבנית חיצונית" סת-
<ןת
"
העיר
רא*
?בז^ני
^חפו
להנאה מן החיים ,להיענות לכל הדהסים .הפוליטיקה להצגה גדולה ,בכל זאת אין ה־
הראזיון — א.נ (.כתוב במודוס של " זכרון מית ושגורה» ,לא עומד בזמת עצמו ובזכית
המכשיר בעל העוצמה הגדולה ביותר להרי ' -ק*ר לדימוקראטיה פחות עמוק .האדישות
דברים" ,ורק בפרק השני השתחרר יעקב ציות לתבניות פנימיות ,כך היה צריך "סיף
ןעיד  tp ^afיחנכו ?ל־£ם *li te
סת האתיקה הפרוטסטאנטית היה המצאת ה -אינה שם גרדף לאדישות לדימוקראטיה ן
שבתאי מן המודוס של " זכרון דברים" ועבר • דבר" להיות .ולשאלה האם יש בנביעות
ןלךים ^פוחךים ?!ן הוז>ןך יןקנחו נ1
אשראי .לפנים ,כדי לקנות היה צורך לחסוך האזרח מתרחק רגשית מכל הזרמים האידי-
למה שנתמחש כ"מודוס של .סוף דבר'" .העומק ובתבניות הפנימיות של "סוף דבר"
החילה .עתה ,עם כרטיס־האשראי ,ניתן לספק אולוגיים הגדולים ומגלה אפאתיה כלפי ה-
השבר האמיתי של הרומאן מצוי ,כמובן . ,כדי להעמיד תבנית חיצונית ברורה התשובח
ןהי&יפ לץרו ??יןידןם חול >1ן האךגז.
מיד את כל התאוות" .סיפוק מיידי ,אישי ,מיבחנים האלקטוראליים ,אך כל אלה במסג-
בסער שבין ?שלושת חלקיו הראשונים ,ה -היא בהחלט חיובית.
ריאליסטיים מימטיים ,לבין הפרק הרביעי,
אינדיווידואלי ,חאוותני" ,חירותי" ,הוא מעתה רת הדימוקראטיה עצמה" .ואל־נא נעביר כאן
החורג .סרק זה צריף להיות ממויין כוויניא-
)המשך בעמוד האמנות(
הרוח החיה ,המגיעה את גלגלי הקאפיטאליזם גזירה שווה ,אלא ?בערטן מיגבל ,עם .הלוך־
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אלדן:
;עם הששים
ך• חושן־ 'בתנים !מלט אל החורבה/ .
 'trי החשיכה שבתוכי מטפסת בשיני/ .
החושך •ברממך זורם להיות לפרי"'.
שלוש השורות האלו הן שיר מתוך ספרו
הראשון של אנדד אלדן ,חושך זורם וסדי",
שראה אור ב־ 1959וקבע ",יחד עם הספרים
שבאי •בעקבותיו ,את מקומו של המחבר כ-
אחד מחשובי היוצרים הארצישראליים" !ב-
שירתנו החדשה .מאז "פירסם !אנדד אלדן
ספרי־שירה !נוסםיני ,שבהם ביסס את מעמדו
כצייר מובהק של גופי הארץ  .והקיבוץ וכמ-
בטא באמצעותם את מצוקותיו וכיסופיו ,יאה־
מתיו ותקוותיו של האדם היושב.בד,ם ו-
מתרקם בתיכם« .נדד אלדן הוא אמן ?בעל
יחוד שאי־אפשר לטעות בו ,אשר תרם תרו-
מה מכרעת לעיצוב השירה הילידית" .זהו
"
הארצישראלי" לא על דרך הגינוי
הז'אנר
"הברנדי ,אלא במיטבו היונק דווקא מ צרות
"
אופקיו" כביכול ,בהתמודדו על פיענוח הנו-
פים הפיזיים הן בזיקתם לתכנים התרבותיים־
ההיסטוריים והן בועוייתם המודרנית־ הקיומית.

אנדד אלדן
הזכרתי את אסופת־הביכוריס בתוקף היותה
תחנת־כינוס־ימוצא ,שממנה נמתחה ועלתה
דרך ?התגבשותו של המשורר ,שבימים אלה
מלאו לו ששים שנה .העובדה הכרונולוגית
היא יחלק בלתי־נפח־ ממיסרמתו של הזמן
ומיחסיוחו .זכורה לי היטב ,הפגישה הרא-
שונה עם ?אנדד ,לפני כשלושים וייתר שנה.
זזבורת לקראת" כבריפירםמה את החוברות
"
הראשו«תי"של ביטאונה דל־התפוצה ,י והוא,
במח אותו גס מוכרח־החווייה ,של נפשות
יוצרות קרובות ,המבקשות זו את זו ,הגיע
מהעמק לבית־הדסוס זזתל־אביבי ,שבו טרחנו
!בשבועון מסויינו ,שסביב מדורו.הספרותי נא־
ספי בני חבורתנו ,ובו נסתייענו כדי לנהל
את מלחמותינו השוטפות". .במכנסיו הקצרים
"
צרובי־השמש ,שבלורית שחורה הת-
ובפניו
פרעה מעליהם ,מורדת בכל מסרק ,היה קי-
בוצניק "קלאסי" .השיחה !נתקשרה.מיד ,בלא
היסוסים ,על רקע הרעש של הלינוטייפים
והריח החריף של שמז־מכונית שמילא אח
האוויר .אותה שעה החל אנדד לפרסם את
שיריו בדפוס ,יבדדך הטבע עשה 'זאת ?ב־
כתבי־העת של המישמרת הספרותית והאי־
דיאית ,שעליה אסרנו קרב ,אבל היא היתד,
המישמדת שצמחה מקרב ה מילייה" החברתי
שלו .אלינו בא על־אף "
הזהות" האידיאו-
"
לוגית שלו; ,ואת
עצמיותו ,שמצאה ביטוי
ודווקא בהתרסה הזאת כלפי מקורות גידולו",
לא חדל מלשמר כל .השנים" שחלפו מאז.
שורות אלו הן 'בבחינת מתאבן" ,אפריטיף
'בלע"ז .מן הסתם עוד "
יכואו המאמרים המ-
לומדים ,שיתהו על פיאטיקות ועל מהזיות.
אנדד .אלדן נן ה־ 60איננו קיפא על שמריו.
ספרי־שיריו האחרונינו שברו את מיסגרוח־
השיר .המקובלות עליו עצמו ,כנסייה 'נועז ו־
הרה־םכנה לסרק את חומרי הלשון !ולהרכיבם
מהדש? .אבל כמו חיט־שני עוכרת בכל הקב-
צים ,מ חושך זורם ופרי" ועד קולה מלא
"
הסתכלות" ,ארץ־ישראל .באבניה "ובחולותיה,
במישוריה ובהריה ,בצמחיה ובאותן חטיבות־
אדם ,שבה! הוא חי! ,נאבק ויוצר1 .ם בהת־
פורר השפה ,הארץ מתקיימת ; בה נטועים
עמודי־התווך שלא ייעקרו אפילו 'בהימוט
מסנרות־חיים ותורית־עשה־־ולא־תעשה ,ש-
נידמו כנצחיות.
הנאמנות למולדת ולשיר ,תבנית ?גוף ועולם
זו ,המעשירה את בניה וחוסכת מ לוקאל"
לתבל ,בלי 'לאבד את קשר־הטבור עם" דפוסי־
התשתית המקוריים ,הקשים ,היא סימן־היכר
מרכזי ליצירתו של אנדד אלדן .אל תיתן
לחלוק נחל !נגרף  /מלים  /אל "תבקש מן
האבן השוקעת  /מחשבות  ,למים שליטפו
פניך הצמאימ ושוטפים  /אבדו הזברונות /
צ!א לצומת והיצמד אל העלים הזורמים /
?בדרך שתלך הרוח אולי סיפורך יזרום".

!ג"קון :הפורענות והדת
ף* זמן החמור הזה ,שמ אנו שרויים ,אירע
""לעלעל במסות של סראנסיס בייקון
) ,(1621—1561הגדול והגא שבהוגי הדעות
"
שהיו מי שייחסו לו בשעתם את
של זמנו".
מחזותיו של שהםםיר .הוא היה רחוק מלהיות
טלית שמלח תכלת ,וברדיסתו אחר השררה
הקריב הרבה עקרונות .אך מה שכתב איננו
נפסד אפילו כשאין מתעלמים מהםרונותיו של
האיש שהעלה את ההנעים הללו על הכתב.
רבבך? ,בהתבונני אל המרקחה הפוליטית ו-
הסוציאלית ?שלנו ,ואל התפקיד שממלאים בה
כלי־הקוזש ושליחיהם ,יבהרהרי על אותן
!נטיות רוחניות" 'של התקופה שהם שואבים
"מחן תעצומות־עוז כאלו ,אני םבוד שיש עניין
בציטטה הבאה משל בייקון:
סיבות האתיאיזם הן מחלוקות בית ,אם
הן"מרובות; לפי שכל מחלוקת עיקרית אחת
מגבירה את •קנאותני על שני הצדדים ,אך
מהלוקות רבות פותהות את הדרך לאתיאיזם.
סיבה גוססת היא שחיתותם של הכמרים .רל•
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'בסוף ,זמנים !נאורים ,במיוחד כשהם מתבר-
כים בשלום ובשיגשוג ; כי על כן,־ ' פורענויות
ומצוקה מטות את רוח הבריות לעבר הדת"
)"על האתיאיזם"(.
י • י
? ובל המוסיף גורע.

לה קאוה" :אדגאר"
? ץ  /ון לה קארה זכה ,לא ככר ,בפרם אד־
\* גאר" מטע& אגודת סופרי־הבלש" של
ארה'יב .הפרס הוענק לו על מפעל־הייו ,ב-
וועידה ה־ 38של האגידה.
!"אדגאר" — על שם אדגאר אלן סו —
הוא הפרס החשוב •ביותר לםפרות־מתח בא-
מריקה .ואם אומנם היד ,ג'ון לב קארד ,באח־
תנה מוקד של פולמוס •במה שנוגע ליחסו
לישראל ,וזאת בעקבות הרומאן האחרון שלו,
,,המתופפת הקטנה" ,אני סבור ' שהפרס ניתן
לו בדק.
לה קארה הוא מי שהציב ,באופן הנחוץ
והאיכותי ביותר ,סכר בפני הנוסח של ג'יימס
בונד ,שהיה ,בשנות החמישים ,כמעט שליט
!בכיסה בספרות־המתח .הוא החזיר את הסיפור
הבלשי — אני •נזקק למינוח בהוראתו היותר
רחבה — וליתר דיוק ,את סיפור הסוכן הח־
 .שאי ,להיים ממחוזות של מיתוס מלאכותי,
מהנה ככל שיהיה .הצבעים הרועשים של
פלמיננ !נתחלפו בגון האפור? ' .האנטי־גימר
בא תחת הגיבור" .אנשי הביון של לה קארה
"
בריות ממוצעות ,המתעלות במאבקיהם
הנ*
היומיומיים ולמרות אומללותם ומיגבלותיחם.
בונד הוא סופרמן ,ששום אשד! ,איננה יכולה
לעמוד בפניו ,ואני'נותו בלבוש ובמזון ,במש-
קה ובעישון ,הולכת לפניו .סמיילי הוא פקיד,
החי על משכורתו ,שהיי המשפחה שלו נהר-
סו ,הזיקנד .אורבת לפיתחו ואין לו שום
סגולות־גזף יוצאות־מן־הכלל .אבל מי האמין
בין השניים ז
התשובה ברורה.
 .אגב ,אם 'הגענו לפרשת פרסים ,הבה נציין
»ת סרס נביולה" — יהד עם ה הוגו" הוא
"
םאיינם פיקשן,
מד ,שכל "מחבר סיפורת־מרע,
המכבד את עצמו גושא !אליו את עיניו —
האחרון ,שאף הוא ניתן לפני זמן קצר
בארה"ב ,על־ידי סופרי המדע הבדיוני של
"
אמריקה".
הרומאן שהכתיר את מחברו ,דייוויד •ברין,
בפרס הוא גיאות־כוכב עולה" .זוכים אחרים
"
— על מבלה ,נובלה קצרה וסיפור קצר —
היו גרג באר וגארדנר דוזואה.
כחסיד של סיפורת־חמדע חובה עלי ל-
הזכיר ,בצער ,את העובדה ש האופגד".
של ספרות זו בארצני עברה־הלפה "לה .היא
הגיעה אלינו באיחור ,אך תקופת־מה דימה
!היה שרכשה לעצמה ציבור קוראים גלהב
וגדל .והיה ,אם 'בעקבות הצפת השוק ?בתר-
גומי -זיבורית זאם מטעמים כלכליים ,חבר-
תיים או פסימלעיים שונים ימשונים ,כא
השפל במקוני .הגיאות? .הגלעין הקשה" לא
"
נעלם ,כמובן —
כתב־העת פאנטאסיה "2000
עודנו ,נלחם בגבורה על "קיומו ופה ושם
עדיין יוצאים ספרים של סאיינס פיקשן לאור
 -,אולם זה לא 'זח .וחבל.

נול ; הדאגה לסופד
ך* כרך השישי של איגרות ב .כצגלסון ,המש-
! ו תרע על השנים  ,1937—1930הופיע עתה
בהוצאת עם עובד" ),העורכת  :אניטה שפי-
"
רא,
עורכת־מישנר :,אסתר רייזן( והוא אוצר
בלום' .בכלל? ,אישיותו של •בדל כצנלסון ,ש־
הביוגראפיה של פריופ' אניטד ,שפירא שפכה
עליה ,כזכור ,אור מרתק ,יש בד ,עניין וקסם
המתגברים והולכים בכל שהיא מתרחקת ו-
הולכת מאתנו בממד הזמן .שכרם של מנהיגי
ימינו בכלל ,ואלה של תנועת העבודה בפרט,
לא היה יוצא בהפסדם אילו עיינו בכתביו.
מכל מקום ,מצאתי בכרך החדש מכתב,
שהריץ 'בדל כצנלסון למשורר ש .שלום ב-
עקבות רשימה שפירסם זח ב דבר" בשם
מלאכה 'בזוייה" ,ומהערותיהן "
'המאלפות של
"העורכות למדתי ,כי טען בה שהיוצר העברי
אינו יכול להתפרנס מעבודתו כיוצר והיא
!חייב להתפרנס ממלאכות צדדיות ,נשכה מלב,
שעה שעורכים הילולות סביב סופרים מתים.
שלום •רמז לביאליק ,אף כתב ש אפילו ענק
"
יוצא מן הכלל
כביאליק ז"ל לא שימש כאן
):ומי יבוא ייגלה עפר מן הפנים האחרים
שלו ,ממד ,שנשאר בו בלתי מעוצב ובלתי
מבוטא? ,בגלל חרב הפרנסה שהיתה נטוייה
תמיד על חייו(" .הרשימה והמכתב נכתבו
ב־ 5בפברואר .1935
ביסודו של ידבר לא נשתנתה מאו תמונת
עיסוקיו של 'הסופר העברי ,אף כי .-,וודאי ש-
המציאות הממלכתית הקרתה על דרכו  ,הז־
דמנויות־םיוע שלא היו לו בימים הרחוקים
הד,ם שבטרם עצמאות .לא על זה אני בא
לעורר את תשומת־לבכם ,אלא ליחס החם,
הבלתי־אמצעי ,של ב .כצנלסון אל הסופר
ובעיותיו ,והוא ?שצריך ללמוד ממנו ,ממנו
ומן האחריות שתש הא־ש ,ר'הוגה והמנהיג
אל הספרות העברית ויוצריה.
שלום יקר" ,כותב ברל ,איגי יודע אם
"
זעקתך תחריד לבבות ,אולם" אותי החרידה.
חרדתי אינה באה מתוך ,רגישות' של קורא,
חרדת־ענות היא .תהום אל תהום קורא.
טרדהת עםקנותי ותלאות ,אינן מחרישות
"
חרדה יזו .לא פעם 'נדדר ,שנתי •בגלל מצבי
של היוצר העברי .ובימים ששכר עבודתי
היד ,עשרה גרושים תורכיים ליום חסכתי
מסתי והושטתי יד למי שראיתי ביצירתו.
ואותם הדברים הנוקבים שאמרת היום על
ביאליק ,אמרתי בחייו ל,מקורביו' הגבירים
ודפקתי על פתחיהם ללא הועיל.
?ועכשיו !אשאלך שאלה אחת ?גדולה אולי,
"
יאתה אנא תענה עליה בגילוי לב גמור .יש
בכוחי היום לעשות מעט ,ואולי יהיה מחר
בכוחי לעשות'
נואישתי
ולא
חדלתי
לא
יותר.
י
למרות הכל .ומאוד מאוד חפצתי לדעת את
מי אתה רואה בין סופרינו ,אשר אם תוסר
מהני דאגת 'הפרנסה? ,גוכל לבוא !אליהם ב-
תביעות רציניות .לא שאלה ריקה היא לי.
תשובה שתניח את דעתי תגביר את יכולתי
לפעול ?ואולי תאפשר לי•:הישגים יותר ממה
שהשגתי עד כה" )ע'  ,164ההדגשה במקור(.
גם את עם עובד" הקים ברל מתוך הדאגה
"
לתקנת התרבות ?העברית וחםופריס ה-
שדאג
עברים ,ואת הסחדמת־העובדים ראה ,בתוקף
האידיאה המפרנסת !אותח ,כמחוייבת לעשות
בשטח הזה ללא־ילאות? ,גם מבחינה זו נוצר,
במרוצת השנים ,חלל הזועק למילוי ,אבל זהו
נושא לעצמו ,וכבר נדרשתי לו בטורים אלה.
וכדאי להוסיף ,כי בעצם הימים האלה ראד,
אור מחקר ,פרי עטו של ד"ר אברהם צביון,
ושמו דיוקנו היהודי של נדל כצנלסון" )הו-
צאת "ספריית פועלים( .מרפחוף מחט־ הת-
רשמתי שזהו ספר בעל עניין לא־מצוי .עוד
'נשוב אליו ולמסקנותיו.

m

ספרי ארץ ישראל •:ספרי ארץ ישראל
גם הכרונולוגיה של הנשיאים בישראל
במאה השניה והשלישית ; וכן — מעשי־
חכמים במסורת הארצישראלית ובתלמוד
הבבלי ; בדיקה מחודשת של רבן יוחנן
בן־זכאי — מעמדו ומעשיו אחרי חורבן
בית־המקדש השני .ומאמר אחרון  -מאמר
מאמר שיכול להיות נר לרגלי כל מורה
ומלמד ,מרצה וחוקר — לבעיית השימוש
בספרות התלמודית כמקור ללימוד ה-
היסטוריה.
אסופת המאמרים שבספר ,הנוגעת ל-
מוסדות היהודים בארץ ,להנהגה העצמית,
היחס אל השלטון הרומי ,בעיות חברה
וכלכלה ,עולמם של החכמים ,וכן חיי
היום־יום של העם ,הם אוצר בלום לידיעת
תקופה בת כמה מאוח שנח ,מלאחר ח ור-
בן בית־המקדש השני ועד למאח ה-
חמישית.

ארצות הגליל  /עורכים :אבשלום
שמואל' ,ארנון סופר ,נורית קוליאט
 /הוצאת החברה למחקר מדעי שי-
מושי אוניברסיטת חיפה בע"מ —
•ההוצאה לאור משרד הבטחון —
גסטליט חיפה בע"מ הוצאה לאור —
עמ־נע בע"מ  2 / 1983 /כרכים 879
עמודים.
?עשרות המאמרים ,המחקרים י והסקרים
שבשני כרכי ארצות הגליל" ,עוסקים
בנושאים רבים "ושונים של הגלילים ,ב-
עבר ובהווה ,ואף תחזיות לעתיד .מספר
מחקרים עוסקים בנתונים הפיסיים של
.הגליל ,אחרים בישובו של הגליל בעבר,
וככל שמתקדמים לימינו ,כד מתקצרות
התקופות ,ורבים המאמרים בטשא ההת־
ישבות היהודית בגליל .גם האוכלוםיה
הלא־יהודית — דרוזים ,נוצרים ,בדווים
— נסקרת בספר .ניצול המשאבים בגליל
ותכנון האיזור ,באים בשבעה מאמרים.
חיים גלעד )גולובסקי(  /בצל הנרךום
ההחישבות כגליל לאחר קום המדינה,
 /הוצאת משרד ?הבטחון — ההוצאה
העירונית והחקלאית ,והכפרית לסוגיה,
לאור  187 / 1984 /עמוד.
באה בפרק מיוחד ,בפירוט רב.
הספר שלפנינו .הוא סיפורו של מפקד
הספרים ,המוקדשים ליגאל אלון ,ש-
בארגון־הצבאי הלאומי )האצ"ל( ,צפניה,
הקדיש מירב זמנו לבעיות הביטחון של הוא המחבר.
בראש הספר ,שעיצב יוסף שטיינר ,הק-
הגליל ,נגמרים בפרק המתאים לכד —
בעיית ביטחון מליל .נמצא כאז את תי-
דמתו של ראש הארגון הצבאי הלאומי —
אור המדיניות הישובים בגליל בטרנו־ מנחם בגין ,ומבוא מאת חשד ח"כ מרדכי
ציפורי.
מדינה  -,המערכה על הגליל ' ־ במלחמת־
העצמאות ; המאבק על מי הירדן ; מבצע
הספר — בו רבות התמונות ,הקריקא־
ליטאני ; וכמאמר מסיים ומסכם — הגליל י טורות ,ומודעות מן הימים ההם שהודבקו
לקראת שנת.2000
בסתר על קירות הבתים — מתאר את
המאמרים כתובים בידי חוקרים מן ה' -ליל ההלקאות ,בדצמבר  ,1946כאשר צעי-
אוניברסיטאות בארץ ,ממכוני מתקר .אישי רי אצ"ל הולקו על־ידי הבריטים .האצ"ל
המימסד' ,אישי ציבור ואחדים ,כל אחד ראה זאת כבזיון וכבושה ,ולאחר מכן עבר
לפעולות גמול בקרב הבריטים .חלק מ-
למקצועו ולמחקרו .תמונות רכות ,תרשי-
מים ,סקיצות ,מסות ,צילומים וציורים מבצעי הפעולות נעצרו ונאסרו על־ידי
מלווים את שני כרכי חספר ,שהם בפור-
הבריטים ,והמחבר מתאר את מאסרם,
מט אלבומי ,ויוצאים בהידור ,הן מבחינת
עינוייהם במאסר ,המשפט ,דיכוי אנשי
אצ"ל נוספים ועוד.
הצורה והן מבחינת הדפום.
כן בא כאן תיאור פריצת כלא עכו,
סיפורם של ארבעת הנידונים למוות ,ול-
ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית ה -אחר כל אלה — החופש ,מלחמת־השחרור,
ראשונה  /משה גיל  /הוצאת אוני־
שהביאה אל הדרור את לוחמי מחתרת
בךסיטת תל־אביב — המכון לחקר
האצ"ל.
התפוצות — בית־הספר למדעי ה-
עם ישראל בת8וצות  /עוון :מ»ח
יהדות ע"ש גרינברג ,ומשמיד הבטחוו
דייוויס  /חוצאת חנוכיו ליחדוונ
ההוצאה לאור  /תשמיע  /שלושה
זמננו — ספריית שזר ,חאוגיביסיטה
כרכים , 2250 ,עמודים.
חעגרית בירושלים  /וג'זמ"ד 9 /
חוברות.
שלושת כרכי הספר סוקרים את התקופה .
משנת  634ועד  ,1099כלומר ,מאחרי ה-
כותרת המשנה לסידרה בת תשע ה-
תקופה הביזנטית ועד התקופה הצלבנית.
חוברות  .היא :מעמד המדינה בתפוצות.
הכרד הראשון ,תוכנו עיונים היסטוריים .החוברות הן פרסומי החוג ,לידיעת עם־
תחילתו בכיבוש הערבי ,שמקיף את רוב
ישראל בתפוצות ,בכית נשיא ,המדינה.
העולם ,וכתוצאה — האיסלאם מכה שור-
הסידרד ,הנוכחית ,השלוש־עשרד ,ב-
שים בעולם ובארצנו .מכאן עיבר המחבר
מספר ,לשנים 4־ ,19e3עוסקת ,כאמור,
לעסוק בתושבי הארץ המוסלמים ,ואגב
במעמד המדינה בתפוצות ,יכן בזרמיס
כך ממשיד בנושא הכלכלה בארץ־ישראל
הדתיים בגולה ויחסם למרינת־ישראל,
באותה תקופה .בפרק נוסף מחלק המחבר
יהחוגרות .הראשונות דנות במעמדה
את התקופה המוסלמית' הראשונה לתקו-
של מדינת־ישראל ב :ארצות־הברית,
פות ביניים .מכאן הוא עובר לסקור את
אוסטרליה,
:
הרמן
אברהם
כתב
דרום־
הנוצרים בארץ באותה תקופה ,וכן הישוב
אפריקה וקנדה ,כתבו פנחס מדינג ,שמ־
,
;
נרדי
.ושולמית
הרמן
עון
,.והשומרונים.
היהודי והנהגתו, ,הקךאים
בקרב יהודי
הכרך " הראשון עובר המחבר י
לקראת סוף
בריח־המועצות ,כתבו מרדכי אלטשו־
לר ,ודים מניקר ויורי שטרן .בכל חוב-
לכיבוש הצלבני ,ומסיים בלוח תאריכים.
הכרך השני כולו כתבים מגניות קאהיר,
רת .הרצאות מבוא ,דיון ,ותשוגוח המר-
חומר רב ביותר ,שהמשכו בכרד השלישי.
צים של ,הרצאות המבוא. .ההרצאות ניתנו
עשרות קטעי כתבים מגניזת קאהיר ,על
על־ידי חוקרים של ,הארצות בהן מדובר,
או עולים מהארצות האלה ,שהנושא מו-
פני מאות עמודים שעניינם ארץ־ישראל,
כר להם מן המקור .שלוש חוברות דנות
בתוספת הערות המחבר.
ביחס אל המדינה בקרב הזרמים ה-
י בכרך השלישי ,נוסף על הכתבים מגני-
זת קאהיר ,מפתתות  :מפתה המובאות ;
דתיים , :הזרם האורתודוכסי ,כתב אהרן
מפתח כתבי הגניוה ; מפתח ביבליוגראפי ;
ליכטנשטיין; הזרם הקונטרבאטיבי ,כתב
ומפתח כללי כן  100עמודים ,על פני שני
אריה גיטנר ; הזרם הרפורמי ,כתכ ש"ז
טורים כל עמוד .מחקר רב־ממדים ,על
אברמוב .נוספה לאלת חוברת נוספת —
הזרמים הדתיים כגולה ,ושלוחותיהם ב-
תקופה של למעלה מ־ 450שנה ,שהיתר,
ישראל ,כתב ארנסט סטוק.
מהדבר ,בחינות מעורפלת ,מקבלת כאן
עוד חוברת בסידרד — ,החזון הציוני
אור חדש ,הודות לתיעוד הרב .עבודה וו
ומדינת ישראל בעולם הספרדי כתב דניאל
יכולה לעזיר לנו רבות בהכרת ארצנו
אלעזר.
בתקופה ,שבין שלטון נוצרי אחד לשלטון
נוצרי אחר ,וביניהם שלטון מוסלמי.
־•¥
ירון דן  /חיי תעיר בארץ־ישראל
במלחי חעת העתיקה  /חוצאת יד
מרי אליזה רוג'רס  /חיי יום־יום
יצחק בן־צבי  /תשמ"ד  264 /עמוד.
בארץ־ישראל  /תרגמה מאנגלית שול-
חיי תעיר בתקופת ,התלמוד ,המקבילה,
מית הרן  /ההדיר רחבעם זאבי /
פחות או יותר לתקופה הביזאנטית ,הם
הוצאת משרד הבטחון — ההוצאה
הנושא העובר דרד כל דפי .הספר. .המח-
לאור  /תשמ"ד— 376 / 1984עמוד.
בר ,ז"ל ,שנפטר על סף .הוצאת הספר
הספר יוצא לאיר במסגרת ספריית מס-
לאור ,מתאר ,לנו את האוכלוסיה בארץ
עות ארץ־ישראל" — סטרי "
נוסעים ,עולי־
בתקופה הנסקרת  :הישוב היהודי ,הנוצ-
ב-
רגל ,סיירים וחוקרים של ארץ־ישראל
רים, ,השומרונים ,הערבים .כן מתוארת
דורות הקודמים.
ההנהגה היהודית ,וגם היצירה הספ־
הספר הנסקר • נושא את תת הכותרת :ריתית של התקופה נוסף ,כמובן ,על
של
מסעה
והוא
הקודש,
מסעות בארץ
התלמודים,
המעשים,
ספר
—
בראשית
הגברת רוגירם בין השנים  1855ו־.1859
רכה ,ויקרא רבה ועוד ,ופיוטים רבים.
חתיאור מתחיל ביציאתה מלונדון ,בואה
פרקים אחרים עוסקים במבנה .הפיסי
ליפו ,עלייתה לירושלים ,סיבובה בבית־
של הציר ואוכלוסייתה ,ההנהגה " ,הבול־
לחם ,חברון ,יפו ,חיפה ,עכו .נצדת ,הר־
אות, ,הפקידות העירונית ,אישים בשי-
תבור ועוד .הגברת עוברת לעמק הירדן,
רות הקיסרות ,המסחר ,ה,עמד' ובעלי־
ממשיכה להרי מול־הלננון ,וחוזרת ל־
היכולת .הערים ומםתרן ,וחיי היום־יום
םבייבות שכם .המשד הסיור הוא בירושלים
בערים ,כמו גם ,השעשועים הציבוריים
והלאה לחוף הים־התיכון ,ויציאה לביירות,
והקירקס ,נידונים בספר.
בחינה
התיאור אינו כיומן יבש ,אלא
את פרקי הספר מעטר המחבר באיו-
עמוקה של כל הנראה והניצפה .בחי וב-
רים ,והוא מרחיב את היריעה בהערות
ה-
לידיעת
צומח ,באנוש ובדומם .הודות
שוליים בסופי העמודים ,ושם הוא נם
מחברת את שפות הארץ ,והבנתה בכלכלה מרבד ,בציטוטים ומראי־מקומית.
אשר
את
יותר
ובדתות ,יכלה להבין טוב
בסוף הספר מבחר ערכים :שמות
ראתה ושמעה ,ולמסור לנו בסיפרה ,ה-
ומושגים •.),המופיעים בספר( ; ביבליוגרא-
וציורים
סיחוחים
מלווה  182תמונות של
פיה; ומפתח שמות ועניינים•
בני אותה תקופה.
המחברת חצליחח לחדור אל חדרי ה-
לביא חביבי  /ביני־חכנסת בירושלים
נשים ,לדלות משם ידיעות והווי ,פולקלור
חעתיקח  /הוצאת חחבדח לחמת
ומורשת ,דבר שקשה לגבר לעשותו בין
תטבע ומ»וד חחינון וחתרבות /
הערבים.
תשמ''ד  J5 /עמודים.
בסוף הספר ,הסוקר את ארץ־ישראל
המחבר ,לביא חביבי ז"ל ,שכתב את
לפני  130שנה ,בצורה חיה ומרתקת ,מפ-
עבודתו כתלמיד כית־ספר מקיף ,מתאר
תח — אגשים ,מקומזח ,בעלי־חיים ו-
לנו את תולדות בתי־הכנםת מראשיתן,
צמחים.
את היהודים בירושלים מאז הכיבוש על־
ידי צלאח א־דין ,ולאחר מכן את בתי־
שמואל םפראי  /ארץ־ישראל וחכמיה
הכנסת עצמם.
כתקופת המשנה והתלמוד  /הוצאת
את העבודה ,השלים אביו.
הקיבוץ המאוחד  /תשמ"ד 216 /
כאן תיאור בתי־ הכנסת הספרדיים על
עמוד.
שם רבן יוחנן בן־זכאי ,שניגנו בתקופה
אסופת חמחקרים שלפנינו ,קשורה לא
התורכית ,כראשונים בירושלים שבין־
רק בעידו ובאנשים ,אלא גם .מושאים.
החומות גית־כנסת בית־אל ,הקראיon ,־
ארת־ישראל ,ע''ש הרמב"ן ,החורבה ,ו־
לאחד שני מאמרים על מעמד פרובינצית
יחודח שלאחר מלחמת־החורבן .יהו-
צמח־צדק עול חסידי חב"ד .תולןעת בתי־
דית בתקופת נושא חםסר מביא ח-
הכנסת בקצרה ,וצורת ר»מבנים ,הם עי-
מחבר מחקרים על הסיקריקוז ,הקהילה קר תיאורו של המחבר ,המעוטר כהרבה
הקדושה שבירושלים ,בית־שערים בספרות
מאוד  ,תמונות צילומים ,מפות ,תכניות
!/תלמודית ,ובעיות כספיות במאות ה־3
ושרטוטים .הוא מחייה את הנושא בתיאור
וה־ ,4כפי שהן משתקפות בספרות ה-
בתי־הכנסת האשכנזים והספרדים ,שנכ־
תלמודית.
נו ב־ 400-300השנים האחרונות בין־
החומות ביח־בנםח בית־אל הקראי ,תפ-
מחקר מעניין נוגע לבעיה :החיתה
עזרת נשים כבתי־הכנסת הקדומים ז
על ספרות שאת מראי המקום לד ,הוא
גם מחקרים בנושאי חחינוך ומשנת י מציין בכל עמוד ועמוד .בסוף החוברת
חסידים נמצאים בין המאמרים בספר ,כמו
— ביבליונראפיה.
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ספרי ארץ ישראל

מוטי אביעם  /חישוב חקדום בחר
מירון י ,הוצאת החבית להגנת תטבע
— בית־ספי־שיח חי־מיוון ומשרי
חחיגון וחתרבוונ  /תשמ"י ן  SSעמי.
הסקירה ההיסטורית חארכיאולוגית ש־
בחוברת ,מנלד ,לנו .הרבה מן הצעונות
שנחשפו בשנים האחרונות באיזור הר־
מירון שבנליל־העליון .לאחר תיאור מב־
גה הגליל־העליון ,המערבי 'והמזרחי ,ו־
גוש הר־מירון שבמרום הגליל ,מביא
המחבר סקירה היסטורית בלוויית הדגמת
ממצאים.
מכאן עובר המחבר לתיאור אתרי־
עתיקות .גם תיאור זה מובא לפי ,התקו-
פות .ההיסטוריות .כאן מתוארות חור-
בות ,גתות ,מעינות ושלוהותיהם ,בתי
כנסת ויישובים.
,הממצאים מודגמים בצילומים ,ביני־
הם :מטבעות ,נרות ,בניינים ,מעחת
קבורה ודומיהם .תיאור גדול מיוחד גמצא
על חורבת שמע ,על בית־הכנסת, ,המתי־
ליאום ,הקברים ,אזור המלאכה 'והמק־
וואות שנמצאו.
.הממצא הרב המתואר בחוברת על
איזור קטן ,מוכיח לני כי ישוב נדול
היה בגליל בכל התקופות ,ואולי הוא
ערובה לחידושו בימיניו, .

*

חדשות
פרס עגנון

וריח שולמן  /ימות נפתלי במערכה
' /הוצאת הקיבוץ המאוחי  /תשמ"י
 10$ /עמייים.
תיאור .המערכה על רמות"נפתלי ש־
בגליל־העליון המזרחי ,מתואר על־ידי
המחברת לפרטי־םרטים .האנשים ,התיג־
בורת, ,השכנים היהודים ,הישובים העדי
ביים שסביב לישוב רמות־נפתלי ,כמו
נס הנשק. ,הקרבות ,מתוארים בתיאור
ממצה.ומדויק.
תקופת ההמתנה שלפני .הקרביות ,ה-
שיירות של ,ההגנה אל הישוב ,נסיונות
כיבוש ,המקום על־ידי הכוחות הערביים
השונים — .כנופיות או צבא סדיר —
מקבלים כאן סקירה מדויקת. ,הן מבחינה
כרונולוגית ,והן מבחינת ,הכוחות — אדם
ונשק — על־ידי המחבר.
לספר ,שיצא לאור בסידרת לוחמים
על שם יגאל אלון — נספח ,אחרית דבר
מאת ד"ר אלחנן אורן , :ממורשת תל־
חי — לעמידת רמות נפתלי' .בסקירה
היסטורית מוכיח המחבר של אחרית־
הדבר ,כי אין הבדל בין לוחמי שנת
תר"פ — קרב חל־חי — ללוחמי מלחמת־
השחרור בתש"ח .הכל .עשו את .המוטל
עליהם ומעבר ,לכך.
בספר מפות ותמונות.

אהרן בי"ר

פדס פיכמן
לליפשיץ וסקציו

ליעקב שבתאי ד'ל

פרס עגנון לספרות יפה הניתן ,אחת
לשנתיים מטעם עירית י רושלים ,יוענק
השניה לסופר יעקב שבתאי ז"ל על ספרו
"•סוף דבר" ,שיצא לאור לא ,מכבר.
ילל ?מתו הפרס החליט חבר !השופטים
של פרס עננון בראשותו של ראש עי-
רית ירו>שלים לשעבר ,מר מרדגי איש
שלום ו!בהשתתפזת ד"ר גחום אריאל'
מאוניברסיטת בר־ואילן והד"ר דן לאור
י »אונייברסיטת תל־אביב.

מדינת ישראל
משרד הבריאות

,הפרס הספרותי ע"ש יעקב פיכמן
מיסודו של •בית ייהודי־בסרביה לספרות
יידיש ועברית >קבע •לשנת 'תשמ"ד ?1984
לסופר אריה ליפשיץ .על יצירתו בעב־
רית ?ולמשורר מאטל סקציר על יצירתו
גיידיש.
בתרגב ועדת ,השופטים ישבו :הסו>פר
ישראל כהן ,שלמה טנאי ,ל .פודריא־
צ'יק ויצחק קורן.
.טקס חלוקת הפרס ייערך בחודש
ספטמבר .1984

ביה"ס הארצי לרנטגנאות ע"ש דלית
המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל־השומר

קורס לדנטננאות
החל מה־ 5.8.84ועד ה־30.8,84
בימים א'—ה' בשעות 12.00—09.00
תתקיים הרשמה לקורס מטמאות.
מקום  .ההרשמה — בתל השומר ,ביה"ס לרגנטגנאות במכון הרנטגן
חדר .154
הלימודים יחלו גיוס ב'  22.10.84וימשכו שנתיים.
על המועמדים לעמוד מתונים הבאים :
השכלה — בעלי תעודת בגרות בלבד.
גיל — עד  30לאחר שרות צבאי או שרות לאומי.
המועמדים יידרשו לעבור בחינות פסיכוטכניות ,בחינות בפיזיקה
)חשמל ומכניקה( ומתמטיקה .כמו כן תתקיים ועדת קבלה ומיון.
בעת ההרשמה ' יש להביא — תעודת זהות ,פנקס מילואים ,תעודת
בגרות — מקור והעתק !  2תמונות פספורט ,טופס מס'  300מלשכת
העבודה.
לגרים רחוק תנתן אפשרות דיור בביה"ח .הלימודים כוללים לימודים
תיאורטיים )כולל לימודי תעודה באוניברסיטה( ומעשיים ,הכוללים
עבודה במשמרות ,שבתות וחגים.
אין משלמים שכר לימוד לביה"ח ,אך משלמים באוניברסיטה.
0
בנוגע לפרטים נוס0יס ניתן לבנות טל0ונית למר יו הירשמו ,מרכז
בית?הספר ,בטלפונים מס' .03-711681 ,03-344309
?
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מחירי מבצע לקוראי ב/ע 3'7במלון האילתי היוקרתי  .y.במלון:
חוף־ים פרטי ,בריכת־שחיה 16 ,שעות של פעילויות ובידור ביממה

ותכניות מיוחדות לילדים * .עשרה תשלומים לבעלי כרטיסי אשראי
פרטים והרשמת" :מועדון מטיילי מעריב" ,מערכת מעדיצ;
טל.03-439207 .
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:א לשלוח אלי " מדריך כרטא לכבישי ישראל"
ם מצ"ב המחאה לפקודת "ספרית מ עריב" ע"ס — 4,400.שקל.
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ף• בוקר ,לאחר שהוליכה את קארץ לגו משתה דרכה חזרה על המדרכות,
*? שכבר פלטו גלי חום ,שוכ הבחינה ט ויטה .הוא עמד בכניסה לנדוגסן* ,
מתבונן בד ,בעיניים כהות ומבט חודר ופתוח .וכשהיא חוצה את הכביש ונכנסת
.למרכול הופכת הליכתה ללבת חשיבות עצמית.
שעה שהיא מפשפשת בדלפק תא ההקפאה ,אחרי בשר י טחון ,נקניקים
סוד.
ועצמות ,היא מעלה על פניה חיוד מלא
לרגע היא שוקלת בדעתה האם
.לגולל ליבה בפני המוכר ,שהרי .יעל מפתן חנותו מתרחש הדבר.
בביתר ,שבקומה השניה ,היא מציצה מבעד לווילונות ורואה ,כי השער
ריק הפעם .היא חשה לאות פושה בכל גופה ,והיא פושטת את בגדיה ומציבה
על כסא את המראה הקטנה של האכסדרה ,מנסה להתבונן בגופה מכל הזוויות.
את אהד הצהריים היא מעבירח בחצר עפ אלים וליז .הן מתפרקדות על ?
מזרגי חוף ולוגמות קפה .ויטה מספרת בהתלהבות איך עשתה פעם נקיון
 ..במרפאה של המעסה האדבנטיסטי ,שבשם שמים לא היה יותר צדיק 'מאחרים,
וזאת למרות שדיבר על תנ"ד ומצוות .ברור היה בתכלית למה הוא משתוקק.
• — האם הוא עשה נסיוגות קירבה ז אומרת ליז בעצלות .היא שוכבת
עצומת עיניים ומישירה פניה אל השמש.
.2

— כשהייתי כורעת ומקרצפת ,הוא היה ניגש מאהוד ,אומרת רטה .עמד
עם ומישש.
— אהה ,מצחקקת אליס ,הוא היה חובב אחוריים ו
הן פורצות בצחוק ,תוד שחן מסתובבות על ביטנן ומעשנות סיגריות.
— אנל הוא היה נחמד מאה הוא דווקא נראה לא רע ,אומרת דמה ולוגמת
מן הקפה .אחרי השעה ארבע מגיע קאי .הוא פותח את החלון הפוגה לחצר.
— הי! מכשפות ,הוא צוחק .מה יש לאכול ז
— קח לך משהו ,טוסיק חיוור ,צועקת ויטה.
שעה שהיא אוספת את שמן השיזוף ,העיתון וקנקן הקפה ,היא מספרת —
כהמשך לאווירת הרזים של אחר הצהדייס — על הטורקי ,שכל־כך מותה לדעת
האם הוא ענב ניצב שמה.
— בכל הרצינות ,אני פודודת ,היא אומרת .בהיי שאף פעם לא ידוע מה
הם מסוגלים לעשות .הרי שומעים על כל־כך הרבה מקרים .אם הוא שוב נמצא
,שם ,אני חושבת לספר זאת לקאי ,במלוא הרצינות שאני אעשה ואת.
והיא עולה לאכול.
הכל כד ,קודר למחרת היום ,והיא פוסעת בגשם דק כאבק ,אוחזת את
קאדין ביד .בגן הילדים מקדמות הגננות את פניהן בסודרים חמים ,ללא חיוך,
כתוכחה אילמת .שער הברוגסן ריק .בעצם היא מקבלת את הדין ונכנסת
לחנות לדברי מאפה .כשהיא נוטלת את השקית עם הלחם הלבן ועוגות הקינמון,
היא מזכירה לעצמה ,עד כמה היא מאושרת ושולחת לאשת האופה חיוך
מרומם לב.
בעת שהיא לועסת בעגמומיות את אדוהת הבוקר המאוחרת ומעלעלת
בעיתון ,משגיחות עיניה על השער ,שהפך עתה מאפס בלתי ניכר בבגין שממול,
לדבר מלא חשיבות .וכשהוא ניצב שם לפתע ,בחולצה הלבנה פרועת החזה,
היא תשה אש בעצמותיה .השמש וורתת וקרן אור נופלת באלכסון על מכנסיו,
אך בפניו היא מתקשה להבחין.
בראש עמום חלומות ישנים .היא אוספת את שבועתי ועיתוני השבוע
ומתחילה לעשות ניקוי יסודי בשלושת הדרי הדירה .נקיון עבורה זה דבר
הכרחי .העולם צח ונקי וכאן הוא ביתה .גם למטבח עם החרסינות הדהות היא
מעניקה במרץ את חקרצוף והניחוח שהופך אותו לשלה.
לכשירדה למטה ,צלצלה בדלתה של ליז ,אך מיד נזכרה ,כי זו היתד,
עכשיו בעבודה .מלאת חשיבות עצמית חצתה את הרחוב וראתה אותו נע ליד
השער .היא שמה לב ,כי אפילו בקבוק בירה אחד לא אחז בידו .חוסר הבושה
ועזות המצח ,להוסיף ולעמוד שם ,מפליאים אותה ומעתיקים את נוכחותו לעולם
אחר ,שבו מסוגליס להתרחש דברים מוזרים.
היא מהלכת במדרהוב עם תיק המשתלשל על מותנה ,ומפזמת לעצמה.
מפעם לפעם היא עוצרת כדי להתבונן בחולצות ובשמלות ,אך אינה קונה דבר.
היום אינה חשה צורך בכך .השתוקקה רק לפסוע ולחוש בקרני החום.
לבששבעה נפשה משוטטות ,נזכרה באמה .היא נוטשת את הבוטיקים
ומהלכת דרך חרחובות הצרים המוכרים לה היטב .ברור ,שהיא חייבת לגלות
זאת לאמה ,זה טבעי ביותר.
חיא מניחה לדלת הכניסה להסגר מאליה ועולה במדרגות המזכירות לה,
בזו אחר זו ,דבר הה .היא נעצרת בקומה השלישית ולוחצת על פעמון הדלת,
תוך שהיא משווה לפניה מבע רגוע.
היא ממתינה ,אך דבר לא קורה ,והיא שוב מצלצלת .ואז היא נוטלת את
המפתה ונכנסת פנימה כהרגלה מימי עבר.
בתדר היא נועצת מבט בפגי האם ומבינה את הכל.
— איום ונורא ,אומרת האם .היא מניעה גופה לפנים ולאחור ומליטה
פניה בכפות ידיה .זה איום ונורא ,ויטה.
,
,
— אמא ,אומרת ויטה בקול ניחומים וטופחת על שיבמה .היא כורעת על
ברכיה בסמוך לכסא האם ,עדיין מבלי להסיר את מעילה.

מסבירה לעצמה .שם ,מאיפה שהוא בא ,הם רגילים לרדות בנשים ,היא אומרת
לעצמה ומחחלחלת ,קאי דוהס גופו בפתה הדלת .משליך מעליו .את המעיל
ותוסס את קאדין הבורחת .עם הילדה בזרועותיו ,הוא מתבונן בויטה היושבת
מחרישה ומשמימה עם המכתב ביד ,כמו לא יכלה למוש ממקומה מעוצמת הלם.
קאי מוריד בתמיהה את קארין לריצפה ,ויטה מושיטה לו את המכתב.
— מה ,לכל השדים והרותות ז הוא לוחש.
ומסיבה זו או אחרת חוא מתחילה להתמוגג בדמעות.
היא בוכה בכי חרישי והיסטרי ונצמדת לגופו הגדול.
— אבל מה זה צריך להיות ? נרעש קאי .אהוב ,אוהב...
והיא מספרת לו הבל .מה נורא היה לראותו שם מדי יום ביומו ,מביט
וכיוצא בזה ,כמעט ולא העזה לצאת מפתח הבית .פיה פעור והיא תרה אהד
אוויר לנשימה .הדמעות חורשות תלמים באיפור שעל פניה ,מדמעות זולגות
מעיניה .כמה מחריד.
— הם כמו חיות ,היא אומרת ,שוס דבר אינו יכול לעצור בעדם--
— הוא עוד יקבל ,צורח קאי .הוא דותף את השולחן הצידה ונעמד ליד
החלון ,אך אין לראות דבר.
י — אני כבר אסדיר את הענין ,הוא מזדעק וטורק אחריו את הדלת.
קארין חדלה לשחק על חשטיח ומתרוממת ממקומה .היא נבוכה מהאווירה
הקודרת השוררת סביב ומתבוננת באימה בפה פעור מתדהמה.
קאי שב עם סוונד.
— אגי לא עושה את זה ,אומרת ויטה ,מכבה את הסיגריה וטועמת מן
הקפה שהצטנן.
— אבל אנחנו נמצאים שם ,משכנע קאי .אנהנו מסתתרים בתוך המכונית.
שוב דבר לא יקרה ,הוא נישבע.
— ומה אם הוא חמוש ,היא אומרת .אני לא מוכנה.
סוונד כבר לבוש במעיל הרוה הכחול שלו ,הוא מעשן בשלווה את
ה סיסיל" שלו .הוא שולה לעברה היוד.
" — נו ,בואי כבר ויטה ,הוא אומר.
— את רוצה שהוא יתהלך ללא עונש ז אומר קאי.
— האם אי אפשר להניח זאת למשטרה ז היא אומרת .והיא רואה על
פניהם ,כי אי־אפשר.
— סוי ,משטרה ,מלגלג קאי .חוא פוסע על השטיח הלוך ושוב ומכה
באגרופו הימני לתוך כף היד השמאלית.
— אד יש לך אומץ קאי ,היא אומרת.
— שמעי ,הוא אומד ,בדיוק בתשע את ניגשת לשם .את פוסעת בשקט
ובשלווה אל רחבת הכגסיה ,וא1חנו נמצאים שם משנגר.
— אד מה עם קארין ז בנסיון מחאה אהרון.
— תורידי אותה אל ליו ,צוחק קאי ומצליף בה קלות .למטר ,אל ליו,
טפשונת.

הסופר הדני נילס האו נולד ב־ .1949הוא מגדיר עצמו כשוער לילה ,גנן ,פועל נקיון
בבתי חולים ובעל תפקידים שונים בתיאטרון המלכותי .משנת  1979הוא מטפל לבדו
כשני ילדיו הקטנים.
הוא כותב תסכיתים לרדיו ,סיפורים לכתבי עת ספרותיים ,והוציא לאור קובץ
נובלות ושני ספרי שירה.
האו מתאר בסיפוריו את האדם הקטן ,את חיי היוט יום ,מצבים הנוצרים מתוד
נסיבות השעה .מצבים מוכרים ובכל זאת מפתיעים .את סיפוריו מאפיינים דיאלוגים
ותאורי סביבה משכנעים ,מדוייקים ,בפשטות מלאת מתח.
הנובלה הטורקי" לקוהה מתור הקובץ " אפסות־און אסורה" משנת .1981
"

A

• אחת מרשתות הסופרמרקטים חדנייס.
•• גלולת ארגעה.

*ץ־ מודדת הסטטיסטיקה את אץלוסית הארץ ז — לפי מספד הגברים,
י
זעשים והילדים — לפי לידתם
ופטירתם — לסי מקצועותיהם ,דתם או מוצאם
־ לפי מספר מכוניותיהם ,לפי נישואיהם ועירושיהס ...יש עוד הרבה לפי","
אבל תחום אחד הוא חשוב ביותר ,חשוב פכולם ...לפי פיותיהם ולפי המזון
שהם זוללים — מןקלוסיה היא מספר האכלנים שבמדינה ...יש אפילו גורסים,
שהאכלוםיד ,היא קהל'רב של אנשים האוכלים,זה את זה.

שלושה פרקים,
רוח אחת
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היא החליפה מלבושיה לשימלה ונעלים חדשות .בדרכה לרחבה ,חיא
נועצת את עקבי נעליה בחוזקה בריצפת האספלט .את התיק היא נושאת על
הכתף ומניחה למד ,החופשית להתנועע בגדלות נפש לצידי הירך .היא השה,
כי היא עושה זאת כפי שצדיר .היא פוסעת מתחת לפנסים ורואה את הצללים
אצים לפניה.
המכונית חונח כמתוכנן ,מאחורי בית־הספר.
היא מקיפה את הדר תשמישי הקדושה ומתנהלת לאורך הטתל הישן .חשה
רצון לשרוט בצפורניה את האבנים ,כדי לוודא שכל זה איננו הלום .משהו
5מע-איכיב יש בבנין הישן.
היא מגיעה לגמלון השמאלי ומסתכלת במדרגות .בתחילה אינה רואה
דבר .היא מסתובבת ומביטה לכמון המכונית ,הם כבר בדרכם החוצה.
בעלותה במדרגות היא רואה אותו .הוא מוסתר קימעה וגבו אל הדלת,
היא גיגשת אליו והוא יוצא ממחבואו.
ככת אחת נראה לה הכל כטעות מוחלטת .הוא נירכן וגוטל את ידה .פיו
מלא חום .הוא אומר דבר מה בשפה שאינה מובנת לה ,אך הקול נשמע רך
וצרוד .היא שומעת מאחוריה מרוצת רגלים ומנסה לשחרר את יוזז .הוא
מסתובב ומביט בגברים הקרבים ומפנה כלפיה עינים כהות ,תוהות.
י קאי תופס אותו בשיער עורפו.
— מה ,לכל הרוחות ,אתה הושב לעצמד ד הוא שואג ומכופף לאחור את י
ראשו של הטורקי.
הטורקי מפרכס ומנסה לפגוש את תוקפו פנים אל פנים ,אך קאי לופת
בהווקה.
סוונד מדדה לפני הטורקי ,מנתר על המרצפות.
— חתיכת חזיר ,הוא צורח .הוא משלח בעיטה ,אך מגפו פוגע בשוק.
הוא מכרכר סביב הטורקי ובועט פעם שניה .המגף הישיר לפגוע ביעד ורגלי
הטורקי קורסות תחתיו.
ויטה מבחינה שהוא מנסה להתבדר כפקעת ,אך צונח על האריחים.
קאי חושש שמא יתאחר ,הוא מושך בכל כוהו וגורר את הטורקי לפנים.
הוא דוהף בועט ופולט אוויר בשאגה אדירה מדי פגיעה.
דהטורקי מתגלגל קדימה ומתדרדר במורד המדרגות ,והם משלחים אחריו
זרועות ובועטים.
ויטה מתחלה ללכת .בשעה שחיא טופפת על הרחבה. ,מהדהדים באוזגיה
חבטות המגפיים הגבריות.
בדיוק מה שהיה מגיע לו ,היא מהרהרת לעצמה תוך שהיא מועכת את
התיק שבקוד ,,בדיוק מה שהיה מגיע לו ,והיא פורצת בבכי.

— שלושים שנה .שלושים שנד ,מתלוננת האס בחוסר ישע .ויטה מוצאת
מהדקת  wmmmmmאילן בושם w¤¤¤¤m
'בתיק גלולת םטי6וליד •• וממחטה ומביאה מן המטבח כוס מים .האם

את הממחטה לעיניה ומתקשח לעצור את בכיח.
— הוא עדיין ממשיך להכות אותך ? השתדלי לנוח קצת ,אומרת ויטה
ומסייעת בידי האם להגיע לספה.
— מאז יום שישי לא ראיתי אותו ,לא איכפת לו משום דבר.
האם שרועה על הספה .היא נראית •כחושה ואוורירית ,כאילו עמדה
]להעלם ,חשה ויטה.
— הוא עוד יבוא ,היא אומרת בטון בוגר.
— בשום פנים ואופן אינני מסוגלת להמשיך בצורה כזו ,אומרת האם
בקול רפה .היא עייפה ומבטה נח על התיקרה.
— אני אכין קפה ,אומרת רטה .נוכל להנעים לעצמנו מעט את הזמן.
לכשהיא שבה לביתה להכין ארוחת ערב ,והפעם הוא אינו ניצב שוב
, ,
בשער ,היא חשה ,כי הדבר מתיש אותה•
,
חיא דוחפת את קארין לתוך הדירה ,משליכה את המעיל על כיסא ואינה
חפצה אפילו להצי'ז בראי .בדרך למטבח נופלות עיניה על פתק בסמוך לדלת
והיא מרימה אותו בתנועה נרגנת.
הנייר מקופל בקפידה.
נשיקות חמות
אני רואה ,ראה,
לפגוש ,פוגש ,פגש
 . .ליד הננפיה כין השעות 22—21
אהוב  /אוהב  /להיות מאוהב.
עומר יאלסין.
.5
משהצליחה לפרש את י הכתוב ,היא חשד ,עצמה נבחרת .ומיד יחמ־ ,,כי
הערב לא תהיה ארוחה .היא איננה מסוגלת לקלף תפודים ולטגן אומצות במצב
שכזה .זה בלתי אפשרי מבחינה פיסית .היא אינה יודעת המם את נפשה .היא
חשה כי מוכרחים לספר את זה ,אך ראשית כל לקאי.
בחוסר מנוחה היא מעתיקה מושבה מכסא לכסא ואפילו את המוסיקה היא
אינה מצליהה לשמוע ,אך היא לוקחת שני כדורי ארגעה.
אחו הוצפה פגטאסטית מצידו ,להשפל בצורה שכזו לאשה נשואה ,היא

אכל

העי; יר ; ו י  :ל(:י;יר

שני שירים
ת5ף אשוב תכף אשוב
מודעות מסח ןד ,מוצא ה?יתי?^' ,תים,
על תן־יסו הנעול 87ל הקיוסק ב1
ק31ה הךתי ,זה ?בר ,סיגי ךברים
ןד #י1ם אחד הלך ןשב
רק בזכרוני.

אלוהים ושות' בע"מ
נ1ק|א §סה ?עיפזז! זנתיש 5ת"5ב לנוח על 5$א )ןןפיןר.
תי3ך רא^יו ?שסי ןךיו( או נשכב ?ל »1טה )מצית
?זיגןץד ,באי חךוה( א& 1ם אותי בצד לךגע $1«0ה
ןשה( ?!כתף אותו ןשוב המקייך .איגי יוךן אם ר$רף
לו >5>5יטה ?ל
הן^ר( ד!,עד 0J
הדרן אם תקצר )אין
הוא איני ?ז־יוק $גןד )המבורר ^תף זוןר( :פה וןךיוק
יןיא ןאין .יזיא3 .ץ ן#יבה ?ל ??א ו#ועת כוס קן?ה
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תורה נדרשת  /חיבורים בשא-
לות יסוד בעולמו של המקרא /
מאת  :משה גרינברג ,יוחנן טו-
פס ,גרשון דוד כהן ; ערך אב-
רהם שפירא ,עס־עובד ,תל-אביב
תשמ"ד 108 ,עמי.
)** לושה פרקים בהגות המקרא קיבץ העו־
 Wרך ,אברהם שפירא ,על עלי הספר הזה,
קט! המידות וגדל הרוח .הורתם של שלושת
החיבורים הללו בגולת אמריקה ,בשנות ה-
ששים והשבעים .ולא רק אחדות המקום היא
מכנה משותף לשלושת המאמרים ; רוח אחת
עולה ומנשבת משלושתם ,ודומה ,שהיא נובעת
 pהביוגרפיות הדומות של שלושת המחברים,
מזיקתם העמוקה אל בית המדרש לרבנים
בניוייורק ,ירושלים דארה"ב ; מוסד זה ,המח־
 ,נד את תלמידיו לקריאה ביקורתית של הספ-
? רות היהודית וללימוד יחודה ,הצומח ועולה
על רקע עולם התרבית הכללית )ספי־ות המזרח
הקרוב ,התרבות ההלניסטית והרומית( ול-
ראיית הויקה י והרצף בין יצירותיה הרוחניות
הגדולות של היהדות ,שהמקרא משמש לד,
מבוא ותשתית.
ועוד קו של שיתוף בין פרקי הססר —
רוחב התפישה ,המעבר הקליל ,לכאורד" מסי-
פור לחוק ,ממזמור לפרק נבואה ,תעוזת
ההכללה ,היכולת להקיף במאמר קצר שאלת
יסוד רבת היקף ,וזאת ,בלי לוותר על חובת
ההוכחה ,התומכת יתדותיה בפרטים ובפרטי-
פרטים.
ראשת למאמרים — הנחות יסוד של החוק
"
הפלילי במקרא" ,מאת משה גריגברג )שבשנת
 1970קבע מקומו בירושלים ,ומאז משמש
כפרופסור למקרא באוניברסיטה העברית(.
קבצי החוקים בתורה ניראים במבט ראשון
כביטוי לתוהו יבוחו מוחלט ,שאין לתת בו
סדר ; הסתירות הברורות ,שאין לפשר ביניהן,
מעודדות אף הן את הראייה המפרידה וה-
מבודדת ,הגניחה צמיחה הדרגתית ובלתי
שיטחית של קבצי החוקים ,ומונעת נסיונות
לתפישה שלמה ואחדותית .והגד ,,גרינברג
מראה ,שגם קבצי חוקים שהועלו על הכתב
בבת אחת )ליסית אישתד ,חמורבי( עתירי־
סתירות המה; ' מכאן חייב אתת לעמוד על
אופיים ומגמתם — דוגמה למשפטי צדק
"
שילכו בהם
השופטים" .הצבעה על סתירות
אין בה די; מי שאחראי לעיצובו הסופי של
קובץ החוקים ,חייב היד ,לפרשו כאופן ,שכל
חלקיו יחיו זה עם זד ,בשלום .פרושו של
טקסט אינו פרוש פרטיו בלבד ,אלא גם
ו3ז1יקר ראייתו בכוליותו .ראיית החוק המק-
ראי על רקע משפט המורח הקרוב מעמידה
על הפרש חשוב בין עולם המקרא לעולם
האלילות .הגחת החוק המסופוטמי היא ,כי
חחוק הוא החגלמותךשל אמיתות קוסמיות" ;
האל "
אינו מקורו של החוק ,אלא מופקד על
כיבודו גרידא .ולצד האל )ולאו דווקא מתחת
לו( ניצב המלר ,הטוען לכתר המחוקק .לא
כן בישראל ; כאן האל הוא מקור החוק ,הוא
ולא אחר ; הוא מנסחם של החוקים ,ולו לבדו
מסור תחום מיוסר והמשפט.
לקביעת המקור השונה של החוק בישראל
ובעמים ,השלטת ברורות על אופיים של
החוקים הבודדים ; המקרא — בניגוד לחוקי
המזרח הקרוב — אינו יודע כופר לדיני רצח
או ניאוף .העבירה היא בראש ובראשונה
בלפי ה' ,ולנ^כך חייב העבריין להענש,
העבריין עצמו ייענש ,ולא תיתכן הענשת
מישהו מבני משםחחו )כן ,בת וכיו" ב( תחתיו.
אין ,אפוא ,מקום להנחה של תהליד היסטורי,
התפתחות מענישה בפועל ללקיחת כופר,
שהיא בבחינת עידון ; דרכי הענישה השונות
מבוססות על הנחות יסוד שיניח של מעשה
החקיקה.
בגופו של עולם המקרא ניצב הקורא בפני
פרדוקס־לכאורה  :סתירה בין התפישה של
אחריות אישית — לא יומתו אבות על בנים
ובנים לא יומתו על" אבות איש בחטאו יומת"
— לבין התפישה של "פוקד עוון אבות על
המחבר מבקש לסתירה
בנים" .גם כאן אין
פתרון בתהליך היסטורי ,אלא מצביע על
שני תחומים שונים של חטא ועונש  :מקומה
.של האחריות האישית ו!וא בתחום המשפט
המסור לאדם ; מקומו של הגמול הקיבוצי הוא
בעבירות כלפי שמים• עונשן של אלת הוא
מידי ה' עצמו.
אם מאמרו של גרינברג נזקק למתח שבין
גםול אישי לביו גמול קיבוצי ,הרי שחיבורו
של יוחגן מופס " ,בין דין לרחמים  :תפילתם
של נביאים" ,עוסק במתח שבין שתי המידות

וביעורו של הנביא כמבפאו ,של האחת וכלווזפ
למען השניה .אכן ,לתפקידיו של נביא כ-
מבטא דין וכמתסלל למען האדם החוטא
והמתייסר ,יש שורשים בספרות המזרח הקרוב,
אד חמקרא פיתח את השילוב המופלא ,הפר־?
דוקסלי כמעט ,בין שתי התפישות .מחד גיסא,
אין יעכיא אלא צינור ,שופרו של השולח ;
מאייד גיסא הריהו נותן ביטוי לאישיותו,
למצפונו ,להרגשותיו ,בתפילתו למען היחיד,
או למען עמו .ה' הוא הבוחר בנביא המסוגל
להתמודד עימו ,לעמוד כנגדו כתומה בצורה
ולטעון למידת הרחמים .ה' צריך לנביא כדי
שיאזן את רגשותיו שלי ,ימתן את רצוני
להרוג ולאבד את ההוטא ,ה' מודע ל"אנו'
שיותו" ,ולפיכד זקוק לאדם ,לנביא ,כדי
שישלים אותו .אברהם ,משה ,שמואל ,עמזט,
'ירמיהו ויחזקאל — איש איש על 0י דרכו
ועל פי נסיכית ימיו — ממלאים את יעודם
מתור מתח נפשי עצום ,הנובע מן הניגוד,
לכאורה ,ש בין שני פניה של השליחות .ופר-
דוקס על פרדוקס :לעתים דווקא קינאה לה'
היא דרכו של הנביא במיתון מידת הדין ; אם
לא יטול הנביא את הדין לידיו ויעשה דין
בחוטאים ,עלול ה' לעשות בהם שפטים עד
כלה• א יפיון מכליל ונכון זה של הפע־ות
הנבואית עולה מתוך בחינתן מקריב של
כמה יחידות ספרותיות ,ואגב הצבעה על
המשד גילגולן של תפישות אלה בספרות
הכתר־מקראית.
הספרות הבתר־מקראית ,ספרות חדל ,היא
נקודת המוצא לחיבורו של גרשון חד כהן,
שיר השירים באספקלריה יהודית" ,המשיב
"על פליאות הכרוכות בקבלתו של שיר השי-
רים לאסופת כתבי הקודש ולהשתרשות פרושו
האלגורי כביטוי ליחסים שבין האשה ,כנסת
ישראל ,לאישה־אליהיה .הפליאות אף גוברות
לנוכח ההכרה ,כי בקרב הגויים אשר סבבו,
את עם ישראל — בעולם ששלט בו המיתוס
— רווח פולחן הסוריות ,ששיאו ב נישואין
הקדושים" של האל .על רקע זה "
ניכר יחודה
של ספרות המקרא  :בעוד שהעמיס תארו את
יחסם לאלוהיהם כיחסי נתין לשליט — ציירה
ספרות המקרא ,גם כביטוייה הקדומים ,אח
יחסה לאלוהיה כנאמנות אשד ,אוהבת לאישה.
ביטוי רחב להיחשד ,זו ניתן בחיבורי הנביאים
)הושע ,ירמיהו ,ישעיהו השני( ; הבנח שיר
השירים כמשקף יחסים אלה שבין העם ואלו-
היו מהווה השלמה ושיא לתהלין• הספרותי —
מת שנרמז בתורה ונתברר בנביאים זוכה
לפיתוח חדש בדרך הבנה זו של שיר השירים :
כאן ורק כאן משוחחים האוהבים ,ה' וכנסת
ישראל ,זה עם זו ,וכדברי המדרש המבאר?
את שמו של הספר :אסופה של שירים
"
שעונין זה את זד.",
הצורך בביטוי זה של יחסי ה' וישראל
כפול ומכופל הן משום שאץ לרעיון אהבתם
של ה' וישראל מוצא אחי־ בספרי כתובים
)ביטויו חסר לחלוטין במזמורי תהלים( ,והן
במיוחד משום תקופת גיבושו של שיר חשירים
וראשית פרשנותו האלגורית — התקתוד ,ההל-
ניסטית ותרבותה ,אשר שמה דגש חזק על
האהבה ונתנה ביטוי מובהק לארוטיקה.
על רקע התרבות ההלניסטית נתבקשה להם
לבני ישראל יצירה כשיר השירים ,ופרשנות
כזו אשר ניתנה לה :לא שיר השירים ולא
פרשנותו אינם מציגים איחוד גמור באקט
מיני בין האהובה לאהוב ; האיש ותאשר ,ה'
וכנסת ישראל ,נותרים שתי ישויות ניפרדות!
יחודו של שיר השירים ויחודה של פרשנותו
מובנים ,אפוא ,יפת הן על רקע הזיקה והניגוד
לתרבות המזרח הקרוב והן על רקע הקירבד,
והריחוק מן העולם ההלניסטי.
אברהם שפירא מעוניין כסאן האקטואלי,
במסר המקראי שחמחברים חושפים ומגלים
לקוראיהם :המקרא בעבורו אינו עצם דומם,
גוויה המונחת על השולחן לניתוח שלאחר
המוות — אלא יציר חי ,אבן פינה בתולדות
תרבותנו ,שורש עולמו הרוחני של כל אחד
ואחד מאתנו .לפיכך ,חשוב שהקורא יכיר
במיגוון השקפותיו של המקרא ,באופי הפלור-
ליסטי שלו ובתהליך התגבשותו על .רקע
התרבות הכללית ומתוד התמודדות עמה —
התמודדות שאינה מאםייגת דווקא "עם לבדה
ישכון ובגויים לא יחחשב".
רבות מחשאלוח שהמקרא מתמודד עימן
אקטואליות גם היום ,כשם שהיו אקטואליות
בכל תקופה ותקופה מימות המקרא .הבנת
חדורות — שאף לח חלק מכריע בבנין עולמנו
חרוחני — אינה זהה בהכרח עם הבנתם של,
בעלי דשקרא ,אך אין אנו רשאים להתעלם
ממפעלם הרוחני של הדורות ולהקים גשר
מלאכותי המרחף באוויר בין דורנו שלנו,
למקרא.
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מספרות העולם

 Hחאמות מחיי נישואין

 WWWיוסד פדידלנדד I

ן* סיפור עוסק במרידתו הגדול*ז של ה־
* ו אדס הקטן מוחות העריצות והאלימות
השילטיפ באפריקה הדרומית .האיש — דרום
אפריקני .לבן ,מורת ומשכיל1 ,מגה — בלשון
זמננו — עם החוג הזומם ,הכולל בני אדם
רגילים ,אפורים וחסרי יומרות פוליטיות י־
חברתיות וועד ,נחה עליו הרוח של הצח!
החברתי החסר מודינתו ,ובמקומו קיים שלטון
איומים ודיכוי אובלוסית השהוריפ .החח לא
יבאה מן השמים ,היא שכנה בתוך אותו אדם
בתת־תזדעד ,שלו מצעירותו .וזע־אייד— .
;בהיותו סטודנט רב את ריב זזברו עם אוזו'
המרצים ,גאשר הענישו שלא גדין ,וגורש
מן ;האוניברסיטה עד סיף עוגת הלימודים.
מעשה קטן זה היד ,שירש פזדד ,רגישות מוס-
רית זזריפה למעשי עוול רבים ,אשר פרו
ורבו מסביבו .עד כדי כד *בר לחצם של
האידועים על מצפונו ,שהאיש נעשה מעורב
יותר זעתר 'בסי'וע לשחורים ושילם על גד
'בתייז ,בכבודו ובמעמד החברתי שלו .ושל
בני ביתו.
והעלילה מרתקת .מאבק אדירים מנהל ה-
איש החלש כנגד מנגנון הרשע ,המסגל ל-
עצמו את שיטותיהם המובהקות של השירותים
החשאיים האכזריים ביותר .מעשי הרצח של
וזפיפ מפשע ,נערים ומבוגרים שחורים ,מקומ-
מים אותו .תחושת העוול מעוררת בו תקויה,
כי אס יצליח לגלות את מבצעי מעשי הפשע
ולחשוף את גל פרטי העינויים וההריגות• ,
תצא האמת לאור ותתקבל על דעת הקהל ו-
ממילא גם על השלטונות• לכן; ,גיתקף שיגעון
של איסוף הומר מאשים כנגד הרוצחים מטעם
המימםד ,שמלאכתם היא "אלימות צרופה ו-
מובהקת שאינה צריבה לאמתלד .או תירוץ
ומתנהלת כסדרת באורח שיטתי" ,סודי ו-
מדוקדק" .בידי האלימים מצוי הכוח ,השלטון,
העתונות ומוסדות הדת .ללוחם הבודד יש
מצפון בלבד ,המתמודד עם כל הכוחות ה-
גלויים והנסתרים של מנגנון הפשע .מוחו
של •המצפון בתודעת האחריות האישית ,שאין
.להעבירה ,לא לאלוהים ,ולא לשום אדם אחר,
כי פעם אחת בחיים ,רק פעם אחת בלבד,
"
צריך אדם שתהיה לו די אפוגה גדגר־במז,
כדי שיסכן הבול למענה".
,זוהי« ,י0ו»; שעת המבחן הגדולה ,שבל
שנות החיים שקדמו לד ,מאבדות את כל
חשיבותן .האיש מחניש ,שאס הוא יגיח לעוול
'והתקיים ,אינו ואוי שתתקיים בו נשמתי".
,שליחות הופקדה ביוד" על ידי עצמו ,וכשם
מפל שליה נאמן לשללתיז האמרים ,בן ,ואולי
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מרטין גילברט .ן ג1סע yntw־ —
גורל היהודים גאירופת ,הנאצית /
תירגם ,מאנגלית צבי ארד  /.עם
?עובד 220 ,1984 ,עמי.
)• ש שסטטיסטיקות ,ותהיינה נוראות יככל

שבעתיים יותר ,עליו למלא בנאמנות ,במסי-
רות ובהקרבה את השליחות שהוא!וטל עליו
מרציגו החופשי?' .ויותר מזה :תודעת השלי-
חות עושה אותו לקודמה ,ובדומה לטרגדיות
היווניות האיש יודע שהוא גמצא .כורכו אל
המוקד ,אך אין הוא בן זוורין לשנות את
דרכו .כוחות גדולים ממנו קובעים את גידלו.
השטן הנפש מוכיח לו ,כי כל האמיתות
והוודאויות ,שקיבל מילדותו ,לא .היו אלא
אשליות בלבד .כל ההיסטוריה של ארצו ,ש-
היתר ,התירו ,מתמדת לחירות ,בנגד רצונן של
המעצמות המשעבדות ,לא עומדת במבחן ה-
עצמאות שהושגה .אפליית השחורים זועקת
בכל היבשת ,אך ה אפארטהייד' הוא המצאה
של מולדתו ועול "
ארצו .הידיעה ,שרבים מרגי-
שים ,אולי ,כמוהו ,אך אינם עושים כל דבר
לתיקון האפליה ,אינה חודרת לתודעתו .הוא
אומר לעצמו :אני הייג לעשותו ,כי אני
במקרה בן דה טויט ,ואין בעולם בן דה
קורט אחר .כאשר בל אלה המנסים לסייע לו
ברב או במעט הולכים ונעלמים ,בגלות או
במאסר ,היא שואל את עצמי :האם הנני
"
המצורע המדביק במחלתו כל מי שמתקרב
אליו למדי ז".
מה שעומד מולו אינו אדם ,או קבוצת
בני־אדם ,אלא דבר ,משהו ,משהו מעורפל,
חסר צורה, ",בוזז ממד מן העין ומצוי בכל,
הבודק את הדאר שלי ,ומצותת לטלפון •שלי
ועושר .שטיפת־מוח לעמיתי ,ומסית נגדי את
התלמידים ,וחותך את צמיגי מכוניתי ,וצובע
סמלים על דלת ביתי ,ויורה לתוך ביתי,
ומשגר לי פצצות בדואר ,כיח העוקב אחרי
לכל מקום ,עמם ולילה ,מסכל את מעשי,
מפחיד אותי ,משתעשע בי על-פי כללים ה-
נקבעים ומשתנים באודוז שרירותי בידיו
שלו" .זוהי מציאות אורוולית •של « ,19שאין
להילחם בה.
יש שעות של נפילת רוח ,כאשר נדמה שכל
המאמץ הזה נידון לכשלון ,זבל האמונח ב-
התקדמות האיטית הופכת לאשליה .ואז שואל
בן ודה טורט את עצמו :האם אני מטורף —
או שמא העולם הוא "
המטורף ז" משמעותה
של השאלה היא ,שהאיש מתחיל להרהר ב-
צדקת מעשיו ,שד\י לא יתכן ,שרק הוא בלבד
יהיה כולו זכאי ,ואילו "הצד השני" — כולי
חייב ו הנרדף איגו נופל מן הרתמים והיא
נעשה "יריב ואוי" להם .ואס זהו המצב —
נשקו היחיד ,עשיית הצדק! ,וסל מידיו
הרי
ואנה הוא ב א ז אפילו אשתו וילדיו אינם
לחזזו
מבינים
ולשגיונו ,ולא בל שבן חבריו
לעבודה ומכידיו .הוא מנווה ומוהרס ובל
קשרע מוגבלים לשחורים ,הרואים בו מגן
ועוזר יפוגים אליו בבל מצוקה הבאה עליהם.
בן דה טויט כידע תחת העומס.
'בין השחורים קיימות גישזת שיטתילהבמנמ

היחידים והמיליונים
!שואה

לגדעון אנגלר????

שתהיינה ,מכהות את המודעות לםי בלו
של היחיד .אבל קורות השואה ד,ם העינויים
והמוות של מיליוני יחידים וככזאת מציג הובלו ברגל fia ,ובשלג •)" ...שמונים איש
אותה מרשיו נילברט .ההשפעה של ספת תשושים הושארו כשלג ,בלילד ,י שפכו •עליחס
מהממת ונוצרת קירבה בלתי אמצעית ל־ מים קדים ,כדי לההיש את תהליך הקפי-
סיבלם הנורא של המיליונים ותחושה מטרי -אה ("...או נדחסו מאה ומאתיים !בקרון !בה-
פת של כאב •על מותם .נדמה שאף אלה מות בתוך מחנק איום של צואה ,שתן ,צמא
שעבודם היהודים שנרצחו הם משם" ,יחושו ומתים )" ...כה רב היה חצמא שאנשים שתו
גם הם כי הנרצחים חם חלק"מכולנו ,בשד את השתן שלהם .בעלי שיני־זהב הרשו ל-
קאפו לעקוד אותן תמורת כמד ,לגימות
מבשרנו.
!גילברס מצר הכמת אינטנסיבית עם קו -מים".(".
רות ההשמדה .אין זה ספר המקיף זמפר'ט
ד,ם הובלו מרחבי פולין ,מהולגד ומבלגיה,
את כל האספקטים בשואה .ספרים מצוינים מאיטליה ומצרפת .גילגרט מתעכב !בפירוט
גאלה מצויים י לרוב בעברית וראוי להזכיר על הטבל והשילוח של יהודי צרפת ושיתוף
את הספדים המקיפים של יוסף טננבוים ,הפעולה של ממשלת וישי .גילברט גם מספר
"מלכות הגזע והרשע" ,של לופי דיידיביץ' ,על "ד»םע מיאסי" ,שהוא שילות של יהודי
,,המלחמה נגד היהודים" ושל ישראל גוטמן רומניה לטתסניסטריה, ,שם נרצחו ' 200,000
וחיים שצקר" ,השואה ומשמעותה" .מה ש־ יהודים באכזריות במחנות זוועה ,שרק מעט
גילברט בחר לעשות בספרו הוא! ,בעיקר ,מדובר עליהם .ולבסוף ,מצעד המוות של
להתלוות לקורבנות בדרכי יםוריהס אל הסוף .יהודי -ונגדיה לאושוויץ 450,000-3 ,נפש,
ושל ,שרידי המחנות ,שהוצעדו לתוככי גר-
טקסטים קצרים של רקע בניסוח תמציתי,
אינפורמטיבי ,מדויק וקריא מאד ובעיקר מיה בעקבות נסיגת הנרמנים כ־944נ ורק
תמוסגות
קטעים של עדות־ראיה ושפע של
מעטים
שרדו מהם .הצטייגה באכזריותה
ומפות ממחישות באופן,שאין למעלה ממנו השמדת ילדים ונשים ,למען הכרתת בל אס־
את הקורות בשואה.
ישרות לתקומה של יהודים .אי"במן בעצמו
גילברט מספד על בל מדורי הגיהינום ועל דאג למשלוח טרנםסורהים של ילדים מדרא־
רבות מארצות אירופה :הגזירות ,העקירה ,נסי בצרפת לאושוויץ .בשלהי  1942בלבד
נשלחו משם למעלה מ־ 6000ילדים.
העיגויים ,השילוחים והמוות .תחילה היו
יסודי היהודים בגרמניה ואחד כך באוסטריה
והיו הגיטאות ,ורשא ולודז' וטרזיגשטאדט,
שתיו בעצם מתנות למוות איטי ברעב! ,כמח-
ובצ'כוסלובקיח .כבר אז מתחילים הגירושים
ותמסע}ת שנמשכים אחר כד בכל רתבי אירו -לות ,בקור ובעינויים ,עד שנלקחו גם השרי־
פולין
פה .תחילה זהו גירוש יהודים אזרחי
משם
דים
)" ...במדרכות ,בימי צינה שאין
 .מגרמניה ולאחד פרוץ המלזאןה אלה הם המ -לשאתה ,משוטטות משפחות שלמות ,כילם
שולחו
סעות ל"מאגר לובלין" כפולין ,לשם
בבלואי־פחבות ,ואינם מקבצים על־יד ,אלא
היהודים  ,במטרה "לנקות מיהודים" את גרמ -מקוננים בקולות קורעי־לב .("...והיתד .עיי-
ניה ואת כל האיזורים,שסופחו לרייר הגרמ -רה ,אלקוש 'בפולין ,עם קהילה יהודית של
ני .אחר כך היו השילוחים לגיטאות ולמחנות  600שנה ,ולא נשאר 1ם זכר ל־ 3000מיהו־
המיות .המסעות אורכים לעיתים שבועות דיח .אחר כך באו ה"אייטץ־גרוסך — אלה
רבים תוך מכות והתעללויות אכזריות ,ברעב,
חבורות־הרצח ,שרצחו !ביריות 1,400,000
ובצמא ,בקור מקפיא ובתום מחניק .האנשים מיהודי ליטא ,פולין המזרחית ורוסיה המער-
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המצפון המורכב
של האדם הפשוט
אנדרה מ־ינק  /עוגת יובש
למה ! /מאנגלית :ג .אריון /
מועדון קוראי מערע.1984 ,

מצבם .הצעירים מנסים להתקומם ללא הצלחה
בניד מר ־ניילם ,הזקנים משלימים עט מר
גודלם .הכמרים מטיפים לאהבה כנגד ה־
שעאה .ויש מעטים ובודדים ,המבקשים ללכת
בין הטיסות ,לשרת גו בזמן את השירותים
החשאיים ולדאוג לאחיהם ,בראותם בדרר זו
את האפשרות היחידה של קיים כל שהוא.
אהד מאלה מסית הרבה כידי בן דה טויט.
•איש !זר? מעודד את האיש הלבן בשעת
יאושז ומלמדו פרק ?בהלכות מאבק :אמנם
אין תקווה לנצח ,אבל יש תקווה שלא להפ-
סיד .על.גן יש להמשיך ולהילחם על דבר
צודק ,אפילו באשר אתה יוצא בנגד כל
העולם. .
ן* פרוטוקולים מהרצאותיו של קארל גיס-
גן דד ,טויט שוקע לתוך עולמו המופנם I ! .טאב יוננ •נפוצו עד עתה בעולם ,,בטח־ ־
האקטיביזם מפנה את מקומו לפאסיביות תרת" והיו בהישג ידם .של אנאליטיקנים יונ־
רוגעת ופילוסופית .הוא מתחיל להרגיש — גיאגיים מפורים ונבחרים .מקובל לחשוב מ־
יותר להרגיש מאשר להבין — כי יאש ה־ יונג עצמו הסכים למדיניות זו בגלל חוסר
שרותים החשאיים המשוחח אתו ,הוא אסיר זמן או רצון לעטר על התבטאויותיו הספונ-
כמוהו .ההבדל היחיד שביגיחמ הוא בכך ,טאניות !בעת ההרצאות ולהביאן לדפוס .הו-
שאין הרודף מביר בעובדת היותו אסיר גם צאת %וטלידג' אנד קיגן פול" נרתמה למ-
היא .ניתן לומר ,כי נוצרים אתה קשרים שימת הוצאתם לאור של הסמינרים של יונג,
סמויים ביניהם .האזזד ל 8יבול בלעדי האחר .וסירםמה לא מכבר את הכרד "ק.ג .י'וגג ,ה-
סמינארים  :כרך אי ,ניתוח חלומות 1928 . ,־
נראה לו לדה טויט ,כי המבע מתאים  "1930בעריצת ויליאם מקגוייאר .מקגוייאר,
עצמו למצבו .ימי הסתיו הולכים ונעשים שערך גם את מכתבי פי־ויד/יונג" ),(1974
"
חורפיים יותר" ,העלים נושרים ,העצים חשו -עקב אחר כל הערה חולפת של יונג ,בדק את
פים יותר ,יבשים יותר .כל העסיס עלום מן דייק דבריו וקישר אותם עם הערות המופי-
העין ,בל־יואמן .כל יהרבות העדגה ,הנשיות ,עות בכתביו ,במכתביי ובאוטוגיוגראפיה ש-
האנושיות המיטיבה ,החמלה ,גלתה ואמנה .לו .סמינאר ספציפי זה ,שהתנהל בשסה ה-
י
יבש ,יבש זחסרעוון .סתיו קודר. ".עונת יובש אנגלית 'במשד ששה סמסטרים ,מנובמבר 1928
לבגד ,,כשמו הכולל של י'סיפזר .הטבע — עד יוני  ,1930בהשתתפות כתמשים תלמידים,
גם הוא בין האויבים.
הוקדש מלו לתלומותיו של פאציינט אהד
אץ מקום להאשים אף אוזד — קובע פרו -ויחיד :איש עסקים בן  45שהגיע לטיפולו
פסור !זקן .בעולם שראה את היטלר זאת של ימג בשל קשיים בחיי הנישואין שלו.
ביאסרד• "
ואת וייטנאם ואת • בנגלאדש אין
!חשיבות לחייו של אדם יחיד .רק המימד ה־
כמותי מזעזע את הבריות .גדול יותר טוב
יותר" .מה יעשה ,איפוא ,אדם ?בעילם כמית
זה ,אם אינו מצה לשקוע בין הרבים ?
לשאול שאלות ,להמשיך ולשאול ,עד? כדי
הבהרת האחריות האישית של כל אדם.
תשובות — אין .אכל שאלות — יש ויש.
איש הדת פוסל ,כמובן ,את עצם השאלות,
והוא טוען ,כי הדחף לצדק יש בו גאווה
צרופה זמזבהקת דווקא ,הבאה להוציא מידי
?*לוהיפ א\ז פועלו ,כדי שאגתנו !עשה אותו
טוב יותר ,ואילו בן דה טויט טוען ,כי
ודווקא עמידתו של האדם לפני אלוהים מחייבת
אותו לעשות מה שהוא עושת ולקבל את
האחריות המלאה על מעשיי ,על כל התוצאות
הנובעות מכך .אותו פרופסור זקן טוען ,שעל
האדם להיזהר משני סוגי שיגעון  :האחד —
להאמין שדבר לא נבצר מאיתני ,והשני —
להאמין שאין בכוחנו לעשות מאומה .והרי
זו גירסה מודרנית ?של הנאמר ?במדרשים ,כי
על האדם לומר ,מצד אחד ,בשבילי גברא
העולם ,ומצד שני — ואנוכי עפר ואסר.
הברירה היא.לפעול ולנחול תבוסה ,או לא
לפעול ולהעת נידון לתבוסה
לחיות
אחרת? . ,האדם קארל יונג
בלי מצסון .והחחלטד .ברורה :על
להבקיע לו הרד אל לב הסבל ,כדי לחגיע
אל השקט ,הרוגע האמיתי .דה טוויט הגיע יונג מספר לתלמידי שהבהיר למטופל מן
אליו .אויביו חיסלו אותו בתאונת דרכים ההתחלה שאין בבוהו לייעץ לו מה לעשות
— אך חלומותיו יבולים לשפוך איד ,על בע-
מבויימו^
ייתו .הספר כולי ') 757עמודים( עוסק בש-
הכתיבה הטיבה מנעימה את הקריאה ו־ לושים חלומות שעליהם דיווח המטופל .ה-
"
רבה,
בבהירות
מגוללת
על רקע המציאות חלים הוא נסיון להביא אותנו להטמעת דב-
הזדים־אפריקאנית ,אחת הבעיות החשובות רים שטרם עיכלנו .זהו נסיון ריפוי" ,אומר
של
מצפונו
עם
הקשורה
האיש
של
ימינו,
ענג לחולה ,ומ בקש לשמוע את האסוציאצ-
הקטן והחל> התי ' בעלמ־־גסער"ומירתה.
יות שלו לכל חלק וחלק בחלומות השונים.
במקרים ,שהחולה לא הצליח להעלות אסר'
ציאציות העשיר יוננ את הטיפול בחומר מ-
שלו ,ומד ,שנראה בתחילה כהלום באנלי ,.או .
המוגה נדושה ,מתגלה כצזהר לעולם המיתו-
לוגיה ,הדת ההשוואתית יהפילוסופיה .פרו-
טוקול זה ,המובא מלה במלה ,מבהיר לקו-
רא מדוע יונג היה מטפל כה מוצלח .מטרתו
היתד .להעמיק את מודעות המטופל ,והדבר
שיווה מימדים כלל אנושיים לבעיות אישיות
אינדיווידואליות .הרצאותיו גם מעיזות על
אדם מרתק שניתן ביכולת שימוע וכאריזמה.
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בית לאתר הפלישה לבריה"מ .את העדזת
לכך מספרת דבקה ,שהצליחה לזחול החוצה
מבין הגופות שנערמו ?עליה ,כשהיא ערומה
ומרוחד ,בדם וצואה .ומחנות המוות אושוויץ
וטרבלינקה .ובלזעץ ,שם נרצחו 600,000
מיהודי פולין ורק איש אחד ניצל משם ,ואת
העדות 'באפר מביא גילברט ,על כן ,מפי
מהגדס גרמני

...

קובץ של  23מפות על חיי היהודים באירו-
פה ועל קיצם ,מובא בסוף הספר .כל מפה
היא תמצית ?תקיפה בהיסטוריה היהודית.
זהו אוצר של איגפורמציה המוגשת בצירה
!בהירה ,מפורטת ,עם סיכומים קצרים ומספ-
רים .זוהי תוצאה של ?עבודה רבת שנים של
גילברט על אטלס השואה" שראה אור באנ-
"
גלית .מופיעה כאן מפת אלפיים שנות היהו-
דים באיתפה ומפת הרדיפות מאז  , 1050מפת
ועידת ואנזה ,שם צוייגו  14מיליון יהודים
שיועדו להשמדה ,ומפות של מתנות רימז,
שילותים ,ג"טאות ,מהנות מוות .ישנן גם
מפות של מרידות בגיטאות ובמחנות המוות,
הפרטיזנים ,הקווענות הלא יהודים של הגא־
ציזם ואף של חסידי ארניות העולם ,מפה
רבת ערר היא "החיפוש הנואש אחר ארץ
מקלט ב־3ג ."1945-19זהו סיכום של סירובן
של המדינות כעולם להושיט עזרה לנרדפים,
החל בוועידה העקדה לעזרה לםליטים באווי־
אן ,ביולי  ,1938ועד סירובו של בריטניה
וארה"ב להגדיל את מכסות ההגירה המצומ-
צמות .המפה האחרונה בספר מציינת את
מספר היהודים שנרצחו בכל ארץ וארץ
באירופה ...המפות מוסיפות הרבה לאפקטי-
ביות המיוחדת במינה שבה מצטיין הספר
בהמחשת השואה ,נוראותיד ,והיקפד .,אכן,
התבנית החצי אלבומית ,העדויות וחטכסט
האינפורמטיבי והשווה לכל נפש ,יוצרים
ספר מרטיט ומצוין להכרה כללית של קורות
השואה של יהודי אירופה? .

נתיבה במכונה  jי11
בשיטת עיוורת
j
!
מלמדו
ג־2ג שעות
בבי"ס למסחר
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{
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 .שרסיסי
מרכז
ללימודים
יהודיים

»?* בר מקיסר" ,מאת ייזף רוט; עוסק ,כמו
?  [ /רבים מהרומאנים שלו משנות  .העש־
ריס והשלושים ,בהתפוררות האימפריה יר
אוסטרו־הונגרית .הספר. ,שתורגם באחרונה
לאנגלית ,ארבעים ושש שנים אחרי הופעתו
במקור ' ,מהוות בחלקו סיפור המשך ל מארש
דאדצקי" המפורסם של רוט ,וגיבורו ",פרנץ
פרדיגגד עריסה ,הוא קתב משפחתם של בני
משפחת שרוסה מ מארש ראדצקי" .הסיפור
"
מלחמת העולם הראשונה ,בשנת
פותח בערב
 .1913מרוטה ,כמי? רבים מגיבוריו הקודמים
של ר\ט ,משרת כקןין בצבא המלכותי ,והוא
מוצג כהמניםט נטול שמחת חייט ,פרוורט
משועמם ,שמנהל חיי בטלה ומותרות עם חב-
ריו האריםטוקראטיים• .דנה ,הבירה ,אינה
מוצגת עוד כמרכז כוח ,אלא כמעין' טפיל
החי על חשבון העושר והחיוניות ?של הארצות
המצפות לה .פרוטה ניעיר .מהדקאדנטיית
שלו עם הופעתו הבלתי צפויה של בן־דודו
מסלובניה ,ובעזרתו הוא מתוודע לפרובינציות
התוססות .עם פריץ המלחמה הוא פורש מ־
יחידתו המיוחסת ומתגייס לצבא כחייל פשוט,
יחז־ עס בן־דוהו .הוא גם זונח את גישתו ה־
ניהיליסטית לכל הקשור .במין ,ימציע ני־
שזאין לנערה ,שלפנים סבר שעדיף שיתכחש
לרגשותיו כלפיה .כוונותיו של סחטה ש-
טת ,אך המציאות טופחת לו על הנעים .ה-
מלחמה מתגלה ככישלין חריץ מבחינת ה-
אימפריה ,ורובה עוברת עליו במחנות ש-
טייס; הלא לעזר ממנה לווינה דמויית גי־
הטם. ,המאוכלסת מטומטמים למחצה ; אר-
מונות העשירים היו לסנפיונים ,סוסיהם ל-
בשר נקניק וכרברזתיהם לגפרורים .בדידותו
וניכורו של טריטה הולכים 'ומעמיקים במשך
השנים :אשתו עוזבת אוחו לטובת אמנית
'לס בית ,אמו יורדת מנכסיה ומתה לבסוף.
הוא מתקשה לקלוט את ימיה האחרונים של
אוסטריה :דולםוס והמהפכה נחקקים בתו-
דעתו כדמ־עד ,בעת הלוויית אמי וה אנשלוס"
"
כפלישה של יצורים תמוהים מכוכב אחר.
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בשיתיף

משרד החמוד

סמייבר
בצפת
בתנאי נופש מלאים

* קובץ עם ,חברה ומדינה
נושאים על הפרק  /חיים ארלוזותב.

בנושא :

 ,הכל צפוי ־ והרשות נתונה־?

עורך :אשר מגיב.
המחיר 2/100:שהל.

על דטרמיניזם ,וחופש בחירה
במחשבה ה>הוד>זג
מוות המרצים  :ד"ר גחוס אריאלי
פרופ' יוסף דן
מר יורם יעקובסון
מר מוקי צור
ד"ד אביעזר רביצקי
ד'; ר שלום רוזנברג

את הספרים ניתן להשיג
ב"יד טבנקין",
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 ,ufWאקדמית" ,מאת הסופר והמבקר ה־
י "? בריטי הנודע די.ג'יי .אנרייט ,שהת־
פרסם 'בראשוגה לפני כשלושים שנה ,ראה
אור באחרונה במהדורה מחודשת. .הרומאן,
,שהקדים בשנים אחדות את רביעיית אלכ-
"
סנדריה" של דארל ,מספר גם הוא על העיר
אלכסנדריה ,אם בי מזווית שונד? ,לחלוטין .ב־
מרכז העלילה שלושה אנגלים  :פאקט  ,מרצה
צעיר באוניברסיטה שמשמש מבחינות רמת
כדוברו של אנרייט ; בייקון ,מרצה ביגר יי-
תר המוצג כציניקן חביב ישתוי וברט ,צעיר
רודף כמד ,שהגיע לעיר במסגרת מרכז ה-
תרבות הבריטי .במהלך השנת האקדמית מנ־
הל פאקט רומאן חסד תכלית עם סילווי ,סו-
רית נעימה ו מערבית" לכל דבר ,בייקון נר־
צח בידי "
בריונים וברקע לא פוסקות שביתות
•הסטודנטים ,המהומות והשמועות על הפיכה
מדינית .אנרייט משרטט את אלכסנדריה )"ה־
.עיר עצמה דמתה לשקד אחד גהול"( וה־
דקאדנטיות של שנות ?שלטונו האחרונות של
המלך פארוק ,בהומור מהול באבחנות מ־
לאגכוליות .הספר שיפע קטעים ודמויות ר,־
מעלים חיוך ,הוןל בקרובת משפחתה של םיל־
ווי ,מאדאם נאדר ,המנסה להיראות כצרס־
תיה ועד לסטודנטים המתרפסים והמתחננים
.לפני המרצים הזרים .הווי האוניברסיטה נר-
אה ים־תיכוני מאוד ,כמו גם הסטודנטים,
שאינם מפסיקים להדהים את המרצים בתשז־
־מתיהם הלא־אקדמיוח! ,בנוסח אביו של די־
קנס נכשל בנישואיו והיו לו "
עשרה ילדים".
אד לצד הצחוק וההלצות ספוג הספר תחו-
שה טראגית ,שהאנושיות נקברה מתחת ל-
אינטרסים פוליטיים .בשלב מםויים מייעץ
בייקון לעמיתו הצעיר לתעד את ההוללות
"
שלנו באלכסנדריה" ברומאן יפאקט/אנרייט
אכן עושה כן בספר. ,שאינו עוסק רק בהווי
הפרופסורים בקמפוס •השוכן מערבית לסו־
אץ ,אלא ,בשאלות נוקמת ורציניות.

* חוברת נוכח איום הפלישה הגרמנית
לא"י שנים .1940-1942
מהדורה שניה.
ליהט והסיר :אורי כתר.
עריכה :אורנה מיןוכר־ יןטדכ.
המחיר 900:שקל.
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י ם מו"לים גחלים וותיקים עושים ,לעי־
^ תים טעויות שעליהן הם מצטערים שנים
רבות .המו"ל האמריקני הנודע ,אלפרד קנו־
&ף ,דחה ממנו את כתבי הרמן הסה על
הסף ,וכתב כעמר ?שנים רבות ש לא קיים
מו"ל שלא עושה טעויות כאלה ,אם "כי מעטים
מוכנים לדבר על כך" .המוסף הספרותי של?
ה ניו־יורק טיימם" עדך לפני זמן מה מיש־
"
אל בקרב מו''לים אמריקנים מכובדים ,ואלה
דווקא ניאותי להרחיב את הדיבור על ה פיס־
פופים" 'בעברם .מן התשובות שלהם ?"עולה,
שספרים ,שקשה לשייכם לקטיגורית מוגדרת,
 \uriהחשופים ביותר לטעויות כאלה ,למשל,
,,חוות החיות" של גץרג' אורוול ,שנראה
בזמנו להוצאות רבות ספק סאטירה ספק מ־
של ,או ,מן העבר הסחות רתוק ,ספרים כמו
גבעת ווטרשיפ" של .ריצ'ארד אדמס" .לא
"העליתי כלל בתתי ?שאין זה ספר
ילדים",
מעיר מר סקריבנר מהוצאת פקדיבנר זבגיו"
"
בדומה למו"ל ?שדחה
על ספדו של אדמם,
את שר הטבעות" של טולקין בטענה ש-
איש"לא יתייחס לסיפור ברצינות .לדברי ויל־
יאט ג'ובנוביץ ,מהוצאת הארקורט ,ברייס,
"
בזמנו את התפסן ב-
!ץבאנוביץ" )שדחתה
"
נעוצות הטעויות
שדה השיפון" של םאלינגיר(
בחיפזון ובדעות קדומות לרוב .הפרם הרא-
שון על הדחיה המצערת ביותר של המו"לים
מגיע ללא ספק ל ליליטה" של ולאדימיר
"
שהוזכר כמצס על ידי כל אזזד
נבוקוב ,ספר
ממשתתפי המישאל .בין השלמתו ב־ 1954ו-
עד לפירסועיו באמריקה ?ב־ 1958נדד הטקסט
?בין אין־ספור הוצאות ,ור בים מן הנשאלים
נימנו עם הקוראים הראשונים של הרומאן.
רבים מהם טוענים כיזם ,שהכירו מיד בערכו
הספרותי של הספר ,אך פחדו שהספר יתוייג
כפומוגראפיה וחששו מתביעות משפטיות ו־
מסיטן שמם הטוב ושמו הטוב של פרופסור,
נאמקוב מאוניברסיטת קורנל.

בהוצאת " יד מבנקיך יצאו לאןר:

והתרבווג
המח' לחמוד
מבוגרים

תנודות ברייקדנס ארצ^ת
בקולוםאום תל־אב־ב

 Hמשפו&י Bv"tJ3

 Bבריטניה הגדולה-קטנה

ך* מפרים הסקוטיים מודאגים זה דורית
י י כמצבם הלאומי ,משקיעת יחודם התר-
בותי ,מהשתלטות המטרופולין זדך אמצעי
התיקשורת ומההגירה ההמונית לארצות אח-
רות .עורכי כתב־העת הספרותי Cencrastus
הרואה אור באדינבורו ,פנו בעניין זה לשני
משוררים סקוטיים גולים ,קנת וייס. ,שהש-
תקע בצרפת ודאגלס דאן החי ביורקשייר ש-
באנגליה ,כדי לשמוע מסיהם על ?חוויית ה־
ישיבה בגלות .דבריהם ,המתפרסמים בגליזן
האחרון של כתב העת ,מעידים על העדר
אשליות ורחמים עצמיים .יייט ,שעזב את עיר
הולדתו 'גלאוגו בשנת  ,1957נדד דרך מינכן
ופאריס לפידיגאים והשתקע לבסוף ?על חופיה
הםועריס של בריטניה ,אינו מרגיש כמי ש־
נידחה על ידי בני ארצו .הוא כיתב באנגלית
יבצרפתית ,יצירותיו מיתרגמות לגרמנית ,הו-
לנדית ,ספרדית ובולגרית ,אך אמן רואות
אור בבריטניה .הוא .מספר ,שסירב לפנייה
לכתוב רומאן על סקוטלנד כדי לזכות ב-
הכרה במולדת .דאו ,שהתפרסם בעיקר בזכות
שיריו על מעמד הפועלים בעיר הנמל האנג-
לית האל ,מספר שכשני שלישים מסיפוריו
הקצרים כתובים על רקע נוסי סקוטלנד ו-
מוסיף ,שבטונתו לשזב הביתה .לפני שנים
"
שהביקורים שלי ב-
אחדות הבנתי לראשונה,
בית הוקדשו בעיקרם לבחינת העובדות ,ה־
!תחושות דהרקע לכתיבה" ,מסביר דאן את
החלטתו ,ומוסיף ,שלמרות הפאראנויה ה־
מוחת,בין .הסופרים הסקוטיים ,לא סולק איש
מהם עם צי גירוש מגבולות 'בריטגיה .סנק־
"
דוגמא-
יאסטוס" אינו מספק במה ללאימגית
טית ,למרות העיסוק בנושאים לאומיים ,וחלק
ניכר מגליונו האחרון מוקדש לניתיה התיצ־
אות האוויליית של לאומנות סקוטית וברי-
טית כאחד .כתב העת ,שנוסד ב־ ,1979משלב
ביקורות ומאסות ספרותית עם רפורטאז'ות
וראיונות? ,בעיקר ראיונות עם סופרים זרים

.ירימו!" " Iכקצב הרחוב"
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שתזדמנו בסקוטלנד ,כמו מרגרט אטווד ו*
קודט וונגוט.
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* ת?־אביב  ./רחל אנגל .

כסאות
או
פסלים
*)רתב^זתצוגה !בגלריה ריגטר ־ הועזל*
 (aiכסאות ,או .פםאות־כניבול .כסאות־שהו־
צאו־מכלל־שימוש ,נוברו ,גהפכו ליצירות־
אמנות בידי עופר 'קוטלר): .בשביקשתי ?לשו-
הה עמוי תרט אחר שני מושבים ? לשבת•
עליהם ,ולא מצאנו אותם אלא בחדתו ה־
יי
אחורי הקטן של הגלדייו!(.
פול ש ,8הוזעךומז* ,יד" ". «i»"hri tאת
י"
מינירות י
אני קורא• להם פסלים .אבל באמת הייתי
" .
?צריך
לפתות את ה,מטמודפוזה' של קםקא ,שם' .
הייתי מגיצא שם סוב" ,ועוד מסביר • עופר
קוסלר* :חימר הגלם שלי ד.וא גסא; צברתי•
כמות גדולה? מאד.של כסאות. ,בדי שאובל .
לעשות .בהם מה ? שאני רוצה .לחבר שני
בסאות^ ,פדק אותם ולהשתמש ד'ק 'בחלקים-
" וכוי .יזו ,היתד ,מיו אספנות ממש . :אספתי
* כסאות אצל הברים ,או ברהוב '.יש בתערוכה
עשרים עבודזת ,אבל• ליצירתם השתמשתי
בכשלושים או ארבעים .כסאות".
י
י
איד הגעת לרעיון הזה ז .
{,בשבילי י ואת דרך להתמודד עם ' הפיסול
'הפיגורטיבי'' ? ,אומר ?האמן ? ,להתמודד  .עם
"
חומר־גלם« .זת־
חומר מעוצב ,באילו היה
חלה ?התערבתי דק במידת מינימלית . .למשל :
התערבתי ',בסדר הרגליים ,ב&יקומן ,בצירו־
פיהן' .ב־ ,1982כשעדיין הייתי תלמיד בצל-
אל במחלקה? לקדרות ,לקחתי ארבעה מהכס־
אות שליי ,ש ,עברו טיפול רגליים' ,והגשתי
אותם לתחרות  .לאמגיס צעירים של  ,קרן
שדת• .זכיתי במילגד ,שאיפשרה לי שנת
למודים נוספת ב,גצלאל'. ".
לפני שנה סיים עופר קוםלד את לימודיו
'לבצלאל .'/לפנינו וזערובת־היחיד הראשונה
שלו )לפ4י כן הספיק להשתיזן• בתערוצת־
קבוצד ,ב אחד העם . (."90
"
יום אחד" ,מספר .האמן ,בדרבי ל ,בצל־
"
"
?אל' ,בוצאתי בסא ,שגהאז! לי אצילי מכדי.
להיות זרוק כבה ברחוב .לקחתי אותו הבי-
תה; היתה חסרהלו רגל . .אז? הוספתי לו
רגל .אבל רציתי י שלא יהיה .כסא  .סתם.
ראיתי בו• •פסל.י בחרתי ' לי ,נזר עין והתאמתי
יי
אותו".

,

?"

תעשייה !— הצעד .הבא שלי  :עכשיו אני
תצר ,לקיות קירות־!!?? מוכנים ,אלה המש-
משים גןהיצות .אמשיר בעניין הזה של
,ארבע הגליים' .אבנה דברים  .שיהיו דומים
לבעלי חיים .אני .יליד תל־אביג ,1956 ,ו-
הלכתי קירושלים .עכשיו אני סוגר מעגל:
?מדתי לתל־אביב",
יש גאמת בנםאות המוצגים.בנלריד ,המד
? נירים ב»ליי חיים .הנה אחד ,שהיה לפנים
כסא ,עכ>8יו הוא כמו .היד ,הפושטת את בל
ארבע ר»ויה ממנה ,משטחת אותו על הריצ־
0ה .האסז "עזר''• לה ,וטפף אותו ,צבועות
גומ־וד עז? .
ויש כסא אחוס» ,ד.ויים ז« דגליו >בוד>
גבוה; !!מגובה שתי רגליו הקדמיות? יורד.
המושב •בשיפוע .חד־'זווית אל המשענת,
י שהיא המשר לרגליים .האחוריות.
ויש כ?א אחד ,שחור ,שעוות זנד שנעשה
דומה לציור של כסא בסרספקטיבה• .
וססל אחד המידגב משני  ,כסאות! ,בשניהם
'שישמח !המושב מנוקב נקבים ,גדולים ,עגו-
לים .ופסל אחר — ? כמו בן־זוג לקודמו ,ה־
משלים אותו — מושבו הוסר כליל ,והחלל
שתחתיו!נתמלא•! ברגלי־כסא ממינים שונים
ומשונים .,בעלי !עובי שונה ,בעלי wwt
שמות ומגוונות :מעוגלים ,מרובעים ,מלב-
ניים .אתר• שמושבו מישטח זבוביח ,ואחת
מרגליו זכוכית .יש כסא הדומה לתינוק,
הנד ,כורסה אחת ,של עץ גלמי ,והמושג
שלה עשוי פסים פסים של עץ ,שכופפו עד
שהם יוצרים שיסוע גלי ,גמיש ,ואתה נזכר
בקלידים!של פסנתר. ,או אקודדיאון .יש
כסא אחזי ,מצחו מנומר ,מושבו המרופד רך
מאד ,גתעוות עד שנהפך למעיו כר מוארך
 .מאל ובעל זמרה &,נזילה" .יש אחד המזכיר
"* ready madeשל •דישאן; שתי כפות
? *,1r
עופי קמולר רגליו הקדמיות נהפכו לגלגלים גדולים ,מו־
שבי*?.ומזלף במושב איענייס ,שנצבע לבן;
;,אני אוהב י בסאוח• 'יקב אחריהם .י אני ' לארבע רגליו נתוסף גלגל אחד גדול ,זזמי־
רואה !ביום פסליס־על־'ארבע .ובג£ל :יש שי" ,יגאמצע .כסא .משונה ,צבוע שחור" ועי-
י
יי חולשה לחפצים' ,לדבר& מוכנים ,מוצרי" ני .רציני.

עופר קוטלי ,גלריה ריבטר
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"סוף דבר" והבוקר שליאחדיו
 aoHRKaaiהמשך m
המראה היפר־ריאליסטימ )"הדחי » rממ-
ריא"( לבין דצף שיש לו מסמנים •אידאיים,
ופראקטמם משומסים )"סוף דבר"" ,ז3תן
דברים"(,
ולעניין העריכה הערה נוספת .אחמ' מ־
שתיים  :או שכל מילה ברומאן של שבתאי
מקובעת במקומה וממוקמת וממוקדת כתוקף
תפישה גרורה ,שאינה מותיחז אף לא אוח
ואף לא קצה של אות ליד המקרה ,או ש הע-
ריכה היא תולדה של תפישה ברורה ,שממצים
מתור הטקסט על מנת לקיים סימטריה מוחל•
פת בין מירקם פנימי ותבנית חיצונית ,שאז
קיימת הצדקה עקרונית ואידאית לעיצומו
של מעשה העריכה ,אז יש בו טעם־  -או
שמניחים לבל מעשה העריבה ומפרסמים
את הטקסט הבלתי גמור כמות שזעא, .ולא
רק בשמה של ה,טוטאליות של האמנות'.
ייאמר :.אין דרך מלך ,תוואי ביניים ,שביל
זהב של עריכה שפויה"; ודווקא כהקשח־
של שבתאי יש מקום ליצר נחישות וחומרה
בקביעה מעיו זי .בהקשרו של מי שבתב
את ,,זכרון דברים" ,בהקשרו ?של מי שהעמיד
דגם ופאראדיגמה חד־פעמיח מול סיסורת מ־
דורדרת .זה שלא ניחן למצוא בסיפורת שלו
אפילו משפט מיותר אחד )ב זכרון דברים"(,
"
הרשה לעצמו איזה
זה אשר כאמן מצ«;י ל*
דבר חלקי,
לדברים הנאמדים כאן ,למרות ואולי בגלל
נחישותם ,צריך להוסיף הסתיגות עקרונית :
גם האירגון המימי האחר •שהוצע כאן ,גם
ההסתיגויות הביקורתיות ,הן תולדת מקרא
ברומאן הגמור ,ואי אפשר לי ללוותו במקרא
בכתב חיד השלם של יעקב שבתאי מה שעלול
היה לחזק, .או לערער את כיוון העריכה וגם
את שלל ההסתיגויז'ת הביקורתיות שהועלו
כאן .יחד עם זאת ,ניסיוני כמבקר ,מקרא
הוזר ונשנה ,אולי מאות פעמים ,בכל אות
ותג של "זכרון דברים"" ,החד פרץ ממריא",
זה חוזר וגשנה ב"םוף דבר" גורמים
ומקרא
לי להתבצר בדעתי .אלא אם יגיעו לידיעתי
ארגומנטים חדשים ,הריני משוכנע ,כמעט ללא
פקפוק ,כי תפי'שת העריכה של סוף דבר"
"
«3יסעה.

אץ וה מתקבל על הדעת ,שבכוונתו של
שבתאי • היה ליצור קווארטט סתמי ,במתגונת
מודרנית" וחסרת,:אחריות אמניתייז! כגון
"סריסטיכימ.למיניהם מן הסוג שכבר סווסס
במקומותינו .חזרתי ושאלתי את עצמי במהלך
•הקריאה ,אילו עקרונות אירגין הע מתבקשים
מאליזזפ ונובעים מדרכי הפעולה ותרשימי '
הזרימה של החומרים ברומאן .יותר ויותר
החבהחד .לפני התבנית המתבקשת ,ובבן,
*ל פי התבנית המתבקשת ,מן הראוי היה
להפר את התבנית החיצונית ,המיקרית ?,וח"
סתמית של פל פרק ,וליצור בין הפרקים .
איזון אחד ,איזון ©ידרג,
איזון מודרג  .מסוג זןז צריך להיות תואם
,לשני הליכים סנימייס ,שכבר הוזכרו ,הליך
של התדלדלות ככושר החושי ובעומק חוויות
החיים של 6איר ,המכתיב במקביל התדל־
דלות בהוויה המתוארת והיקף המיגרש שלה.
כיל אלה מכתיבים מתדלדלת בהוויה המתו-
ארת ולפיכך הם צריטם ל&טש *»מפ ,אז
מימךים מצטמצמים של הפרק השני והשלישי,
ומלאות המיה ,בפי שהיא מומחשת בפרק
הראשון ,שצריך היד' להכתיב מימדים מור'
תביס מאוד של הפרק הראשון תד'ליך חהד־
ללה והניתוק ההדרגתי צריך היה לקבל
.המומות וביטוי באמצעות התדלדלות כמותית
בטקסט פשוט כמשמעו .בך ,למשל ,הפרק
השני ,המתאר את שהתרחש עם ולאתר מות
.האם ,טומן בתוכו התגברות תחושת המחלה
ובעקבות כך מומחשת פגימה ייושית ,המק-
בלת ,בעיקר בחלקו השני  .מל הפרק ,יחדעיצמה .הפרק השלישי ,מסעו של מאיר לאג־
גליה ,מבהיר לנו כי ה,ממשות הפגומה' אינח
.דק סוג של קורלאטיב אוביקטיבי ,אלא תו"
צ«ד ,מפורשת של פגימה הוש'ית .זה הפרק
בי מגיע גיבור הדי&או למבוי סתום תודעתי.
הבעייתי מפל הפרקים ,בהקשר זה ,היא
הפרק הרביעי .הוא עוסק טלו בחיייי פנימי,
ושאינו מיתנה יאינו תלוי במערכים היצוניים.
אם כן ,אפשר לו לפרק זה ,שלא יציית
לעקרון כמותי יורד'' .סיג של עריכה מעין
זד ,היד ,מציית" קידט כל לעקרון הפוקוס
המצטמצם יהמתמקד של הסמכית המספרת
יחיה ייצר סימטריד ,מלאה בין המרכיבים
" מכל"האמזר לעיל אפשר להסיק שלפנינו
הפנימיים והמרכיבים וחיצוניים של הרומאן.
לאירה של תבנית עריכה זו ,היה הרומאן רומאן חלקי או פגום ,ובכן ,הדברים אינם
ותכניות העומק •שלו מתבהרים מאליהן .שיב כך .התבנית הפנימית של הרומאן שלמה
אין תמיהות ,סגנון מוחיס זה מודים אחר" .ומושלמת ,בה ,לפחות ,לא פגמו .התבנית
לאודה של תכנית "היצונית מעין זו ,היתה ' הפנימית !העוצמות ?הגלומות בה מוכיחות
מתבהרת ההתדלדלות בדמועתיהם •של אבי -דבר נוסף — שלפנינו רומאן ,שלפנינו יצירת
בה ,האב ,פוזנר ,ובעצם כולם .על פי אמנות בעלת הנמקות סנימיי'ת ,מובנה מתוך
תכנית זו לא היו ניצתת דיפרנציאציזת עצמה ,ולא פיגום מקרי או רעוע ,או רצף
משוגות ביו זכרון דברים" ' ו םוף דבר" .מקרי י של ' עמודי טקסט שאינם מתחברים,
"
"
שבתאי תפישת שזה •.החמים העלול להיות מוחש ממקרא
צריך לתסוס את אמנותו של
כוללת .ואם .קיימות דיפרנציאצידת  .,הרי .ה ו? במסת של מימן ידגש מוגזם של התבנית
מצויות בין הניסיון  .המוקדם-לוצוי -נקיח^ .ההיציניי-4מקרא.המתעלס ככל האפשר מהי־

8טי 0ממייס היצמיים ! ,חייתי מציע לקיריו
לבטל ,למחות בדמיונו -,את וזחלוקד.,לפרקים',
ימעט יזפרק' הרביעי — איו גח בל תועלת.
במתכונון החיצונית הנוכחית .הקניית דג-
שים עקרוניים לתבנית העומק ,תוואי הזרי-
מה וחזןליפמם נוספים ,שבאו לידי איזכור
זסימון גמהלך הרצנזיח? ,יבזןיה- .את • דגי
עוצ»תו ומעמדו הממשי ישל' ,חףומאן,
#

במאמרי »מה ההישג האפשרי של הפרי'
"
.זח נת
שנות השישים גססתתנו" )מעריב.
גל' פסח תשמ"ג( אוזכר "זברון דברים",
כמד ,י שיכול לחפור ולהיות אופציה מרכזית
ל"המשן הדרך" סיפורתית לקשת שלמה של
גוספריס צעירים המבקשים למצות בכל־זאת
רפרנט .ריאליסטי־מימטי ,ודוחים מעליהם את
האופציה הפנטסטית ,או הווידויית .מה ש'־'
נתפש אז ,כמהלך כתיבת הפרק המסכם
לסיד>ת המאמרים . ,כאופציה עמו&ה) ,הואיל
ו"סוף דבר" .לא היה אז מול .עיני( ,קיבל
ביאיר והסך להיות מובחן לגמרי ,בבוקר
שלאחרי סוף דגר" .חזדך שהתהווה יעקב
שבתאי" .,באמצעות כתיבה ותפישה מושגית
של הלשון' ,כשלב מעבר אל התיאור הריאליס-
טי מימטי ,יכולח גחחלט לשמש פתח דבר,
בתנאי שאומרים אותה ,מסמנים אותה כאופ-
ציה •גדורה ,שיש גח פוטנציאל עז שי
החייאת השגור ,המאובן והמורגל,
על מנת מאופציה זז ,שהיא  .סיכוי עי,
וחד ?פעמי תתממש ,מן הראוי לסלק מן' ?
התותח נסיונות ?שונים ,לנכס' את הרומאן
לטובת אידיאה צרה ומאובנת ,לסלק כל
השוואת אמשריח )בעצם ,בלתי אפשרית ו-
מסטר (,בין גנסין לשבתאי ,למקם את " זכרו!
.דברים" ו"סוף דבר' בקונטקסט ריאליסט'
מיוחד ,באופציה ובכיוון ריאליסטי'
מימטי
מימטי חדש וייחודי ,למרות השוני בין שני.
הרומאנים' חללו ,ובהישג קיים ועומד
לזכות הסיסירת העברית ,הישג הקיים ועומד
למרות מגבלותיה העקרוניות •של סיפורה
ריאליסטית מימטית בקונטקסט זמננו.
שבתאי בתר בו'אנר הסיפורת הואת למרות,
,שעיון בנוסחים מתיר כתב היד שפורסמו
יוכיח ,שכאמן מושגי ,דרכו היתה יכולה להיוון
עזת ביטוי ייחודית לא סיזות ואולי אף
יותר ,אילו בחר באופציה מרוג זה .בתפישת
מערכת הדיוקים וחהקסדות הלשוניות לא
פמירקם גנםיני ,אלא כמירקם מזקשד ומודע
לעצמו ולמערכת האכסיומאטית  ,wשבני-
גוד לתפישת הלשון הגנסינית• ביקש להגיע
ל אוכיקטיביזאציה של המתואר"" .האמן ה-
"
שקול ,המחמיר ,דק הצירופים" כמתואר במפ-
תו של מירון ,לא גקט באלה הרפרנטים כדי
לחרוג• מגבולות ההורה באמצעות איזו וי־
ניאטח סתמית ,יפה בזכות עצמח ,אבל הסרת
ערד סיפריתי מרכזי ')כגון בחלק מסיפורי
הדוד 0רץ ממריא"( ,אלא ביקש להגיע
"לנוסח מנופה ,שמור וסגור במיגננות של
תודעה מוארת ומודעות של סמכות מספרת.
על מנת ליגור הישג חד־פעמי בספרותנו.
20-30.6.84
• מוסיז ובתפישת תלשין של מסין עסקתי
במאמרי "מסין ,אופציח זגייזח מראשי'
)"עכשיו''—סיפורת ,חונ' ?,4

הספר

'
לגדז ריו^"ילסאות *.

זכדון *וסף
מאת

צילוס  /זאב הרץ

הדב
>ו7וף אוגא

י הקיבלצניקים

מה שהיה בשפה הגרמנית
מתורגם לעברית מגרמנית
שלש הרצאות
שלשה ספרים

"צילום" בגלרית הקיבוץ
דב הוז  ,'25תל־אבייב עד '31.7.84

"מעדני מיד"

י
ף• גלרי'ו^ של"הקיבוצים " בתל־א ביב מציגה
ו  Iהחודש תערוכת צילום .המציגים הם
ששה חברי קיבוץ. .הקבוצה כוללת את כל
ה מעמדות" — מוזובב־אוטודידקט ועד 'למק־
"
של•
צוען מנוסה י ומוכר .המכנה המשותף
מתי חלילי ,משטר העמק  :סגי דזרזת
השישיה ^וא ברמה המקצועית הנבוהה .חיץ
מזה ,כל /אחד י עושה את שלו בקשת רחבת
*'1אוו הגיע מצשון־אפריקה ליראון .שלושת^ תנועח .בתבונה היא מסרבת למילוליות:
.של סיגנונות.
יוסף כיאיז י מגלאוז נולד בארה''ב ומייצג י מוצאים פורקן ופתחן לבעיותיהם האישיות ,ן,אם .לתת שם לעבוחזז האם להגבילה
בביטוי אמנותי־אםתטי ובצילום טוב .צילימיו בתחום האמירח כפי שהיא מדברת אלי ו
את הזת? /האמריקאני •בצילום .בארץ .הוא
•יוצר אמנות בו־רגע" בניב הפוטת'ורנליזם .של דוד קולט במיוחד מדגימים את היכולת דומני שהגבול האסוציאטיבי הוא הרבה יותר
בדאון" הקדיש י שעתיים ).שלמות  (1לתיעוד הסכנית המעילה שמאפיינת את  .בוגרי בית־ .רהב ,והרגשתי שיש להשאיר את התחום
של התונ pצוענים בארה"ב .את התוצאה — ספרו, ,הדסה ירושלים' .עבודותיו טעונית הפתוח לכל השלנד ,אפשרית".
התפעלותו .מהתרבות הזרה והמוזרה כל־כר  .במתח ריגשי גבוה ,ושליטתו הטכנית מאגר
*ברזזפ• אידלעשייו מחצרים הוא אוטו-
— הוא מציג בגאווה בסידרד ,של צילומים שרת לו הגברה נוספת של עוצמתן האמוציו-
דידקט מארגנטינה .ה,אמנות בן־רגע' אינה
בסיגנון של מוריו ,פרופ' לסקי! ויזסף בהן .נלית.
לרוחו:
תהליר !)העבודה( זה הוא מעשה
אם אתה ,קורא יקר ,מגלה דמז של ובי־
הצילומים של סירה שחפ־גולן מגלים את של הבשלה איטית וארוכה ,של שנים לעתים,
קורתיית בדברי ,אין זאת אומרת הלילה ,השפעתם של מוריה שימחה שירמן ומיכה לפעמים מתחיל במשבר חוויתי ,תור נסיון
מהצילומים לא טובים .ההיפר הוא נכון — קירשנר .המיטען הרגשי וההתמודדות עימו ,דרמטי מיוחד .אם כן ,התמונות נבעו מתוך
אלה הם צילומים מצויינים ,מרגשים ונוגעים הם שלה בלבד .היא מרגישה !צו-רד להסביר אזורים בסיסיים של החיים האנישייס ,שבהם
 iללב .במידה שקיימת ^עיה ,היא כולה שלי .גם גמלים )הזד .חבל !( את שאיפתה להתבטא שולס הוואקום המוחלט ,או האמת ,או ההד-
אני מרגיש ,שלקיר של גלריה מכובדת שיי -על נושאים כמו "...תחושות במהלכו של מיה של האמת" .את תמונותיו מאפיינים
כים רק צילומים ברמה בלתי רגילה ,יוצאי מאבק בין כוחות קיומיים ,הנטישה מול ה -קומפוזיציה ומירקם מוגדרים היסב של אל-
דופן ממש .מובן מאליו ,שאיש לא מסוגל צורר בהישרדות ,בשמירה על מקיים .בחיים מנטים במו — אדמה ,עור ,בד — היתםיס
לצלם בבת אחת סידרה שלמד ,של תמונות ,שהיו ואינם .בצמיחה המחודשת .האדם הנאנק יהגיגודים שביניהם.
שכולו יה?ו יוצאות•-דופן ,שהרי לכל הר יש
רק פיסגד" אחת' .ואיני יזדע היטב ,שהיוס ה־ עם שורשיו ,מול מסגרות ומערכות חברתיות•
מתיי חלילי ממשמר העמק מדגים את ה־
שידרה הזאת באופנה ')ובמיוחד בארץ שנתנה אל האדמה המכוסה בטון והחיים הפורצים גישה הישירה והכנה לר ,אנו מצפים מצבר
לנו ,קפה  ,בן־רגע', ,צילום גן־רגע' ולדא -י מתוכה" .וכמובן" :הקשר אל הבית ה־ .וחבר משק .איו לו,השכלה סווחמלית בצילום.
בוני גס ;אמנות בן־רגע'( .אבל אני מצפה קיבוצי".
הוא מתעניין געיקר גבני־אדם .י במשמר י ה-
ליותר.
פרוריק •עיאיו למדה אמנות גגרסת .בש -עמק הוא מטפל בחולים ובזקנים .הדבר מור-
בילו • -הצילום הוא מדיום טסף המשמש לןז גש בצילומים שהוא מציג , :שני דורות' .הם.
דוד קול^י!נולד באנגליה וחי 'בכפר משיא,
"
*רה שחס־נולו ' היא צברית מיקום ,ופרדריס '
להשלמת הביטוי־העצמי ,ביחד עם ציור ו־ צולמו:במיומנות ובעץ חדה ובלב הס.
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עיצוב בפועל :כרמית ויסנר
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לצרפתי שאמר "תפש את האישה" היה גם הוזה עתידות .מי אם לא
1 Iהוא דאה בדימיונו את תהפוכות הקריירה הפוליטית של יצחק רבין.
אולי גם קרא בעיני דוהו מה יאמרו מאהודי גבו של יצתק נבון .אבל ספק
אם הגיע עד שמעון פרס .מי שנוהג לסתום את ההודים בהשכלתו בנייד
עתונים ,יתפלא לשמוע שהאיש בכלל נשוי .אשתו של יו"ר מפלגת
העבודה כאילו לא קיימת על המפה הציבורית .לא מתראיינת .לא
מככבת במסיבות ובעודי ההכרה.
כל זה לא מבטל את נוכתותה בהייו של המיועד להרכיב את
הממשלה הבאה .מה שנותר בגדר תעלומה הוא :עד כמה האלמוניות
שהיא גזרה על עצמה בדעה צלולה ,מסייעת לאיש שלה ,או תורמת
למצב שגודלו הפוליטי תלוי על בלימה.
יהסי כלפי סוניה פרס הוא דו־עדכי .אישית ,אני מעריץ אתת
שכמותה אשד בזה לכל הנורמות האופנתיות והמעוותות שהתפתהו
בסביבתה ההכרתית הקרובה ,ומטפתת אישיות עצמאית ויוצאת דופן
שאיננה תלויה ב"מה שיאמרו" או ב"מה יכתבו עלי".
אבל כעתוגאי יש לי אתה בעיה ,בעיקר ככל שגדלים הסיכויים שלה
להיות אשת ראש הממשלה .בנקודה זו ,לציבור יש בהתלט את הזכות
לדעת מה דמותה של האשה הכי קרובה למנהיג ,אשד לכל הדעות
מסוגלת להשפיע על התנהגותו ומצבי דותו ,אם לא למעלה מזה .באדה"ב
זה דבר מובן מאליו .אצלנו פהות .אבל סוניה פרס היא תריג קיצוני.
 ±9פילו במערכת הבהירות האתדונות היא שמרה על פרטיותה בקנאות.
&י* ניסיונותינו לדובב אותה נדהו על הסף ,גם לאהד שנרמז לנו מצד
הממונים על תעמולת המערך ,כי תהיה מוכנה לפתוה לשעה קלה את
שערי מקדשה .בלית בדירה נאלצנו לשרטט את דיוקנה כמעשה תשבץ,
בטכניקה השגרתית של עבודת מודיעין .תהילה עופר נטלה את המשימה
על עצמה .העבודה לא היתה קלה .ארכיון המערכת ,שהוא בדרך כלל
מאגד המידע העשיר ביותר למקרים שכאלה ,היה הפעם מקוד דל ביותר.
לא נותר אלא להסתמך על ידע אישי של מקורבים בדמות שונות ,כולל
הידע האישי של תהילה עופר עצמה ,שאיננו מבוטל כלל ועיקר.
את פדי עבודת הנמלים שלה תוכלו לקרוא בכתבה הפותתת את
הגיליון .אני הייב להזור ולהדגיש ,כדי למנוע יצירת רושם מוטעה ,כי
סוגיה פרס לא שיתפה פעולה בהכנתה" .אם השתמשתי בכמה סיפורים
שידעתי מהיכרותי אתה ,אני מבקשת מראש את סליתתה" ,אומרת
תהילה ,ומקווה כי הגב' פרס תמשיך לומד לה "שלום" לכשייפגשו ,לאתר
הפרסום.

סוגיה פרס ותהילה עופר)מימין( :לא שיתפה פעולה
**פודטאי בדית המועצות התדימו את האולימפיאדה בלוס אנג'לס,
 wוגם ד"ד מארק רוסנובסקי לא נסע לשם .ד"ד דוסנובסקי תי פעם
ברוסיה והיום הוא בישראל .פעם היה רופא של הספורטאים הרוסיים.
עכשיו הוא הרופא של הכדורגלנים הישראליים .את המומתיות שלו
מתאר מרדכי רוזנבלום בכתבה "מהפנט באיצטדיון" .ד"ד רוסנובסקי נהג
להעזד בהיפנוזה כדי לשתדד את הספורטאים במוסקווה ממיגבלות
המתה וההדדה בתתרויות ,וכך סייע להם להשיג שיאים.
כשראיתי בטלוויזיה את רגליה הרועדות של המתעמלת לימור
פרידמן ,השבתי על המהפנט שלנו שנשאר בבית ,במקום כמה עסקנים
שרצו לעשות היים בקליפורניה .הם לא היו צריכים אותו שם ,אהרי שיד
אלמונית היפנטה אותם להאמין כי הכבוד והיוקרה שתקצור משלתתנו
במשתקים ,יעמדו ביהס ישר לגודל המשלתת.
על כך כבר העיר שלום רוזנפלד בתכנית דדיו ,ששיא הספורט
הישראלי הוא משלהת העסקנים בלי אף ספורטאי.
הוא אמד זאת אתרי אולימפיאדת מלבורן שהיתה ב־956ו.
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סוגיה פרס ־ "לא לפרסום

10

מאת תהילה עופר
ילד כלא

רעייתו של מנהיג מפלגת העבודה אמה מוכנה
להיתשף לכלי התקשורת .היא מטפלת
בהתנדבות באלמנות ויתומי צה"ל ,אך אמה
מוכנה לנצל זאת לפרסום.

יממה לאתר שנולד בכלא ,נתקף אלעד ביק־
ריר •.אמו ,אורנה ,מרצה את עונשה בכלא
נווה־תרצה ומנסה להגמל מסמים" .הילד שלי
יותר הזק מהסמים"  -כך היא .מקווה .כתבת
צבע.

19

אהבתו של תל־תי ויתקין

24

מאת יורם קניוק
את המנגינה שלו אי אפשר
להפסיק.

סיפור רומן שנקשר בין בנו של מהפכן
סוציאליסטי לבתו של רווזיוניסט.

שיתה עם האמן היהודי הדגול מרק שאגאל
ליום הולדתו ה־.98
Q1I
צי

מאת מיכל קפרא

37

שירות "גאמא" פאריס
מהפנס באיצסדיון

מדודים
17
oa
29

?4

^°י

בעידן השיאים של הספורט  -ההיפנוזה היא
אמצעי נוסף לשיפור יכולתו של הספורטאי.
ד"ר מרק רוסנובסקי טיפל כספורטאים רוס-
יים ,באמצעות היפנוזה ,לפני עלייתו ארצה.

41

מאת מרדכי רוזנבלום
חיאסרון רחוב

42

רחובות פאריס מוצפים בשלל צבעים ורעי-
ונות מקסימים לכל שותרי האופנה .כתבת

צבע•

מאת יהודית חמך
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43

הצד הרביעי של המסבע
מאת יהונתן גפן
שיפודים
מאת מאיר עוזיאל
יד ראשונה
מאת נורית ברצקי
לאכול בחוץ
מאת מאו"ל
חיים ואוהבים
מאת תמר אבידר
פנטהאוז
מאת יגאל לב
הורוסקופ ,צוחק מי שצוחק
אחרון

" 44מעריב"  -לפני  35שנה
בעריכת גבריאל שטרסמן

"לא לפרסום!".,...
כל מה שרציתם לדעת
על אשתו של המועמד
להרכיב את הממשלה
הכאה ,שהיתה תעלומה
ציבורית ,אבוילו במערכת
הבחירות האחרונה;
מפגי שסוגיה פרס
מקפידה לשמור על
פרטיותה ,ונזהרת שלא
לחשוך! עצמה
לתקשורת.

 * Aיש לא שאל  -בהמולת הבחירות -
 ^^39איפה םוניה פרסי בולם יודעים בבר
 £^feשביתה הוא מבצרה וגם כשבית פרם
 9 7נפתח בפני מצלמות ועתונאים,
פרטיותה נשמרת .שולמית שמיר ,אשת ראש
הממשלה ,התרוצצה בין סניפי חרות לעיירות
הפיתוח ,נאמה בכל חוג אפשרי ודחפה את בעלה
מלמטה ,שיישאר בצמרת .םוניה פרם ,ברגיל,
ידקי ראיון לעתון? "לא בא בחשבון"!
וכשטוענים כלפיה שצניעותה המוגזמת מזיקה
לשמעון פרם ,בהיותה נחבאת אל הכלים
יתריעליהמידה ,יש לה מה לומר בנדון" :ואלה
שמדברות הרבה ,תמיד עזרו בזה לבעליהן?" לא
קשה לחוש שהיא מתכוונת למספר "נשים שלי/
שאינן בדיוק לרוחה ברדיפת הפרסום לשהן.
למי שמבקש לשרטט את דיוקנה ,לא נותר
אלא לחטט בארכיונים .גפ אז יעלה בידד שלל
דל .רק קטעי עתוניפ בודדים ,וחצלומים
לאיברורים ,כשהיא משמשת רק רקע לגיבור
המרכזי ,בעלה שמעון .מה עושים כדי לפרח את
חומת המבצר ,כדי לחפש את האשהז
הולכים אצל ידידיה ,מכריה ,באי ביתה.

אבל קשה לדלות סיפורים .כי את כל מכריה ,גם
העתונאים שהם בגדר ידידים ,השביעה משכבר:
"זה לא לעתוך /על בן ,כל מי שמוכן לנדב
"סיפור סובי /מתוך כוונה לשבח את םוניה
פרם ,משביע אותך" :רק שהיא א* תדע שאני
סיפרתי' /כולם חוששים שזה סופה של הידידות
אתה .מוכנים לשלוף רק סיפורים לא־חדשים,
בתקווה שאולי לא תבחין "מי הלשין" .וממילא
חל עליהם חוק ההתיישנות.
וכך שמענו איך לפני עשר שנים,
כשהושבעו שרי הממשלה ,שבה היה חבר
שמעון פרס כשר הבטחון ,חלפו מצלמות
הטלוויזיה על־פני היציע בכנסת והתעכבו על
נשות השרים ומשפחותיהם .םוניה לא היתה
שם .ידידה מודאגת צלצלה לביתה" :את חולהו
למה לא היית בכנסת?" .םוניה השיבה" :לא,
אבל היה לי משהו יותר חשוב לעשות' /מה כבר
יותר חשוב לאשה שאינה בעלת קריירה משלה,
ביום שבו מושבע בעלה כשר בכיר בממשלה?
הנה מה היה יותר השוב :םוניה פרם ,יחד עם
קומץ ידידות ,עושה לשיקומן של אלמנות
מלהמה .היא השיגה עבור אלמנה צעירה נסיעת

נופש לחו"ל והיתה בעיה  -מי יטפל בילדה
הקטנה שלה .הפעוטה הסכימה להישאר עם
מטפלת ,אבל בתנאי ש"דודה םוניה" תטייל אתה
כל יום בשעות אחרי הצהרים ,בגן השעשועים.
"איך יכולתי לאכזב את הילדה ולנסוע לכנסת?"
שאלה םוניה.
יא נולדה באוקראינה למשפחת גלמן
^—^ ועלתה עם הוריה לארץ ,לכפר הנוער
^?f
 4בךשמן שם שימש אביה כנגר .במוסד
1
 Jזה הכירה את החניך שמעון פרסקי.
f
השניים יצאו יחד ל"הגשמה" בקיבוץ אלומות.
מאז ואילך ,נכנם שמעון לאור הזרקורים כפעיל
בנוער העובד .סוניה נשארה בצל.
לימים ,כתב פרס על אהבתם" :התאהבתי
בקלות .כל חיי הייתי איש מאוהב .אהבתי היתה
שלמה ,מלאה ...הנערה שאהבתי בכל תקופה -
ובכל תקופה לא .אהבתי אלא נערה אחת -
נראתה לי כליל השלמות .המסקנה הבלתי
נמנעת מכך היתה שאינני ראוי לה ...הנערה
שאהבתי היתה לבת בריתי לאורך חץ":..
כל הידוע ברבים הוא בי ילדה את צביר ,שכינויה
"ציקי" ,את נחמיה שכינויו "חמי" ואת יונתן,
הוא ''יוני' /גם הבת והבנים ירשו מהאם את
ההקפדה הקנאית על התרחקות מעסקי
הפוליטיקה של אביהם .הופעת "הנכד
המארוקני" בתשדירי הבחירות ,על הברכיים
האשכנזיות של סבא שמעון ,היתה בבתינת
חריג .ואין לדעח אם סבא לא "קיבל על הראש"
מסבתא.
צביה "ציקי" ,נשואה לדיר רפי ולדן ,רופא
בכיר בתל"השומר .היא בעלת תואר דוקטור
בפםיכולינגוויםטיקה ומרצה באוניברסיטת
בר־אילן על בעיות של עושר המטען הלשוני
אצל הילד .להם שלושה ילדים ,מיכל בת  ,8נועה
בת שנתיים ואסף בן חציישנה.
יונתן "יוני" ,גרוש ,בלי ילדים ,סיים
לימודי חקלאות ועוסק בפיתוח גניינוי .נחמיה
"חמי"' ,שנקרא על שמו של נחמיה ארגוב
המנוח ,שהיה מזכירו הצבאי של דוד בךגוריון,
משרת בחיל אוויר ,שם הכיר את אשתו ,בת
למשפחה מארוקנית ובה "האשם" ל"נכד
המארוקני של פרפ" ,נדב בן השנתיים.
הנה דוגמה לדרכם של הבנים :במלחמת יום
הכיפורים היה הבן ,חמי בן ה־ 16מגיע כל יום,
אחרי הלימודים ,ל"בית הלוחם" ,רץ בין
שולחנות הפינגיפונג ,אוסף כדורים שנפלו על
הריצפה בעת משחקם של הנכים המרותקים
לכסאות גלגלים .היתה זאת התקופה שצה"ל
ומשרד י הבטחון שימשו מסרה לחצי ביקורת
רביפ .עתונאית אחת ביקשה מגברת פרס כי אם
אינה מדברת על עשייתה למען אלמנות ,לכל
הפחות תרשה לבנה להצטלם ולספר על עבודתו
בהתנדבות למען הנכים .אבל לא היה כל צורך
בפניה אליה .חמי בעצמו ,בשובו מאיסוף
הכדורים" ,התנפל" על העתונאית" :מנין נודע
לך מה אני עושה? הרי אף אחד בבית הלוחם לא
ידע שאני הבן של שמעון .ואיזה ענץ יש לציבור
בזה שאני מתנדב!" אגב ,גס הנשים האחרות,
העובדות במחיצתה למען משפחות שכולות,
בורחות מפרסום ,ממש כמותה .בהן רחל
)דוזז'סה( צוד ,אשתו של מי שהיה רמסכ"ל
צה"ל ,רב־־אלוף צבי )צ'רה( צור.
לי ',אישית ,היו הזדמנויות רבות להיווכח
ברגישותה של םוניה פרס לפרסום ,ואפילו
מדובר בפטרה טובה .זה עתה מצאתי בארכיון
קטע־עתון ,בו "העזתי" להזכיר אותה .הוזמנתי
לביתה כדי לדווח על מיפגש של פעילות מיח"א,
למען ילדים חרשים .םוניה פרס היתנתה קודם;
"בלי עתונאים' /דאומה זייצמן ,אשתו של עזר,
שכנעה אותה שלמען גיוס פעילות למיח"א,
רצוי כי ידווח בעתון על הפגישה .גברת פרס "
הסכימה ,בתנאי שיהיה רק איזכור סתמי על
מקום ההתכנסות .היא לא הרשתה לציין כי את
הכיבוד הכינה והגישה במו ידיה.
פעם אחרת ,הוזמנתי למפגש בביתה,
שמטרתו גיוס נשים .למשמר האזרחי בשכונה.

היוזמת היתר .פעלה לוי ,בעבר קצינת ה"ן
ראשית ,שעשתה באותם ימים למען המשמר
ה אזרהי .כוונת המפגש בבית פרם ,כמו במקרה
של מיה"א ,היתה למשוך נשים לפעילות
ציבורית ,גם באמצעות ה"םנוביאפיל" .גס
הפעם םרבה םוניה פרם לתת את ידה לפרסום.
אתה תוהה  -מה יש לה להסתיר? חרושת
שמועות מכוערות םיפרה בשעתו על ביתו
המפואר של מנהיג מפלגת העבודה .ולא היא.
לזוג שגידל שלושה ילדים  -שבינתיים גדלו
ועזבו את הבית  -דירת חמישה חדרים אינה
לוכםום ,לגבי הישראלי במעמד בינוני .הדירה
שוכנת בבית רביקומות ברמתיאביב ,שבנה
אחיו הקבלן של פרם ,גרשון )"גיגי"( פרפ.
הגיס ,ואשתו כרמלה ,הם מבאי־ביתה הקבועים
של םוניה פרס ,המגיעים בערבי חגים ובלילות
שבת ,לארוחת ערב משפחתית .לארותות כאלה
מוזמנים לפעמים גם אורחים חשובים,
המתרשמים מהאווירה הבלתי־פורמאלית.
שגריר מצרים ,שעד מודתדה ,התפעל מליל
הסדר הראשון שלו בישראל ,כאשד הוזמן להסב
על שולהנם של הפרסים .שמעון פרס היה כבר
באופהיציה ואת הזמנת השגריר ,שהיה כאן

לבדו ,ממה םוניה פרם .מורתדה ,שיבח והילל
את המארחת שלו.
^^כל מדברים בשבחה של האשה
^^י הצנועה ,נעימת הסבר ,היא חריפת
1
 /מ ח ש ב ה ו שיח ה עמה  -כולה
)
ן "קומונםנס" בריא.
הקופאיות בסופרמרקט הסמוך לביתה
מעריכות אותה באותה המידה שמעריכות אותה
נשי דיפלומטים .הויכוח היחיד עליאודדת
אישיותה הוא ,האם היא עוזרת או מזיקה
לבעלה ,בבריחתה מאור הזרקורים .אפילו
בפעמים שבהם היא מצטרפת אליו לארועים
פומביים.
צעיר ,שאביו נפל במלחמה ,שסוניה פרס
טיפלה באמו החולה ,הזמינה אותו ואת אחיו
להתגורר בביתה ,כשהאם היתה מאושפזת .הוא
זוכר בהכרת טובה כיצד ליוותה את אמו במשך
שנים לטיפולים קשים ,עד שהלכה לעולמה.
הבחור מדבר על גברת פרם כעל אהת מצדיקי
הדור .כיום ,הוא עתינאי .וגם הוא אינו מעז
לבקש ראיון אתה .בין המסבים לשולחנה של
)המשך בעמוד הבא(

הזוג פרס בצרפת ,כעושמעון קיבל עיטור כבוד:
"מה שאני מפסיד בתוץ -אני מקבל בבית'/

סמ»ה פרס עם סאלי לואיט ,רע"תו של שגר*ר
ארה"ב בישראל :לותמת את מלתמתן של הפעילות האפורות) .צילוס :שמואל רתמגי(

מבעד לדלת הפתוחה ,נשקפת דךה נאה,
י עם כלים נאים .חדר עבודתו של פרם צמוד לחדר
האורחים והחדרים מופרדים באמצעות מחיצה.
בחדר עבודתו שולחן עץ כבד ולאורך הקירות
יש מדפי ספרים ,מה שמעייק גם לחדר המגורים
אווירה סולידית .על הקירות בסאלון תלויים
ציורים ורישומים אוריגינליים של ציירים
ישראלים .פינת האוכל ספונה עץ והרהיטים
גדולים ,נוחים ,בריפוד בהיר ,לא מנקרי עיניים.
בחדר ,פזורות מזכרות שונות ,חלקן עם
הקדשות ,מתנות שקיבל פרס מגדולי עולם.
המתנות היקרות יותר נתונות בארונות זכוכית.
בבית הזה ביקרו• אנשים מפורסמים מאד
ומתארחים הרבה .אבל פה מבלה אשת המדינאי
גם שעות בדידות רבות .מול הטלוויזיה ,עם ספר
ביד ,או בעבודות הבית .הבעל סמוך ובטוח
שתמיד תחכה לשובו מעיסוקיו ,ולא תטריד
אותו בבעיות ה"קטנות" של משק הבית.
לפעמים ,כשהוא איננו ,היא לוקחת את המכונית
הקטנה שלה ויוצאת לבקר אצל חברות.
לפעמים ,למשחק קלפים על פרוטות .אבל לרוב,
בעניינים הקשורים בטיפולה •במשפחות
שכולות ,במסגרת פר?1ית ולא ממוסדת .היא
מנצלת את השם פרס רק כדי להשיג הטבה ודלת
פתוחה לאלמנה או לסידור בשביל היתומים.
* רגוני הנשים נואשו מלפנות אליה,
^
כשסרבה בתוקף לשמש "קישוט".
י ^%
^ JTOוהעדיפה לנהוג על־פי הכלל של "מתן
^ yבסתר" .בשעתו ,היתה פעילה
ב''ארגון אמהות עובדות" בתל"אביב ,במהיצת
דבורה נצר ,שהיתה חברת כנסת ,ואותה
העריצה .כאשר התחלפו מזכירות הסניף ,רגזה
פעם על כי ב"באזאר" השנתי ,ביום שבו הוזמנו
עתונאיות לסיקור ,העמידו בדוכנים רק "נשים
של" ,ידועות־שם .סוניה פרס סרבה להיות בין
אלו ולחמה את מלחמתן של "הפעילות
האפורות" .היא נכשלה  -ולא באה יותר לשום
ארוע של התנועה .בעלת עקרונות.
מובטח לאדם שבעצמו רגיש לבעיות
סוניה פרס ,עם בעלה בהקרנת סרט" :אני לא האישיות הציבורית במשפחה".
הזולת ,כי יקנה את לבה .בכך ניתן למצוא קווי
דמיון בין סוניה פרם ובין עליזה בגין המנוחה,
)המשך מהעמוד הקודם(
באי  .ביתה יודעים לספר גם על אירוח שגם היא ברתה מפרסום ועשתה מעשי צדקה
םוניה פרם ,גם אנשי תקשורת ואת הללו היא שאינו מנקר עיניים .ידידה זוכרת שפעם ,בסתר .אלא שלא כגברת בגין ,שאהבה לספר
משביעה "לא להדליף לעתונות סיפורים כשפרס היה שר הבטחון ,הוזמנה עם קבוצת עד כמה היא אינה "בעלבוסת'ה" ,גברת פרס
מהארוחה" .הכי מתקשה לעמוד בתנאי זה היא נשים ,ממיגזרים שונים בציבור ,לארוחת היא עקרת־בית למופת ,בשלנית טובה ומצויה
עתונאית החיה בגפה ,אשר סועדת פעמים רבות צהרים ,לכבוד ביקורה בארץ של אשת שר ברזי האירוח ,המשרה חמימות ונוחות על
בלילות שבת בבית פרס ,על בסיס של ידידות בטחון מאחת ממדינות אסיה .סוניה הגישה לבד ,האורח .בדבר נוסף היא מזכירה את עליזה בגין:
אישית ולא רק בשל היותה כתב של "טור בכלים יפים מאד ,ארוחה חלבית פשוטה ,מרק םוניה פרם לבושה תמיד באיפוק ,בשמלות
חברתי" .גם היא נמנעת מלכתוב סיפורים על קר ממלפפונים ולבן ודג בתנור .אורחת הכבוד נוחות ,לרוב מאריג בהדפסים עדינים ,בגיזרת
ביקשה לדעת האם זה דג ישראלי מיוחד .סוניה "שמיזייה" שאינה חולפת מהאופנה .ואינה
סוניה.
ספק אם האורחים ,הקשורים בפוליטיקה או צחקה" :לא ,את זה הילדים דגו אתמול ,בחוף מצריכה החלפת מלתחה בכל עונה .בתסרוקת,
בתקשורת ,בהם מעוניין פרס כאיש ציבור ,היו תל־ברוך הסמוך ,סתם דג זול וטעים "...בתום באיפור ובתכשיטים ,כמעט אין מרגישים אצלה,
זוכים להכנסת אורחים במסגרת משפחתית ,הארוחה היא הכתיבה לנשים שביקשו את מתכון בגלל האיפוק .ורק בדבר אחד קשה לה להתאפק
אלמלא היתה סוניה משתפת פעולה או אפילו ה"פארפה" ,שגם אותו הכינה לבד .ואך בקושי  -מעישון.
יוזמת את האירוח מרצונה .כל עתונאי יודע שגם נכנעה להפצרות האורתות הישראליות,
"שלושים וחמש שנים  .אמרתי שלא אני
השתדלות אצל פרם ,להשפיע על אשתו שתרשה להן לעזור לה "להוריד מהשולחן" .האישיות הציבורית במשפחה ,אלא שמעון
להיחשף בפני התקשורת  -לטובתו ,אומרים לו אשת השר האורחת יצאה משם המומה  -אך בלבה גם עכשיו לא אחרוג מעקרון זה" ,אמרה
 ?אינה נושאת פרי .אולי פרם ניסה פעם ,וגם מלאה התפעלות.לאחרונה ,לכל מי שביקש לראיין אותה ,לקראת
הוא נתקל בחומת הסירוב של סוניה .ואולי יש
הבחירות או מיד אחריהן.
^_^ ין מעריציה המושבעים של סוניה פרס
לזקוף לפרטיות שהיא יוצרת סביבו בד' אמות,
מאז נשואיהם חלפו  40שנה .רק פעם אחת,
ולהיותה "האשה הקטנה" שכל דאגתה לבעל
^• גילינו גם שוטרים ששמרו על פתח התרצתה סוניה וגילתה  .לעתונאית מה דעתה על
ולילדים ,את כוחו של הפוליטיקאי ,לעמוד ן
דירתה ,בתקופות שונות ,שבהן היו בעלה" :כבעל ,כוחו בכך שנותן לי ולבני ביתו
בחיצי ביקורת מורעלים ובאכזבות פוליטיות  WWלשמעון פרס תפקידים בכירים' .אחד בטחון' ,ענין ,חופש ,סיפוק מהחיים הפרטיים,
חוזרות ונישנות .אולי לזה התכוון מטבע הלשון מהם סיפר לי פעם שסוגיה גערה בו ,כאשר גילה אהבה ושמחת חיים ".ואילו בעלה גילה
"עזר כנגד/
לה שהילד שלו ביקש ,בחופש ,לבוא "לעבודה שבארוחות משפחתיות ,הוא עוזר לה לשטוף
כשאינה חוששת מפרסום ,יש לםוניה פרם של אבא" .האיש לא העז להביא אותו" .מילא ,כלים .במשך שנים רבות ,היה אסיר תודה לה על
 .מה לומר והיא מביעה דעה בכל נושא ,מצרכנות אם אני כזאת מכשפה בעיניך ,אבל לעשות אותי היחס לאביו הקשיש ,יצהק פרסקי ,שהלך
ועד תיפקוד הממשלה .דיבורה ישר ולענין מכשפה בעיני הילת" ולא נתנה לו מנוח ,עד לעולמו לפני שנתיים .הוא היה אורח רצוי
ולפעמים אפילו בוטה במקצת .פעם פגשה מכרה שנאות לבוא לקפה־ועוגה ,עם הילד ,שלא ומכובד בארוחות של ליל שבת ,לסירוגין ,אצל
בסופרמרקט וראתה בעגלתה קופסאות של בשעות השמירה ,אלא על תקן של ידידים .שני בניו ושתי כלותיו.
כאשר הפצירו בשמעון פרם לשתף את
שימורי מלפפונים כבושים" .עכשיו ,בעונת שוטר אתר שמר על דירת פרם בליל הסדר.
המלפפונים ,את לא מתביישת לקנות מן המוכן? סוניה •הפצירה בו להיכנס ,אך האיש סרב לנטוש אשתו במערכת הבחירות ,בנימוק שבהעדרותה
זה יותר יקר ופתות טוב!" התרעמה .כשהמכרה את משמרתו .אותו ליל סדר היתה הדלת בדירת מארועים פומביים הוא נמצא מפסיד ,הגיב
הצטדקה ואמרה שהיא אשה עובדת ואין לה פנאי פרס פתוחה ,לא רק לביקורו של אליהו הנביא ,שמעון פרם" :אולי מה שאני מפסיד .בחוץ  -אני
להחמיץ מלפפונים ,מיד התנדבה סוניה" :אני אלא כל הערב ,כדי שהשוטר לא יחוש בדידות .מרוויח בבית .םוניה ,עזרה לי כל־כך הרבה
אכין לך ,חבל לבזבז כסף ,הרי כולנו מצווים וסרניה הגישה לו כל מנה ומנה ,כמו למסובים בדרכה שלה ,שאני אףיפעם לא אתערב בזכותה
?
להחליט מתי להופיע ומתי לא".
לשולחן הסדר.
לחסוך בימים אלה".
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מאת מיכל קפוא
צילומים :דאונן קסטה

בערב ,יממה אחדי שיצא לאויד העולם ,קיבל התינוק
את ה'קדיז /דק לאחר טיפול של ח ודש ,באמצעות
אופיום ,נגמל התינוק מההשתעבדות לסם .אמו ,אורנה,
נמצאת בכלא נווה־תרצה .הוטל עליה עונש מאסר של
חודש ,אך היא ביקשה וקיבלה שנתיים ,אותן היא
מנצלת לגמילה שלה מהרואין ולגידזלו של אלעד הקטן.
ן תיירי שלה מתחלקים לשתי תקופות:
 WmWתקופת השמלות השרופות ותקופת
 /השמלות הלאישרופות.
ן
היום ,היא לובשת ג'ינס והולצת
|f
טריקו בצבע תכלת .כשהיא לא לובשת ג'ינס,
היא לובשת שמלה ירוקה מהוהה ,הסרת צורה,
קצרה  -שמלה של כלא נווה־תרצה.
נקרא לה אורנה .היא בת עשרים וחמש.
בגיל עשרים וארבע היתה נרקומנית של
חמשיעשרה זריקות ביום .במלים אחרות  -גרם
והצי הרואין שחודר לגוף כל יום.
בכמות הסם האדירה הזו התחלק עוד יצור
אנושי ,שגדל עמוק בבטן והתפתח בנרקומן.
תקופת ההריון שייכת לתקופת השמלות
השרופות.
אורנה לא היתה מרגישה איך הסיגריה
נופלת מידה ושורפת את שמלת ההריון ,וגם
קצת את הבטן.
אורנה נשפטה לחודש מאסר בכלא
נווהיתרצה ,על אהזקת סם ,ומכשירי עזר
לשימוש בסמים" .תיקים אפסיים" ,היא קוראת
להם .המשפהה ניצלה את ההזדמנות ,וביקשה
מהשופט ,כמפלט אחרון ,לגזור על הבת הקטנה
שנתיים מאסר .אורנה הסכימה .השופט התלבט.
לא כל יום דורש אדם תקופת מאסר ,הגדולה
בשבע מאות יום ,מזו שהוא חייב בה .לבסוף
הסכים.
 ^_^ m mשהגעתי לכלא נווה־תרצה",
»$ W Wי מספרת אורנה" ,התחלתי
בטיפולי גמילה .במקום הרואין
1w w
^
 - MMBFקיבלתי אדולן .הייתי כבר
בחודש השמיני ,רציתי להפסיק אבל לא יכולתי.
לאט לאט נכנם בי פחד מהלידה .הששתי שיצא
לי ילד דפוק ,ילד מכור לסמים .נלחמתי כדי לא
ללדת ^ הייתי מחניקה את הצירים ,שמונה
פעמים סרבתי לנסוע לבית־התולים .נעשיתי
מטורפת מהפחד.
"בסוף נשברתי ,לקהו אותי לבית"הולים.
ביום שישי בערב ילדתי .השאלה הראשונה שלי
היתה אם יש לילד 'קריז /האחות אמרה לי

שהוא נולד בסדר גמור .הוא היה כולו כחול
ועטוף בשמיכה .נורא התרגשתי .בבוקר הביאו
לכל האמהות את ילדיהן ,רק לי לא הביאו.
נבהלתי כל כך .הסבירו לי שהילד נמצא במעקב
בפגיה .כשנגשתי לראות אותו ,חטפתי הלם.
הוא נראה ענק בין כל התינוקים הקטנים .בערב
הודיעו לי שהחלו הסימנים הראשונים של
ה'קריז /הרגשתי כאילו נתנו לי מכה בראש.
הילד שלי התכווץ כולו ,הראש שלו היה מהובר
לעירוי ,האף לזונדה ,והרגליים למוניטור .כל
הראש שלו התנפח מנוזלים ,וורידים החלו
להתפוצץ .הוא היה מטושטש ,לא פקח עיניים
ולא עשה את צרכיו .לא זזתי ממנו .בשלב
ראשון נתנו לו כדורי ארגעה ,אבל כלום לא
עזר .רק כשההלו לטפל בו באמצעות אופיום,
החל המצב להשתפר.
"הם הזריקו לדמו מדי יום כמה טיפות
אופיום ,ולאט לאט הורידו את הכמות עד שלא
נזקק יותר לסם.
"חודש שלם לקח הטיפול .ביום שהוא
התחיל לבכות ,רצתי במסדרון וצעקתי כמו
משוגעת 'הבן שלי בוכה /את הברית עשו לו
בביתיחולים .אז החלטתי על השם אלעד .זה שם
עם משמעות  -אלוהים לעולם ועד/
ום רביעי ,יום חם .שלוש־מאות ימי מאסר
^ לספירה של אורנה .היא לא סופרת ממש.
^י
' לפעמים .הדשא בכלא ,דומה לדשא
בקיבוץ .או אולי בבית־חולים.
היה שוהם ,מנהלת הכלא ,מדים
משטרתיים ,שפתון ורדרד ,מובילה אותי אל
אורנה .הדרך קצרה ,אבל הרבה שערים
באמצע .הסוהרת של אגף א' פותהת את השער.
השער לאגף ב' נפתח על ידי סוהרת אתרת .יש
סדר.
בצד ,שעונה על קיר ,מנסה אחת האסירות,
בעזרת גפרור ,לשלוף את הלכלוך שהצטבר
בציפורני בוהני רגליה .היא מתייאשת .הלכלוך
נשאר .כף הרגל שבה לנוה בקבקב גומי מרופט.
על הרצפה זוחלת ילדה בת שנה וחצי,
)המשך בעמוד הבא(

)המשך מהעמוד הקודם(
שנראית כמו שירלי טמפלילא־בלונדינית .מבין
שני הילדים הגדלים בכלא ,היא הוותיקה.
שערותיה של אורנה אסופות בגומי גם .על
פניה פצעונים  .קטנים־קטנים .עיניים כחולות,
שפתיים דקות .אלעד ,בן שמונה הודשים ,יושב
בעגלה .בלו־בלו"בלו ,עושה לו מנהלת הכלא,
והוא מתמוגג ,אולי הוא הושב שזו הדודה .יש לו
עיניים עירניות גדולות ,שיער שחור ,ולחיים
סמוקות" .תיזהרי ,גברת שוהם ,יש לו
ציפורניים ארוכות ,אין לי מספריים"  -אומרת
אורנה ומחפה על התרגשותה ,בהדלקת סיגריה,
אתת בשרשרת" .תיזהרי גברת שוהם" ,קופצת
שוב אורנה בבהלה" ,הוא רוצה לאכול לך
ת'אף".
אורנה נצמדת לשוהם .גם הבטחון העצמי
שלה תלוי עתה במנהלת בית הכלא.
ברגעי מבוכה ,היא נותנת לילד שלה
נשיקות גדולות כמו פומפה .כל רגע מבוכה
שווה נשיקה אחת גדולה.
חדר קטן ,מטר וחצי על שניים .שתי
מיטות ,אחת של אלעד .ארון קטן עם טלק ,שמן
לתינוק וחיתולים .מבד ,לא ' מנייר .מנייר זה
עולה הרבה כסף.
דובי אחד ,תמונה של קופים ,שולחן קטן,
כסא והלון שמביא הרבה שמש .הוא יכול היה
להביא הרבה יותר ,לולא צלב הסורגים העבה.
קורות לבנים מוכתמים מעט" .צריד ליויייי"

פסקתי ללמוד ,שכבתי כל היום זריקות •ליום .לא עשיתי חשבון לאף .אחד.
A A
^^ W W
?•בבית .הייתי משתוללת ,כשאמא שלי היתה רואה אותי ,היא היתה בוכה,
י
 Iן מתפרעת ,שוברת •,מתחצפת ,מתחננת שאפסיק .אני הייתי מגרשת אותה
f
ן כמו חיה .אז כבר נודע להורים ומקללת .אבא שלי השתגע כשראה את
שלי ".הם התלו לשכנע אותי להפסיק .אבל זה המזרקים בשירותים .הוא ממש נגעל ממני.
היה צחוק מהעבודה .הסם היה הכי הזק .כשראו
"לפעמים ,היה אבא מביא אורהים הביתה.
שלא הולך בשכנועים ,החלה סדרת עינויים .היו הם היו יושבים במרפסת ,ואני הייתי צופה
סוגרים אותי בבית ,מכים אותי .שום דבר לא בווידאו בסלון .הם לא •היו מבינים למה עולה
עזר ,הייתי בורתת .אחי הגדול ההליט לקהת עשן מהכורסא .המשפחה שלי כבר היתה רגילה
אותי להו"ל .ארבעה חודשים היינו בלונדון ,לראות את הכל 'עולה באש .הסיגריה היתה
אבל גם שם מצאתי את הסם .כשתזרנו לארץ ,נופלת לי מהפה בלי שהרגשתי .את הכספים
נכנם הידיד שלי לכלא .כסף לםמים לא היה לי ,השגתי מההבר שלי ומאמא שלי .ההוצאה
והברירה היחידה היתה ללכת לגמילה .נכנסתי הכספית היתה עצומה  -ארבע מאות דולר ליום.
לבית־חולים אברבנל .זה היה סיוט .הייתי שבוע לפני משפט שהיה לי על מכירת 'לבן'
הנורמלית היחידה במחלקה הסגורה .היה לבלש ,גיליתי שנכנסתי להריון .גזר הדין היה
משוגע אחד שהיה טובל את הידיים שלו חודש מאסר בפועל בכלא נווה־תרצה .ישר
בטחינה ,ומנסה למרוח אותן עלי .אחת רצה רציתי לעשות הפלה .לא רציתי לעשות בושות
במסדרונות בלי תחתונים ,ואחר ניסה כל הזמן למשפהה שלי .זו משפחה טובה.
להוריד לי את המכנסיים .לא יכולתי להלחם
"באהד הביקורים של אהי בכלא ,הוא
בהם .הייתי חלשה ,הרגשתי רע ,לא הפסקתי שכנע אותי להשאיר את ההריון ,בתנאי
לרעוד.
שאסכים להאריך את תקופת המאסר לשנה ,כדי
"אחי הוציא אותי משם .הגעתי הביתה כמו
שאלד את הילד ואגמל מהסמים .הסתכלתי עליו
י
סמרטוט .כל מה שהיה לי בראש זה להריח .כמו על משוגע .מה פתאום שאני אהיה סתם שנה
ארבעה חודשים אחרי שתזרתי  -היכרתי את בכלא .םרבתי .אחרי חודש הזרתי הביתה.
החבר הנוכחי שלי• .בחור טוב ,לא היה נרקומן ".הייתי כבר בחודש השלישי .כל מה שעניין אותי
אורנה עוצרת ,מבקשת ממני למצוא מלה זה הסם ,לא יכולתי לתשוב על התינוק .המשכתי
אחרת לכינוי נרקומן .המלה הזו מגעילה אותה .להזריק הרואין .אחי לא ויתר ,הוא" המשנך
אנחנו מחליטים על 'מכור/
לשכנע אותי .עד שנשברתי .ביקשנו העמדה
"יום אחד הופיע ידיד 'מכור' של החבר לדין ,כלומר ,מעצר לפני המשפט וחזרתי לבית
שלי ,והביא קצת לבן .הרחנו ביחד ,וככה הסוהר .לא החזקתי מעמד ,ויצאתי .בחודש
נכנסנו עמוק לעניין ,כדי לממן את הסם התחלנו השמיני > להריון המשכתי להזריק לעצמי .לא
לסחור בו .את החשיש כבר לא יכולתי לסבול .הייתי אמא ,הייתי מסוממת .אתרי תקופה קצרה
היה מגעיל אותי הריח שלו .זה לא הולך ביחד הסכמתי לחזור לכלא .המשפחה ביקשה מהשופט
עם הלבן.
שיגזור עלי שנתיים מאסר .ברגע שהשופט

דלת אחת כבדה ,רעשנית .על הכסא הניחה
ארנה מפית קטנה עם הדפס של דרדסים" .זה
לקישוט".
במסדרון צועקות חמש בנות בבת'־אחת.
אלעד לא מתרגש .הוא רגיל .ה"אסיר" הכי קטן
בכלא מפזר חיוכים לכולם ,ועושה בינתיים קקי.
מריחים.
אורנה מוציאה משקית חומה תמונה.
בתמונה רואים בחורה עם שיער בלונדיני
צבוע ,עיניים שקועות בוהות ,פה בלי שיניים
ושני חורים בשמלה .שמלה שרופה .משני צידי
הבחורה עומדים הוריה ומחייכים חיוך של
מצלמה.
שפחה תל-אביבית ממוצעת .ארבעה
»
^ ^! ילדים  -שני בנים ,שתי בנות .האב -
*^
^  fבעל עסק ,האם  -עקרת בית" .הייתי
J
| ילדה רגילה" ,אומרת אורנה .בגיל
BB
שלוש־עשרה הפסיקה להיות ילדה רגילה,
וההלה לעשן השיש" .ידיד שלי הציע לי חשיש.
זה עשה לי טוב ,צהקתי.מכל דבר קטן" .שנתיים
עישנה חשיש ,והמשיכה לגור בבית .ההורים לא
ידעו ,הם חשבו שאורנה'לה מעשנת סיגריות,
על חשיש לא חלמו.
"בגיל חמש־עשרה נכנסתי לצרה ,לא
רוצה לדבר עליה .פניתי לידיד שלי וביקשתי
את עזרתו .לאחר חודש  -הציע לי להריח
הרואין .הסכמתי ,לא ידעתי מה זה ,חשבתי שזה
גם יצהיק אותי .זה עשה לי טוב ,שכחתי את כל
הבעיות שלי.
"כמה שבועות לאהר שהתחלתי להריח,
התעוררתי בבוקר ולא היה לי 'לבן /הרגשתי
צרבת נוראה ,מהנק ,זיעה ,לא הצלחתי לעצור
את הצרכים שלי ועשיתי במכנסיים .לא הבנתי
מה קורה לי .כשסיפרתי לידיד שלי ,הוא אמר -
'את בקריז /ונתן לי להריח קצת .איך שהרחתי
 עבר הכל כמו בקסם .אני לא ידעתי מה זהקריז ,חשבתי שזה עצבים ,שזה בא מהמילה
'קריזה/
"בגיל  16הייתי מכורה לסם ,ולחבר
שהביא לי אותו.

"ואז הגיע השלב הגרוע ביותר -
ההזרקות .אחד החברים שלנו בא לבקר והזריק
לעצמו הרואין .שאלתי אותו מה הוא מרגיש,
והוא אמר לי 'פלש בן־זונה /בסלנג של
הנרקומנים זה כמו' לומר 'שיגעון /ביקשתי
ממנו להזריק לי ,והרגשתי ממש 'פלש בן־זונה',
כמו ציפור מרחפת .מאותו יום  -עברנו
להזרקות .בסלנג קוראים לזה 'דודה' כלומר,
הרצון והחשק להזריק .חלק מההנאה היה לדקור
את י הגוף ,להכאיב ,לראות את הדם יוצא.
"במשך שנתיים הזקקתי ארבע־עשרה

הסכים ,נכנסתי לפאניקה .נתקפתי פחד מוות.
איך שהגעתי לכלא ביקשתי טפסי עירעור .אחי
שוב הופיע והצליח לשכנע אותי להישאר.
נשארתי".
^ לעד בוכה .סוהרת נכנסת להודיע
^
&ל^« שצריך לקחת את אלעד לרופא עור
^^ iשהגיע למרפאה בכלא רמלה.
אני מבקשת להתלוות למרפאה.
^&
סירוב.
אורנה מציתה את הסיגריה המי־יודע־כמה,

להקיא .זה הזכיר לי איך הייתי שורפת את
עצמי".
חיה שוהם ,מנהלת הכלא ,אומרת שבגיל
שנתיים מומלץ להוציא את הילד .זה השלב בו
הוא מתהיל לקלוט מה קורה סביבו .סיבה אחרת
היא הצורך של הילד בסביבה גברית .שוהם גם
יודעת לספר על קנאת האסירות באמהות
שמגדלות את ילדיהן בכלא" .הן לא פוסקות
לעוץ עצות ,ולרכל מאחורי הגב ,שאלה
המגדלות את ילדיהן אינן אמהות טובות• ".
למרות הקנאה ,מתנדבות כולן לטפל בילד.
העיסוק עם הילדים ,מסבירים לי ,מוציא
מהשגרה ,נותן טעם ומעורר רגשות אמהיים,
החבויים אצל כולן.
שעה שלוש אחריהצהריים חוזרים
?W
^^ ארנה ואלעד מכלא רמלה .אלעד לא
נבדק ,לא היתה לה הפנייה נכונה.
]
 MSBבמקומו נבדקה האם .היא מרימה את
שולי מכנסיה ותושפת פצעונים על רגליה" .זה
בגלל הסמים" ,היא ' מסבירה" ,הדם עדיין
מזוהם".
אלעד עייף ,אורית ארביב נוטלת אותו
בזרועותיה ,ונותנת לו את ארוחתו  -ירקות
מרוסקים בבקבוק .כשמנסים להשכיבו לישון,
הוא מסרב .הבנות מוותרות לו ,ולוקחות אותו
לצפות איתן בסרט " -סרט אילם".
אורנה רוחצת ,מבשלת ,מכבסת וטורחת
כמו כל אמא אחרת .בגאווה היא פותחת את ארון
הברזל הקטן ונותנת לי להריח את אחד
החיתולים" .תראי ,כמה נקי" ,הצבע הלבן של
החיתולים בולט על הרקע האפור של הביתן.
גם מה שלא אפור שם ,נראה כמו אפור.
 * A m mני לא יודעת אם נגמלתי",
 %>Jj v W Wמתוודה אורנה" .טיפול גמילה
 Z^mאורך שש שנים .כשאצא
 w f .החוצה  -אדע" .בינתיים,
נשאר הפהד מיום השחרור .פחד חזק שמתחיל
בבטן.
"אם לא הייתי בכלא ,הייתי בטח זרוקה
היום ברחוב" .אלעד בוכה ,רוצה תשומת לב.
ארנה מכסה אותו בנשיקות,לא משאירה פיסת
גוף לא מנושקת .אחת האסירות נכנסת לשאול
איך  ,היה אצל הרופא ,ומה שלום הילד .כולן
צריכות לדעת.
"כשיגדל ,אני אספר לו היכן נולד .זו
חובתי וזו זכותו .למה להסתיר? עשיתי זאת
לטובת שנינו .אני לא פשעתי .הוא לא יצטרך
להתבייש בי".

הצצה מבעד לצוהר אל התא המשפחתי" :הוא לא יצטרך להתבייש "»3
מחליפה לאלעד את ההיתולים ומלבישה אותו
בבגדים חגיגיים לכבוד היציאה מהכלא .לא
כל־כך חשוב שהולכים ,בעצם ,לכלא הסמוך.
חיה ' שוהם והסוהרת עוקבות אהר
תנועותיה של אורנה ,עם קצת דאגה .לרגע
נדמה שהיא שומטת אותו .הסוהרת קופצת .אך
לא.
אורנה מסרקת את שערה ,ויוצאת עם אלעד
לרכב שמצפה לה .אלעד שמח .יוצאים לטיול.
בביתן נשארות כמה אסירות משועממות,
אורית ארביב םורגת מפה .גם היא גידלה את
בנה בכלא .היום כבר לא" .זה לא טוב לגדל
אותם פה" ,היא אומרת "ברגע שהילדים
מתהילים להבין מה קורה סביבם  -צריך להוציא
אותם מהר .כל הזמן צועקים,
צורחים ,מקללים
 איך אפשר לגדל ככה ילדו'. ,אסירה אחרת טוענת שזה בכלל לא רע
לגדל ילד בכלא" .מה הסר לו פה?" היא שואלת.
"כשהבריא אלעד לאהר הלידה הבאתי
אותו לכלא" ,מספרת אורנה" ,גברת שוהם ואחי
החליטו לא להכניס עוד בחורה לתדר ,הם רצו
לתת לי להתמודד לבד .הייתי בפאניקה .לא
ידעתי מה לעשות .את התחתונים שלי לא

כיבסתי מעולם ,אז איך אני אכבם לבד היתולים,
איך אכין אוכל ,איך אתעורר בלילה .הייתי
מבוהלת התחננתי לעזרה .גברת שוהם םרבה,
היא "
אמרה לי 'האינסטינקט האמהי שלך יעזור
לך .באותה תקופה לקחתי עדיין אדולן .בקושי
יכולתי לעמוד על ר;רגליים .הבנות עזרו  .לי
לטפל בילד ,לא הייתי מסוגלת לעשות זאת לבד.
"שבוע לאחר שהבאתי לכלא את אלעך,
החלטתי להפסיק את הטיפול באדולן .פחדתי
שאני אשרוף אותו בלי כוונה ,או לא אתעורר
בלילה .זו היתה תקופה קשה .הייתי עצבנית,
קיללתי ,השתוללתי ורבתי עם כולם .אבל בפעם
הראשונה הבנתי שיש משהו שיכול להיות הזק
יותר מהסם ,וזה הבן שלי".
שתי אסירות רבות בקולי קולות מעבר
לדלת.
"בכלא" ,אומרת אורנה" ,יש הכל .הירקות
מגיעים בזמן ,ההלב מגיע בזמן ,אין בעיות
כלכליות ,הכל בסדר" .כמעט הבל בסדר .הסמים
המגיעים לכלא מפתים ,כל הזמן מפתים.
"פעם ראיתי אסירה מםטולית" ,היא
מספרת" ,ונורא קינאתי בה .אבל כשראיתי
אסירה מסוממת ששרפה את עצמה ,הלכתי

אבל אלעד לא שומע את אמא .הוא נרדם
מזמן .אלעד גם לא מכיר את אבא .עוד לפני
שנולד -החליטו הוריו להפרד .כשאורנה נכנסה
לנווהיתרצה ,אביו כבר ריצה עונש מאסר בכלא
רמלה ,על סחר בסמים.
לאחר ששוחרר ,אסרו עליו הוריה של
אורנה להפגש אתה בכלאה" .אני יצאתי
מהסמים" ,היא אומרת" ,אבל הוא נשאר.
המשפחה חוששת שהוא יגרור אותי הזרה".
אורנה מתגעגעת להבר ,לא להיים
המשותפים שניהלו.
מה תעשה ביום השחרור?
"אסע לאמא ,לאבא ולאהים שלי .הם יתנו
לי את הכוח להתמודד עם הבעיות.היוםאני כבר
לא מגעילה אותם".
וביום שלמחרת?
"אשים את אלעד בעגלה ,ואקח אותו
לבריכת שהיה .אלמד אותו לשחות .שחיה זה
דבר חשוב".
והעתיד?
"בואי לא נדבר על זה .זה מפחיד? /
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המחידיםכולליטאת
כל-הרצאוי • " /י־
/ *< *-.»&» /
"

הכתובת
על המצבה
ששתימיזם
הרואיזם
אימפריאליזם
עבוךתאליליזם
כיפוריזם
מחךליןם
ימניזם'
בגיניןם
דמגוגיזם
אמוניזם
לוינגריזם
התנחלויותיזם
נביאישקריזם
אידיוטי זם
פטריוטיזם
תחיתיןם
שרוניזם
לבנוניזם
רפוליזם
מלןלןיזם
מחתרתיזם
כהנייןם
ונדליזם
םופבית^לישיזם

כף התיקווה חיחידדו
)ק .בן־גל בכתבה הימית האתרונה בסדרה
שלו ,לפני שהוא חוזר ליבשה ולשנת
הלימודים הבאה .הערה חשובה ,בעקבות
מכתבי שלושה קוראים נרגזים :קצף הוא
בהחלט מכתבי מדוד זה ,ולא אחד .ולקוראה
שכתבה שבן־גל הוא יורם קניוק ־ וואללה
הגזמת!(

* * •

_^ בר שנים ,בפרוץ החופש הגדול,
^
»8י מנדנדים ילדיו של קצף ללא לאות:
g
"רוצים פיקניק" .עד כה יצא מהם ?קצף
 BWבשו ועין ,ובימי מלכותו של ארידור
הראשון ,אף הצליח להגלות אותם לשבוע לאי
ספרדי או יווני .אבל השנה החליטה משפחת
בךגל ,בעקבות רצונו של הבוחר ,שגם ארצנו
היא .די אי יווני או ספרדי ,לפיכף יפקנקו בארצנו
ויהי-מה.
והנה ,שוב מסתבר שבדרף כלל ילדים
צודקים ,וכדאי להקשיב להם יותר .אם אתם
רוצים לראות אח כל עם ישראל צולה בהמות על
אש קטנה ושר שירי מחאה שנס ליחם  -סעו לכם
לרודוס או לקפריסין ,ותרגישו בבית• אר אם
אתם רוצים חוצלארץ  -סעו לאחד מחופי ארצנו
באחד מימי השבוע )לא שבת ,ראו הוזהרתם(.
פירשו לכם אוהל ,או  -מוטב  -סככת צל גדולה,
ותרגישו שאתם בארץ אחרת .ארץ חמה
ונעימה ,שמסבירה פניה לתייר ואף מקבלת
שקלים.
פלמה־דה־נתניר חזרנו אליף שנית!
^
משפחת בןיגל) ,ואיתה שתי משפחות
ימיות אחרות( מתמקמת לה בשוליו של אחד
החופים .היותר ציבוריים .החוף כמעט ריק

מאדם ,שכן המוני הבוחרים דחוסים כעת
בצ'רטרים ,בדרכם להפריע מנוחת השכנים
שעדיין לא בחרו.
והנה הבשורה על־פי קצף בן־גל :עדיף
להיות בים מאשר מעבר לים.
כעת מתחילים קצף וידידיו הפטריוטים
להרים לעצמם סככת צל גדולה וירוקה .העמידו
מטבח קטן ,עם צידניות ובתוכן  -מלוא הטנא
גריל .הילדים רכבו על גלשניהם לעומק הים
הפתוח להצעות .אבטיחים וארגזי בירה
)ושלושה בקבוקי וודקה ,זאת אין להכחיש(
הוטמנו בחול הרטוב ,והגלים התחילו לצנן
אותם כמקרר טבעי .והחוף ריק מאדם .שממה
נפלאה ומרנינה ,שכמותה לא תמצאו בשום אי,
ויהיה יווני ככל שיהיה.

A
רב .המדורה בוערת והופכת לגחלים,
^ מתחת לגחלים קרטושקס ומעליהם -
w y
 wפינג'אן .עם קפה .הילדים והמבוגרים
 MSBיושבים בצוותא עד לשעות הקטנות של
הלידה /הילדים מרגישים כמבוגרים,
והמבוגרים כילדים .לקצף חברים מוסיקליים -
שניים מהם גיטריסטים אשפים ,ואחד חסר
שמיעה מוסיקלית לחלוטין ־ אף מקיש בעליצות
על צלחת הפוכה .איש אינו מעיר לו .מחברים
אותו לבקבוק וודקה ,והוא מפסיק מרצונו
החופשי .השירים קולחים עד לב השמים.
שיריימדורה ,ושירים שלמדנו בצבא,
שירי־שטות וסתם לה־לה־לה ארור וצרוד,
לתפארת עם ישראל.
לפני חצות אנחנו מבחינים במראה
סוריאליסטי :אדם מבוגר ,יהודי חרד ,פוסע
לאורף החוף .בקפוטה שחורה וכבדה ,כובע
שחור וזקן ,מתקרב אלינו ,כחבר מעולם אחר.
דמותו מפתיעה את השרים מסביב למדורה
)מלבד קצף שאומר שזה אחד מנכבדי ש"ם
בדרכו לקיסריה  -למגעים( .היהודי החרד ניגש
אל המדורה ,מחייה המדורה מחייכת אליו
בחזרה ,והוא ממשיר לעבר סכנת המפולת,
מטפס לנתניה .ואחר־כר אולי אף עולה
השמימה ,לדווח עלינו.

^ j yעקבות השמחה הספונטנית ,אחרי
 warnהבירות הראשונות ,התבקש קצף לומר
כמה מלים:
|
"כאן ,במקום הזה תקום התנחלות
MBB
גדולה! האחזות לתפארת! היום שממה  -מחר
ישוב פורח! יהודים מכל העולם יבואו לכאן,
וחלומנו יתגשם :להיות עם חפשי בארצנו ,ואם
אפשר  -על שפת המים! שבנו לכאן ויותר לא
נזוז מכאן"...
כר המשיר לו קצף עוד כהנה וכהנה,
קומזיץ נמשר עד אור הבוקר ,ובבוקר
הדמעות עומדות בעיניו ,ובירה קוצפת משפתיו.
B Wf
^^^ מוקדם לא צריר היה לנסוע לשומקום,
בינתים ,הגחלים כבר רוחשות ,ולול שלם ,טבול
 4משום שהיה ברור שזהו המקום הנפלא
בסויה ובשומים ,מקרקר על הגריל ,בשעת בין|
f
 fביותר בעולם .ואז החליט קצף להגר
ערביים ,יום חמישי ,ארץ ישראל .אחד מחופי
נתניה .לפנים הים ומאחור סכנת מפולת .מהמדינה שלו ,ולחזור ארצה .הוא וידידיו ,נשיו
ובאמצע  -עם ישראל חי ומשתכר ,רחוק וילדיו ,יושבים להם בסככת־צל ירוקה על שפת ־
הים ,מאחוריהם המדינה עם השלט" :סכנת
מהמדינה ומרצונו הנורא של הבוחר.
שוב צדקו הילדים .הכיף של להיות ביחד ,מפולת" ,ומלפנים ים תיכון מאוד .ואם לא לקחו
נפלא כפלים כשאתם עושים הכל במו ידיכם .אותם לאיזה מידגם או למילואים ,הרי הם חיים
דואגים לאוכל ולקורת גג .שום טבח לא יקדיח שם עדיין בשמש ובמלח עד לעצם היום הזה.
תם ונשלם . -הקצף נשאר בים.
את תבשילכם ,ואין אייריקונדישן קסום יותר
מהדרומית של לפנות ערב .מי צריף מלון של
שלושה כוכבים ,כשהוא יכול להשתרע על
החול ,ולספור מיליון כוכבים ברקיע בהיר,
והכל בחינם ,ואף אחד לא מבקש ממר לשלם
חמישה עשר אחוז מע"מ ,על כל כוכב שאתה
קוטף ומטמין מתחת למזרון ,לימים קשים.
הירוק של הדולר נעלם ,והכחול של הים
מתחבר עם לילה בהיר .הרמוניה מושלמת.
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אהבתו
של
תל־הי
ויתהין
 ?nכשגברת מאירסון מכרה רכילות .על פי משקל ,בצפון

תליאביב ,ועסקה בקרבות הנואשים שלה במורה גדליהו בן חורין ,גידל
האדון ויתקין את בנו ,כמו שמאמנים פסנתרן .לילד הוא קרא תל־חי ,ומגיל
שנה החל משנן באוזניו את מכתבי רוזה לוכסמבורג וכתבי בורוכוב.
בבוקר? ,כשכולם עדיין התהפכו על משכבם ,היו האב ובנו המסכן יוצאים
לריצת בוקר לאורר שפת הים .כדי לגדל לוחם נועז ומוסרי ,צודק וקנאי
לצדקתו ,היה על ויתקין לנקוט שורת צעדים ,שאפילו המורה גדליהו בן
חורין סבר שהם מוגזמים .והלא תזכרו ,שכדי לעזור לגדליהו להקים מדינה
יהודית ,היינו צועדים לאורר הירקון ,ומכים איש את רעהו באלות .אבל
ויתקין היה איש של עקרונות .הוא הגיע ארצה כדי לבנות ולהבנות בה על
טהרת הציונות הסוציאליסטית .מכיוון שלא סמר על איש ,בנה הכל עלי .
צוות של איש אחד ,והצוות הזה היה תל־חי ,בנו.
נחמה ,אמו של תל־חי ,ניסתה בתחילה להאבק ,אבל המאבק שלה
נועד לכשלון ,כמו מאבקיהם של אלה המובסים מראש .ויתקין היה שואל
אותה שאלות שלא הבינה והיא לא השיבה ,מפני שלא ידעה אילו תשובות
רצה לשמוע .מה שהיה יפה אצל ויתקין היתד ,העובדה שהוא לא הרבה '
להתלבט .אחרי שעבר מהפר אידיאולוגי עוד בחוץ'לארץ ,הוא ידע בדיוק
איר ממזגים לדייסה אחת את א.ד .גורדון ,טרומפלדור ,לנין וברל
כצנלסון .גם אם הדבק היה רופף פה ושם ,כדברי גדליהו בךחורין ,הרי
בכל זאת היה בו היגיון מסוים.
גברת מאירסון שנאה את ויתקין אפילו .יותר מאשר את ג דליהו.
למזלה מת צעיר יחסית ,והיא יכולה היתה להתרכז בשנאתה למורה אותו
רדפה עד הסוף .את ויתקין היא שנאה ,מפני שחרף וגידף גם אותה בהפגנה
הגדולה נגד הספר הלבן ,בין שמוח של מנהיגים בריטיים כמו אטלי דבוריו.
בשבילו ,כל מי שעמד בדרר להגשמה הגדולה היה ־ צורר :הוא לא
הפלה יהודים לאנגלים .עד כדי כר ,שכאשר הזמינו אותו לזפת גג של אחד
מהרוויזיוניסטים ,בתנאי תשלום טובים ,הוא דחה את ההזמנה על הסף כדי
לא לתת ,לדבריו ,גג עשוי טוב לעובר ישראל .הוא התפרנס מזיפות גגות
אף על פי שהיתה בכיסו תעודה של אגרונום מוסמך את שאר זמנו הקדיש
לשני עיסוקים עיקריים :אימון בנו למען עתיד האומה ,והעמדה לדין של
ההיסטוריה.
בביתו של ויתקין היו החלונות פתוחים קיץ וחורף .אסור היה לחמם
את החדר .מותר היה ללבוש רק מכנסים קצרים וחולצה .רק כשהברד
הגיע לגובה הנעליים התיר לבנו ללבוש סוודר .הצרה עם הגיבור לעתיד
היתה .שכל חייו חלם על דבר אחד ,על חום.
•.

HBB

המכה הראשונה שנחתה על ראשו של ויתל,ץ .היתד,

כאשר גילה ,דרר הולכי הרכיל שפעלו בשירותה של גברת מאירסון ,כי
אחרי שהוא יוצא לעבודה על אופניו ,מתעטף תליתי בשמיכה שאמו
החביאה למענו .בתור השמיכה היה תל־חי יושב ורועד ,וגם מחכה לשעה
מאוחרת יותר כדי לאונן בבית הכסא .גם על כר נודע לו מפי מלשיניה של
גברת מאירםון ,שהיו מפיצים את שמועותיה הזדוניות תמורת חצי גרוש
לשמועה .ויתקין הגה בדברים האלה ,ושוחח על כר שיחות אהוכות עם
גדליהו בן־חורין.
אבל לגדליהו ,שמעולם לא נשא אשה ,היו דיעות די נחרצות ודי
מקובלות בחוגי האינטליגנציה בשכונה ,על חינוך ,ערכים ונשים .גדליהו
אמר שכל ילד מאונן ,וזה יעבור -.ויתקין .לא הבין דברים אלה אבל נטה
לכיוון החסד .אפילו אם ילדותו עברה עליו בשרשרת ארוכה של מהפכים

)המשך מהעמוד הקודם(
רעיוניים ,אמר ,הוא הגיע ארצה חדור אמונה כה לוהטת עד שדי היה בה
כדי לרפאו מן הצורר לאונן .ואם נשא אשה ,זה רק מפני שנראתה כאילו
תוליד לו את הבן הנכון ,על פי המתכון שטרומפלדור תיאר בפניו עוד  ?Hהאהבה של תל־דד למירי עבדה רק על האש הקטנה שלו.
מירי ניצלה אותו ובמחיר הדבקת כרוזים של האצ"ל ,היא נתנה לו להחזיק
בהיותם יחד ברוסיה.
אבל גם לסבלנות של ויתקין היה איזשהו גבול .הוא התאפק כאשר־כל את ידה .אבל כשהגיעו הדברים לכדי מלחמה של ממש ,וכולם הלכו למות
הילדים כתבו חיבור אחד ושיר אחד על גבורת הצבא האדום בסטאלינגרד ,בהרי ירושלים או בערבות הנגב ,נעלמה מירי עם הגונדר שלה ,וחזרה רק
ואילו תל־חי כתב על המורה גדליהו בןיחורין המנגן בפסנתר ברגליו .הוא אחרי שהיתה נשואה לו .כשתל־חי ראה את בטנה הנפוחה,,תפס פתאום
כמעט התעלף כאשר נשרו המשקפים שלי בנו באמצע מפגן האחד במאי ,שאולי היה משהו במה שאמר לו אביו ,עוד בטרם מלאו לו שנתיים.
תל־חי לא לחם .הפחד שלו היה בסיסי .כשכולם ישבו במעיין חרוד,
ופירמידה של מאה ילדים קרסה תחתיה .מאוחר יותר ,על חוף הים הסוער,
שאל את גדליהו לאן יוליר את חרפתו ומה יעשה בה ובן־חורין ניסה לתמרן ושרו לתור העמק ,וחלמו על המכורה המתחדשת ,ישב תל"חי וחלם על
אותו למתינות .אבל כאשר גילתה הגברת מאירסון את תגלית חייה ,חום .הוא חמיד חיפש פינה ?חמה .כשכולם הלכו למלחמה ,הוא לא רק
שתליחי מתרועע עם הבת של זליקוביץ ,התגבר הכעס של ויתקין על הצליח להשתמט ,אלא השכיל לנצל את היכרותו עם כולנו ,כדי לחדור
צנינות הגיונו .עד כדי כך ,שידיו החזקות אשר בימי חומה ומגדל ,הרימו ליפו הסגורה לאחר הכיבוש ,ולהוציא משם כלי שולחן "משוחררים" .את
צריף שלם ,העיפו עכשיו את זוג האופנים שלו הרחק למעמקי הים .הוא הכלים מכר אחריכר לסוחר יהודי שהיה מסתובב אז ליד קפה נוםבאום ,על
הטיילת של שפת הים .אנחנו ישבנו שם עגומים אחרי ביקור תנחומים אצל
חזר הביתה ורצה להכות את בנו הנחבא בתוך השמיכה.
הכל אני מבין ,הוא אמר לתל־חי ,אבל מדוע דווקא עם בת של בוגד? המורה חנקין ששכל את בנו .בקפה ששופץ שם לאחרונה ,משלמים אלף
בת של רוויזיוניסט? בת של מי שנושא את שם טרומפלדור לשווא? במשך שקל כדי לאכול לחמניה ולראות פס דק של ים דרך המכוניות החונות.
חמש השעות הבאות )יש אומרים שבע( ,בנה ויתקין המסכן באוזני בנו את תל"חי אמר לי לא מזמן שבכסף שעלתה הטיילת החדשה ,מוטב היה לבנות
התיאוריה הסוציאליסטית מתשתיתה עד קודקודה .לא היתזז לבנה בבניין על הטיילת עוד ביתימלון ולחלק לכל יהודי בקבוק י עם ריח של  .ים.
המפואר שלא הושמה במקומה' .
אני לא אומר שתל־חי היה אי־פעם איש של עקרונות ,אבל גם המורים
מקור,
למירי,
לאהבתו
שבזו
המירו בינתיים את הבתים הקטנים שלהם ברחוב
אחרי שויתקין זרק מעליו את
ת ליחי האזין כשגופו רועד
השמיכה .באותה שעה ראה דרר החלון הפתוח את מירי זליקוביץ יוצאת ויתקין בבתים גדולים יותר .קשה לומר שהם עשו זאת רק מפני שכר בונים
מן הבית ,וכאשר בידרה הרוח את שמלתה ,ושיערה הבלונדיני התעופף ,את הארץ מהר ויפה יותר .תל"חי היה הרבה יותר כן .הוא חזר מיפו עם
חדל אפילו להעמיד פנים שהוא שומע, .
שלל ,ובנה לעצמו מערכת כלכלית ששום מצב חירום וצנע לא יכלו לה.
מבחינה זו ,היה לאמו של תל־חי מה לומר בשבח בנה .היא אמרה :לפחות
 anaאהרי יומיים הזר תל־הי להיזוריו .מירי אמרה לו שאם הוא מסודר ,וכמובן לא ידעה שהוא נשא אשה שזכתה בירושה מאדם
הוא רוצה להיות החבר שלה ,עליו לבוא אתה לבית"ר .לתליחי לא היו שהציל אותה בצרפת מן הגרמנים.
,
שום עכבות ,כי מאז שהיה בן שנה ,הוא לימד את עצמו לא לשמוע את מה
שאביו אומר .קשה לומר שתל־חי היה מן הנלהבים למראה תרגילי הסדר  anלסיפור הזה יש כמובן פואנטה אקטואלית .ת ליחי עבד
במדים החומים והחגורות האלכסוניות שראה בחצר מצודת זאב ,שהיתה בשביל כולם ,וכולם עבדו בשביל תל־חי .אשתו השנייה הגיעד\גם היא עם
אז בתחילת בניינה .מה שקסם לו היה "קסם הגוי" ,כפי שגברת מאירםון ירושה .הוא היה קבלן קולות של מפא"י ו"חירות" גם יחד ,בבחירות של
הגדירה בטוב לב האיום שלה.
שנות החמישים .וגם ניסה לחזר שוב אחרי מירי זליקוביץ ,אחרי שבעלה
כמובן שמירי לא היתה גויה ,וגברת מאירםון רק ציטטה מתור שיר ברח ממנה עם מזכירתו .אבל כאשר התחולל המהפר של ש3עים ושבע,
שאמר" :אל תתן לו לקסם הגוי לגזול את לבה בעורמה" .אבל צמד המלים נזכר תל־חי באותו שבוע בלתי.נשכח של תרגילי'הסדר במצודת בית"ר .,
"קכם הגוי" עשה את שלו .תל־חי חזר עליו באזני מירי שסטרה על פניו בחברתה של מירי ,שלדבריו היתה "גולת חייו" .בעזרת כספו מצא עצמו
ואמרה" :אתה ואביר והמורה גדליהו ,כולכם משומדי־רוח ,נכי לב ,במצודתתאב ,ויחד עם כולם ישב שם ושר בעזוד את 'בדם וביזע נקים לנו
גלותיים ומתוסבכים .אנחנו צאצאי המכבים ,ואם תוציא עוד פעם מפיר את גזע נדיב וגאון ואכזר'.
המלה 'גויה' ,אני אפילו לא אומר לר שלום".
אבל היה זה קולה הבהיר והצלול של מירי ,גם היא כבר בת
היום ,אחרי כל כר הרבה שנים ,קשה לדעת אם מירי שיחקה עם ארבעים־ושבע ,ועדיין נאה ועיניה כחולות כפלדה בוהקת ,אשר מנע ממנו
תל־חי אחרי שהתענינה בו מפני שמו ,או פשוט תפסה את הפחדנות להשתלב באיזו צמרת .מירי אמרה :היה לאיש הזה אבא עקשן ,אויב גדול
העמוקה שלו ,וידעה שאפשר יהיה לנצל אותה לצרכיה .קשה לדעת ,כי שלנו ,אבל בין' אדם .ויתקין הזקן היה משהו .הבן שלו נועד להיות בועז
מירי לא היתה שונה בהרבה מאביו של תל"חי ,ומה שהוא לא הצליח לבסס ואבנר בן־נר ,אבל כל חייו היה ויהיה אפם אחד גדול .קולה היה צלול והיא
בלב בנו ,מצאה היא בעצמה בלי סיוע רב .גם אביה היה קורא ספרים שלחה בו מבט מלא קנאה ,היא קנאה לא בכספו ולא במערכת יחסי הציבור
ישנים ומוצא בהם םימוכים אינטלקטואלים לתחיית העם ,כיבוש הארץ המוצלחת שלו ,אלא בעובדה שנשאר נאמן לשני דברים יסודיים שהיו גם
וההתנחלות בה .אבל קשה לומר עליו שהיה קנאי .היה לבוש היטב .ביתו הפכים :לאהבתו אליה ,שאף פעם לא נרפא ממנה ,ולחוסר העקרונות
היה מוסק בחורף ומאוורר בקיץ ,והוא אהב לשבת בו ולכתוב מאמרים המוחלט שדבק בו.
ל"המשקיף" .נפלה בחלקו ירושה לא קטנה והאיש ידע לחיות ממנה היטב.
כשהיא עצמה ראתה סביב לה את הגועל נפש ,הן של המחנה שלה והן
מירי כבר החלה להעלם למפגשים סודיים בשפייה ובהרי יהודה ,של המחנה העויין ,היא עמדה ובכתה .כמו אביו של תל־חי ,גם היא היתה
ותל־חי היה עייף מכדי לצאת לסיורים נועזים בהרי ארץ-ישראל .הוא מוכנה למות למראה החלום המנופץ .לא ,שום דבר לא עזר לויתקין ,שהיום
העדיף לאהוב את ארץ־ישראל רק דרר מירי .אביו הלר ושח .דמותו אין משייכים עוד את שמן לאיזו אידיאולוגיה ,וחושבים שרחוב ויתקין
האגדית של גיבור מאורעות שלושים ושש; מייסד סניף ההגנה בצפון נקרא על שמו מפני שהוא הבעלים של שני בתים הנמצאים שם .תל־חי ,או
תל־אביב :האיש שהלף לחפש משכילים ערבים שיאותו לכונן אתו מדינה ויתקין ,כפי שהוא מתקרא היום ,לא עלה בסולם הפוליטי.
יהודית ,בה לא יהיה אדם ,ערבי או יהודי ,שיהיה משולל בית ,מעמד ,כבוד
אבל מאחורי הקלעים ,וגם מירי יודעת את זה ,יושבים כולם על
וזהות  -האיש הזה הרגיש שמפעל חייו קורס.
הברכיים שלו ,ומבקשים עוד ועוד .והוא מחייר ונותן ,כל עוד הוא יכול
לכן ,אין זה בלתי מובן כל כר שכאשר הוקמה המדינה ,והוא ראה את להשיג ,מעט חום
וקירבה כלשהי למירי היפה ,ששליחיה באים לבקש ממנו
י
בן גוריון נשבע אמונים בצילינדר וחליפה מפוארת ,נפל לבו ,ואחרי כסף .עוד תראו שבסוף ,רק הנבל הזה יצא שלם ברוחו מכל הסיפור הגדול
?
שכולנו נשחקנו בו.
חודשיים מת.
הגברת מאירסון אמרה שהוא נפח את נשמתו רק מחמת קנאותו
המאוסה.
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< סאונה,
לא לגברים בלבד
הבירה הפינית דופקת לך את הראש ולאחד כמה מלוות ־
י העולם נראה ערפילי וורוד .אין פלא שהפינים שקטים־שקסים
ושותים עוד בדי להתגבר על הביישנות.
בקופיו  ,עיר הפסטיבלים של פינלנד ,פגשנו את אהרון,
עדבי־ישדאלי שעושה פיצות איטלקיות לפינים .והנשים
בפינלאנד  -בעיצומו של מאבק רציני לשוויון  -לתת גם להן
להכנס לסאונות של הגברים  -כי שם בעצם נחתכים דברים של
עולם העסקים.
ישראלי היחיד בקופיו ,עיר
^^m
^?^הפסטיבלים של פינלאנד ,הוא ערבי
ו
ןשעושה פיצות איטלקיות לפינים
f
} חיוורים וביישנים ,וחולם לפתוח שם
מסעדה ישראלית .אהרון איברהם ,עונד מגן דוד
גדול על צווארו ,פגש אותנו כאילו היינו חברים
מכוכב אחר .הוא קרא לזה :מפגשים מן הסוג
הפיני.

"אנשים טובים ,הפינים" ,הוא אומר,
"נורא בודדים" .גם אהרון הוא אחד האנשים
הבודדים שפגשתי מעודי .ערבי־ישראלי ,בן ,26
יליד הכפר אבו־גוש ,שנישבה אל בין הפינים.
אביו קרא לו על שם חברו היהודי ,אהרון,
ושלח אותו ללמוד בקרית־ענבים .אהרון גדל
כישראלי לכל דבר .עד היום ,הוא אינו קורא
ואינו כותב ערבית .עם חברו ,ג'אודאדאיברהים
מחיפה ,הוא מתכתב בעברית בלבד.
לקופיו שבפינלאנד הגיע בגלל האשה .היא
היתה מתנדבת בקיבוץ ובהריון .כשטילפנה
להודיע לו על כר מפינלאנד ,אמר בפשטות :לילד
יהיה אבא .אלא
שמשפחתו החנגדה" .אני רוצה
את הבנים שלי לידי /,אמרה אמו" ,אם אתה
נוסע לשם ,אתה לא הבן שלי יותר".
אהרון נסע .כשהגיע טילפן הביתה" .אני
בפינלאנד /אמר.
האם פלטה קללה וטרקה את הטלפון.
חמש שנים מנסה אהרון איברהים לנטוע
את עצמו בפינלאנד ונשרף מגעגועים לישראל.
כי בארץ אלף האגמים ,אתה לא נשתל על פלגי
מים ,כאשר בליבר חרוטים הריה של ירושלים.
"כבר חודשים אני מחכה לכם" ,הוא אומר
לנו" ,מהרגע שראיתי במודעות שמגיעה להקה
מישראל .כל־כר התרגשתי כשראיתי את דגל
ישראל בעיר בגלל הפסטיבל ...כבר חמש שנים *  A ±. Mנחנו לא כל־כר אוהבות את
לא שמעתי מדברים עברית"...
 W^t M Mהגברים שלנו" ,מודיעה
פינלאנד היא באמת כמו כוכב לכת שונה,
נחרצות בלונדינית מתולתלת
^^£
שממנו נשקף עולם יפה וטוב יותר.
 Wאחת .העיניים שלה מתקשות
7
'
על
איפוס
"חלומה של אמא יהודיה" ,מציע חברנו לקבוע לעצמן
מטרה כלשהי. ,אבל
אלכם הגדרה לאופי הפיני .מאחורי הקלעים של דעתה איתנה כסלע :הגברים הפינים לא נמצאים
תחרות המחול הארצית ,הקודמת לפתיחת אצלה בראש סולם העדיפויות .בתור נחמה ,היא
הפסטיבל בקופיו ,שוררת דממה מוחלטת .מערה לתוכה עוד חצי כוס בירה וכוסית וודקה.
עשרות הפינים והפיניות שעומדים להשתתף שיהיה .גם אנחנו לוגמים .הבירה הפינית דופקת
בתחרות לא מוציאים הגה מן הפה .אפילו לא לר את הראש עד לתיקרה תור שישים שניות,
קריאות' שמחה ,כשהם זוכים למחיאות כפיים ומן התקרה• הפינית  -העולם נראה עטוף ערפל
סועדות מן האולם .־ מרוסנים ,מאופקים נעים" .הגברים שלנו סגורים נוראי /ממשיכה
ומתאפקים .מה שבפנים ,בבטן ובנשמה ,נחנק הבלונדינית לשכנע את עצמה" .אז הם שותים.

באיבו .מישהו רק נאנח לרווחה .אחת מזנקת
לאוויר ללא קול ועוד מישהי עושה.תנועות' של
תרועת נצחון אינדיאנית ומסמיקה עד שרשי
שערה הבלונדיני.
כל היתר
של  -בדממה.
חלום
אמא יהודיה?  -אני ל^ כל כף
בטוח .האנשים המאופקים והיפים "נפתחים" רק
לאחר ששפכו לתוכם שבעישמונה כוסות בירה.
"לכל גבר פיני יש או היתה 6עם בעיית
שתייה" ,אומר לנו בקול -חרישייעד־לוחש
גברתן אחד ,שהעזנו והתיישבנו לצידו בבית
קפה עמוס .המאצ'יםטה גדליהגוף הגיע לעיר
לחתונת בן־דודו .לא צריר לשאול צמה שתה עד
עכשיו .עצם העובדה שהוא משוחח איתנו ,ועוד
באנגלית ,היא הוכחת בדוקה לאחוז האלכוהול
בדמו" .אנחנו ,הפינים ,ביישנים נורא" ,הוא
מסביר" .שותים בשביל להתגבר על
הביישנות"...
הוא עצמו כמעט שהפסיק לשתות .יחד עם
חבריו ,הקים תזמורת בלוז קטנה ,ועכשיו,
במקום לשתות עשרות בקבוקי בירה ,הוא שופר
את נפשו לתור הסקסופון .בלוז פיני :נשמה
בלונדינית מנסה לדבר אל העולם.

דולקים• גם ' כשהשמש זורחת .מי יודע  -אולי
יהיה ' ערפל .גם אם השמש אף פעם לא שוקעת
" יי
להם בקיץ.
משום כר ,מחירו של בקבוק יין ,הנמכר
בחנויות מיוחדות עד השעה ארביע אחרי
הצהרים; ,כמחיר מטיל זהב בבורסה של
ניו־יורק.
משום כד ,אין כמעט פשע ואלימות
בפינלאנד.
ומשום כר ,מסרבת המלצרית לאפשר
לאלכס לצאת מן המסעדה שבמלון עם שני
בקבוקים קטנים ־של בירה" .אבל זה בשביל
הטכנאים בתיאטרון" ,הוא מנסה להגמיש את
תכולת־העין.
"לא בא בחשבון" ,היא רושפת" ,יזה
אסור!"
אתה לא מאמין למראה עיניך :הבחורה
השברירית הזו ,שמסמיקה כמו אבטיח ,כשאתה
מבקש ממנה צ'יפם ,מוכנה ליהרג על קידוש
החוק הפיני ,ובלבד שלא תצא מן המסעדה שלה
עם חצי ליטר בירה זהובה.
המוח היהודי של אלכם בכל זאת מצא
פתרון.
"מותר •לקחת אותם לחדרי"  -שאל את
האמזונה הצפונית.
"לך אסור ,רק לי מותר .בגלל מדי
המלצרית" ,עונה הנמרצת בגאווה מקצועית.
•  .כר סוכם שהבקבוקים יועלו לקומה
החמישית בידי לובשת המדים .שם נעטפו
בניילונים ,הובאו בהיחבא לתיאטרון ונלגמו
בצ'יק־צ'אק בידי טכנאים פינים ,ישראלים
והונגרים.
ככה זה בפינלאנד :מים גנובים לא ימתקו.
אתה מיד מרגיש כמו עבריין .במיוחד אם אתה
ישראלי.
הם אמנם ביישנים ,הפינים ,וכמעט שלא
עוברים על החוק ,אבל להתפשט ,הם מתפשטים
בקלות .אין לגוף מה להתבןיש ,מסבירים לך.
רק לנשמה יש .חוץ .מזה שהגוף הפיני בנוי
למופת.
"ומה אתה רוצה שנעשה כאן כל החורף?"
 מתפלא אוי־וויי" .תשעה חדשים של לילהוקור כלבים ,אז הולכים לסאונה .קצת
אחר־כד ,כשהם שתויים טוב טוב ,הם הולכים מתבשלים ,קצת שוחים בבריכה וקצת מתעמלים
על כל המכשירים האלה .התוצאה :כולם נראים
הביתה .לאמא שלהם"...
זהו .עכשיו הבנו :חלומה של האם היהודיה כמו ויקינגים ספורטיביים מן האגדות".
בעצם לא קוראים לו אוי־וויי ,לפיני הצעיר
בהתגשמותו :שהבן יתהולל לו כמה שרק
מתחשק לו .העיקר שיחזור הביתה ,לאמא'לה ,החביב ,שעובד במסעדה הודית מצויינת .כמובן.
כמו כל מסעדה בפינלאנד .שמו האמיתי:
אחרי שסוגרים את הבארים.
הבארים ,הדיסקוטקים והמסעדות נסגרים וויי־יוא .אנחנו מתקשים לזכור שמות פיניים,
והופכים את סדר האותיות בתור סגולה נגד
בדיוק בחצות.
השיכחה .זה עובד .וויי־יוא עצמו נהנה מאד מן
בדיוק ,פירושו בפינלאנד :בדיוק נמרץ.
תעמוד על הראש ותשלוף תעודות הרעיון .בערב הוא מגיע לתיאטרון בעיניים
ואישורים מיוחדים ,אתה נשאר בחוץ .חוק זה קצת מזוגגות )"קצת בירה וקצת שנאפס"(
חוק ,והפיניים שומרים בקפדנות קנאית על ומציג את עצמו בפני להקת "קול ודממה"
החוק .בשביל שישמור עליהם .אחרת  -חייהם הפותחת את הפסטיבל" :אני אוי־וויי ואתם
אינם חיים ופינלאנד כולה טובעת בבירה נהדרים",..
 ,ובעלפון חושים מתוק.
ניגוד למרבית הפינים ,אוי־וויי 'אינו
משום כר ,איש לא יעלה בדעתו לנהוג ?«
^^ ביישן .אם יש משהו שהוא .מתבייש בו
 : . ' , '?. .' ?]:זוהי העובדה שנולד פיני ולא אנגלי,
כשהוא יוצא לבלות.
משום כר ,נוסעות המכוניות באורות  WWהוא בן שמונה־עשרה אבל האנגלית
על שפח האגם בקופמ:
עוד מעט הוא גם
ויתחיל לשחות

'
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שלו מצויינת .חלום חייו להיות לטייס .בינתיים
הוא מבלה את זמנו הפנוי בלגימת בירה.
"חצי כוס אני שותה בלגימות קטנות.
לאטילאט .אחר"כר אני  ,מעשן 'סיגריה .מחכה
קצת .גומר את החצי השני בלגימה אחת .מעשן
עוד סיגריה ומסתכל על העולם" .בפגישה
המחודשת הזאת עם עולמנו ,הכל נראה ורוד
יותר כמובן.
יש לו גם טקס פולחני נוסף של התבוננות
בעולם :צניחה חפשית.
כל שבת הוא משלם שמונה דולאר וצונח
ממטוס י קטן ומסתכל על פינלאנד מלמעלה.
אני שואל בשקט אם הוא לא מכיר דרר
טובה יוחר לשרוף כסף מאשר בקפיצה ממטוס
נוסע .נסיעות וטיולים בעולם ,למשל .הוא
שותק • רגע .יאחר כך שואל בפשטות" :יש שם
סאונות?"
למחרת בבוקר ,אנחנו מתייצבים בסאונה.
אכזבה :אין ציצים בסאונות הפיניות .יש רק
הפרדה מינית וחום של תשעים מעלות .פינלאנד
זה לא סקנדינביה .איין חנויות פורנו ואין
שבדיות לוהטות.
אנה־לנה היפהפיה ,מזכירת הפסטיבל,

תכלת בשוק הפתוח :הגבויס לא בדאש שלה
מספרת לנו בקולה הלחשני שנשות פינלאנד
פתחו במאבק פוליטי ,כדי שיאפשרו להן להיכנס
לסאונה יחד עם הגברים .יותר מדי עסקים
נחתכים שם בפנים ,בעולם הגברי הזה.
אשרי יושבי םאונותיר.
"לסגור בפנינו • את דלתות הסאונה",
טוענות הנאבקות לשוויון זכויות הזעה,
"פירושו לסגור לנו את האפשרות לחדור לעולם
העסקים ולהתקדם בו".
יש בזה משהו .במדבר מושיבים את האשה
מחוץ לאוהל .בשמש .כל אחד והסאונה שלו .רק
הבריכה מעורבח ואין שחיה בעירום.
שיוויון ההזדמנויות לאשה מוצא לו בכל
זאת פורקן במסיבות רווקות וביציאה משוחררת
של נשים נשואות לבארים ,כדי "לטעום מן
החיים לפחות פעם אחת בשבוע"...
בכיכר קטנה ,ליד הנמל בהלסינקי ,רוכבת
לה בלונדינית גבוהה על שרביט ורוד ועבה.
לבושה שחורים ומאופרת כמו ליצנית נפקנית,
היא מסירה את ראש השרביט לוגמת מן הבקבוק .
הלאיחוקי החבוי בתוכו ,ובעידודן של חברותיה
על רקע מוסיקה הבוקעת מהטראנזיםטורים. ,
היא רוקדת ריקוד אירוטי אחרון לפני נישואיה,
מול פסל של נסיר אחד ,שלרגליו מונחת
מאדונה .חושפת• שד פה וירכיים שם .מוחאים לה
כפיים .טנגו אחרון בהלסינקי .מחר 'תתחתן.
הערב תשתה עד שלא תזכור איד קוראים לאמא ־
?
שלה.
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מרק שאגאל בן תשעים ושמונה .שלומפר אלגנטי ,בראיון מול תמונה חדשה)!והוא
מצייד ,וחושש שאולי זה הציוד האחרון בחייו .הוא פוחד מחשיפה ומדופא השיניים
ועדיין מפקפק בטיב האמנוחי של יצירותיו.
 Aת היא זו שהשתוקקה
£m
^ Qf oJלראותני? ובכן ,אני פה .אז
V WW
^י£טוב שבאת היום ,מפני
 yע שאתמול הייתי אצל רופא
השיניים וסבלתי ממן:ב~רוח רע .פשוט
פחדתי"...
ואכן מארק שאגאל בבוקר הזה ,כולו
אושר .העינויים של היום הקודם באו אל קיצם,
והוא יכול להרשות לעצמו לטייל בבית,
• כשאוויר רווי ניחוח הבאזיליקום נודף
מהפשטידה המתבשלת לארוחת הבוקר.
"בענייני תבלינים" ,הוא אומר" ,אני אנין
טעם" .גם בענייני בגדים הוא מקפיד ,וכר אני
פוגשת אותו ב"בגדי העבודה שלי" ,כדבריו:
נועל מוקאםינים אמריקנים ולובש מכנסי קטיפה
בצבע ביד ,בתוספת סוודר פולו מצמר
קאשמיר .שלומפר אלגנטי.
מרק שאגאל ,בשבוע שבו מלאו לו תשעים
ושמונה שנה )ב־ 7ביולי( ,עדיין עובד .צריר
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לבקר אותו ,כדי להווכח שיש דבר כזה ,להיות
בגילו במלוא היכולת וההשראה ,עם כושר
היצירתיות שאינו יודע נפילות ,והגאוניות שאין
עליה עוררין.
הוא ממעט לדבר ,וכאילו מחכה בצייתנות
לניתוח שאני עומדת לבצע בו .מייד מבחינים
במבטו המיוחד והחודר ,שהוא לעתים מתוק
ולעתים אירוני ,וכמו גם צחוקו  -גורם למבוכה
במסגרת פנים משולשות ,בצבע ורדרד ,עם
שיער לבן ומתנופף.
הוא מתרווח בכורסתו האהובה בחדר
האורחים .הבהיר ושטוף האור שבבית
בםינט'פולידה־וואנס ,בדרום צרפת .פתחים
מזוגגים ,קירות לבנים ,כמעט עירומים ,שהם
מוזיאון זוטא :רנואר ,בראק ,איקונין שקיבל שי
מידי האפיפיור פאולוס הששי ,ועל"יד הארובה,
פסל מעשה ידיו של ידידו חואן מירו) .שהלף לא
מכבר לעולמו ,כמעט בגילו של שאגאל ,ומהווה
כעין תזכורת לגורל המידפק על הדלת( .ליד

שאגאל בפעולה :התמונה האחדונהז
בעלה יתר על המידה ,וגם רוקחת את תבשילי
הפסל עבודות שלו עצמו ,שלא רצה להפרד מהן,
הבשר המעולים שכה ערבים לחיכו .ומעל לכל -
כגון" :הנישואין על מגדל אייפל" ו"הגגות
האדומים".
היא זו אשר מביאה לו את ההשראה לצייר
והתומכת בו בכל אשר ילך .שערה אסוף
כאן מקום מקלבזו מזה מספר שנים ,מבנה
בי'קוקו" על ערפה .עיניים חומות מצחקקות.
אבן בלב עצי אורן מעל הכפר .קשה למצוא את
אבל כשאמרתי לה ,טרם בואו של שאגאל,
המקום .למטה ,בסינטיפול ,פתחו לכבודו
עד כמה אני מקווה כי האמן יקבלני באטלייה
תערוכת• ענק .מיטב יצירותיו מכל התקופות
שלו ,היתד ,בפיה תשובה לא מעודדת" :אפילו
שהובאו מכל קצווי תבל ,ממוזיאונים ומאספנים
אני בעצמי איני הולכת לשם .עברו שנים רבות
פרטיים .אבל בעת שאתה שואל לכיוון הדרר
מאז דרכתי שם".
המוליכה אל ביתר של האמן ,שואלים אותר קודם
בינתיים הוא מופיע ,ובינתיים אנחנו
כל ,האם באמת ממתינים 'לך שם למעלה.
יושבים בסלון שטוף האור .אני מבקשת
משאגאל לסובב את מחוגי השעון אל ילדותו.
^^רקע קיימת גם אשתו של שאגאל,
תשעים שנה לאחור .והוא נזכר איד היה ילד
^?י וולנטינה .היא מגינה עליו ובלעדיה
ן
נפחד ,מוכה ורעב ,בעיירה הרוסיה ויטבסק ,שם
הוא אבוד .היא זו אשר קובעת את
נולד ,כשאביו פועל שחור אצל סוחר בדגים
 WWפגישותיו הנדירות .היא הבוחרת את
מלוחים.
בגדיו ודואגת למקם בחלקי 'הבית השונים את
"לבי היה נשבר עת ראיתי אותו כורע תחת
זרי הפרחים שמארק _ כה אוהב .היא נושאת
)המשך 3עמוד(2 8
ונותנת עם רופא השיניים האיום שלא יענה את

)המשך מעמוד (25
החביות הכבדות כשהוא גורף את דגי ההרינג
הקטנים בידיו התפוחות ,והבוס הגס שלו עומד
בפינה כמו חיה מפוחלצת".
במשפחת שאגאל היו תשעה ילדים" .את
מתארת לעצמף מה זה להאכיל תשעה פרחחים?
יותר מפעם אחת הייתי מביט בקנאה במנורת
הנפט שבערה על השולחן ,חושב לעצמי כיצד
היא מרווה את צמאונה ,ועד כמה פי שלי יבש,
ושואל מה יהיה עלי?"
ד היום הוא אוהב לאכול דגים מלוחים,
A.
^ לעתים בתוספת מלפפונים ,חתיכה פה,
w y
 K Jחתיכה שם ,כשם שנדמה לו שמעולם
 tWלא נפרד מוויטבסק ,עם שתי
הקתדרלות ,בתי האצילים המתפוררים ,ובתי
היהודים המסכנים הבנויים• עץ ,שבתוכם
מגובבים תריסרי בתי כנסת .מחצית האוכלוםיה
היו יהודים ,ושאגאל מדבר היום כאילו חי מחדש
את ילדותו באווירה הזאת של דתיות כמעט
מדכאת ,מושפע מסבו השוחט ,כי הוא עצמו רץ
מדי בוקר לבית הכנסת להתפלל שחרית.
פתאום הוא מתנער" .את יודעת איר
התחלתי לצייר? הייתי מעתיק דמויות מתור
ספרים ואחר־כר מחבר אותן אחת עם השנייה על
פי הסדר שאני קבעתי".
משפחתו לא הבינה אותו .מה כל כר מושר
בציור?
"זה כמו אהבה .כאשר היא פוגעת בך ,אינך
מסתכל יותר בנשים אחרות".
עולם האמנות העניק לו את כל החרויות.
קודם ,בריחה למרחקים מחיי הייסורים של
העיירה .אחריכך  -התהילה .הוא מפליג
מכרונותיו על פני פאריס ,אמריקה ,ועד לבית
השקט והמוגן בו הוא מדבר עמי הבוקר ,עורך
גיחות סנטימנטליות לחוויות ישנות של שלושת
רבעי מאה ,ומתעכב על הרגע בו נחת
במונפארנס ב־.1910
 ^ A Aאגאל צולל למאבק שהתחולל בעת
?11ההיא בין האסכולות של הציירים
 /ן\ וה"איזמים" למיניהם :הוא מעריץ
 WWאת האימפרסיוניסטים )"אה ,מונה,
מונה ,היום עדיין יש לו מקום בצמרת"(,־ בוחן
את האקספרסיוניסטים ומגלה הבנה לפנטםטיות
שלהם המתבטאות בצבעים; ומציג ביחד עם
הקוביסטים.
"השתתפתי במהפיכה יוצאת דופן באמנות
בצרפת" ,הוא אומר" ,אבל הפניתי את גבי
למראות שעברו מול עיני .ובמחשבותי חזרתי
לעיירה בה נולדתי ,שם היו ונשארו מקורותי".
ב־ 1914חזר אליה ,לא במקרה.
עד לאותו יום הוא מקיים את הקשר עם
ויטבםק ,כשהוא כותב מכתבים ושולח תמונות.
ארוסתו בלה ,ציפתה לשובו לעיירה
וכאשר נוכחה שהוא בושש לחזור ,רמזה לו שאגאל בסלון :מגדל איפל על הקיר
.במכתב ,בעדינות ,כי "ראתה מישהו בעת הצגת
תיאטרון" .הוא עזב הכל ועלה על הרכבת .חשב ומרווח .האור הבוקע מן החלון הצפוני כמעט
שייעדר מפאריס רק שבועיים ,אולם נתקע מתכתי .ממול לדלת שולחן גדול :שם מצייר
ברוסייה שמונה שנים .קודם ,בגלל מלחמת שאגאל .שם הוא גם כותב את שיריו .השירים
העולם .אחר־כך התחוללה המהפיכה ,ושאגאל דומים לציורים .כל גביעי הצבע ניצבים בשורה
ליד הגידים.
זנח ?את רוסיה לכלי שוכ.
כן הציור ניצב על יד חלון מזוגג .כדי
ובחזרה לפאריס .התנועה הסוריאליסטית
החלה מגמגמת.
ברטון ראה בו חלוץ .שאגאל ששאגאל יוכל לצייר בישיבה ,קבוע הבד עליו
מתקן" :בסך־הכל י נישארתי נאמן לפולקלור שלי ,הוא עובד על מיתקן נייד  -עולה או יורד על פי
של עזים ,גיטו ,כנרים ורבנים" .הוא קורא רצונו של הצייר .הוא מבלה כאן כל בוקר ואת
לפולקלור הזה "שאגאל־לנד" ,אבל כשאני שעות אחר־הצהרים ,לא לפני ה"סייאסטה"
מבקשת שיסביר לי אחת ולתמיד את דבקותו שהוא מקפיד עליה כמו ילד טוב ,כדי לרצות את
באותם הנושאים שהוא מצייר מזה עשרות אשתו הדואגת למנוחתו.
שנים ,הוא מתמלא כעם.
כשאנו נכנסים לאטלייה הוא ממהר לכן
"רנואר תמיד צייר נשים יפות עד שבא לר הציור .בתמונה שהוא עובד עליה צפים לוליינים
לצבוט את הישבן שלהן .רמברנדט היה תמיד בענן כחול.
"את הראשונה שרואה את מה שייתכן
יוצר אור מסוג כזה )הוא מרים את ידו ומאפיל
על הצד הימני של פרצופו( ,ואף אחד לא בא ותהיה עבודתי האחרונה!" ,הוא צוחק ,ומיד
אליהם בטענות!"
משתתק למשר מחצית השעה הבאה ,שבה הוא
מחליף את מכחוליו ושוקד על יצירת אובך עם
 Lפתע הוא קם ממקומו" :את הלא רוצה קשת של צבעים .זוהי שיטת ציור מנוקדת,
 WBלראות את האטלייה שלי .אז בואי" .השונה מעבודותיו הראשונות ,אבל אומץ הלב
 Jהאם ביקש לפצות אותי על התשובות עדיין מפתיע .עדיין נודף מהתמונה ניחוח של
המזרח הקסום :התפוצצות של כחול־וורוד:
ן שביקשתי ,והוא רצה להסתיר?
החדר גדול ,מבודד בקצה מסדרון ,מרובע סגנון כאילו זר .ממש מרגש לראות אמן שעדיין
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עובד מעבר לאסכולות המוסכמות ,ושאינו
מקבל אלא את העקרונות אשר משרתים את
האמת שלו ,שהיא אמנותו .רצון זה נשאר נאמן
אך ורק לשאגאל ,אשר חי ויוצר מזה שלושת
רבעי מאה ,מעל לאופנות המתתלפות ומעבר
לפוליטיקה ולדתות .רצון זה לא עושה את חייו
של האמן פשוטים יותר ופחות מכל הוא מסייע
להבין את יצירתי.
 A Aני רושמת לעצמי שהעצמאות של
^ ל^ ^ה ה ר פ ת ק ה שלו היא ב ע צ ם

 Z^kפרובוקציה.

האם הוא מלא תחושה של נצחון?
9 y
עוד בטרם העליתי את השאלה הוא פונה אלי
לפתע ,כאילו קרא את מחשבתי" :יש לי אלף
ספיקות .אינני יודע מתי הציור הוא טוב .גם
איני יודע מתי הוא גמור .צריף לעצור אותי .יש
לי פחד מחשיפה .עד יום מותי לא אפסיק לפקפק
בטיב של עבודתי .דבר אינו מבטיח לי שהוא
חשוב ,אלא אם כן הוא יימשר יותר ממני".
באטלייה שבסינט"מולידהיוואנס ,מארק
שאגאל בן תשעים ושמונה ,מצייר ומדבר כאילו
?
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.

רוצים יותר שלילה
j
j
ן
1
ן

^—^ צרה עם העיתונות ,שאין היא מתעסקת די בשלילה שבחיינו.
• ?י צריר להרבות יותר בפירםום ידיעות וכתבות שליליות .כי
I
 4ללא ביקורת ,נוקבת ככל שתהייה  -החברה שלנו תתנוון,
| |א 0זה לא קרה כבר.
אין די ,עלי לומר ,לפרסם רק ידיעות חיוביוח ,כגון הצלחה
להצגות תיאטרון מישראל בגרמניה האחרת ,או 'תגובות חמות לדברי
שמעון בכנס האינטרנציונאל הסוציאליסטי .זה נחמד ,זה יפה ,אבל
בדיווחים חיוביים מסוג זה אי־אפשר לראות את תפקיד העיתונות.
צריר לכתוב על השלילי ,גם אם זה לא פופולארי.
האם י אתם יודעים למשל ,איזה קשיים מערימים בפני יהודי
הרוצה לק נות אדמה בשומרון? לקנות .לא לנשל .בכסף מלא .יהודים
מערימים את הקשיים ,לא ערבים. .
וכתוצאה ממדיניות ביורוקרטית מטורפת זו ,נקנה בשומרון רק
חלק קטן מן השטחים שיכולים היו להיות בידיים יהודיות .יש אומרים
שללא המדיניות המטופשת הזו אפשר היה כבר לקנות כמעט כל מטף
מרובע של.אדמה פרטית בשומרון.
בעיתונות  -אף מילה .לא נוח להם ,כנראה ,לתקוף במקום שבו
ביקורת קשה באמת חשובה.
חבל גם שאין אף פעם מילת ביקורת על אישים במחנה היוני,
משולמית אלוני עד יוסי שריד ועד בכלל .זה לא טוב .בעיקר למחנה
היוני .כי ללא מעט ביקורת ,קצת עין בוחנת ,אפילו כאסאח מצד
העיתונות ,הם לא יכולים לראות את השגיאות של עצמם .ואכן ,לפי
כל הנראה ,אין הם רואים .והם ממשיכים בשגיאותיהם ,מסתבכים
בהן ,ואחר כף עומדים מופתעים מול המציאות המרה.
ואל תגידו לי שאין מה להשמיץ במחנה השמאל .יש ,אתם יודעים־
שיש .ואם אין  -תחפשו .אם מחפשים משהו רע ,תמיד מוצאים .אין
אפם .אפשר גם להפעיל את הדמיון קצת .תמציאו ,מה יש? אפשר
לעשות את זה רק על הימין? תכתבו על מישהו שהוא שקרן .על מי
שאתם רוצים .או שיש לו מבט מטורף .או על מישהו אחר שהוא
פומפוזי .כל אחד פומפוזי ,אם אומרים עליו ככה .זו באמת לא בעייה,
כבר ראינו שאפשר .נכון ,לא נכון ,מה זה חשוב בכלל? ממתי זה
חשוב? שילכו ויכחישו ,שילכו ויתגוננו ,או שיתקיפו אח אמצעי
התקשורת ,ואז בכלל הם יהיו בדיחה.
אי אפשר ,למענם ,לתת להם להאמין כל הזמן שהם נחמדים
ואהובים ,ופתאום ,בבת אחת ,בבחירות הם חוטפים את האכזבה כמו
מקלחת קרה בפרצוף .זה לא אנושי .אין אדם שיכול לעמוד בסתירות
כאלו בלי להשתגע ולהתחיל לפלוט שטויות נוכח התוצאות.
חישבו על כף ,כשאתם כותבים עליהם רק חיוב כל הזמן,
ומאמינים שאתם עושים להם טובה.
זהו שאני אומר ,ורק בראשי פרקים .צריר יותר שלילה
בעיתונות שלנו.

חיילים נגד שתיקה
ל השנה הם שתקו ,כי אסור להם לדבר פוליטיקה .אין דבר.
^^ן אחרים נטלו לעצמם חרות לדבר בשמם .עכשיו ,בבחירות
^?י
]
הם פתאום אמרו את דברם .חיילים נגד שתיקה ,וכל מה
 WWשמישהו אמר בשמם היה כלא היה.
מדינת המעיד היא מדינה קטנה ומוקפת אוייבים .ממזרח  -יהודה
ושומרון גדושי מתנחלים ,ומצפון  -לבנון ,שבה שוכנים חיילים לא
מעטים הרוצים תחיה וליכוד.
עוד מעט החיילים ישתקו שוב ,ואז הקולות המדברים בשמם
ישובו ויכסו על המציאות לבלי הכר .אבל עכשיו התוצאה ברורה
מאוד ,החיילים הצביעו כפי שהצביעו .מדוד וספור.
כדי לרכר את המהלומה י מתחילים לזבל את השכל ,ואומרים
שחיילי השירותים הם אלו שמצביעים ליכוד .הרי זה לפי הקו הישן,
שיש השווים יותר ויש השווים פחות .אבל מה לעשות ,וכל מי שיודע
איר מצביעים החיילים יודע גם שיש חיילי שירותים אשר מצביעים
ליד הבית ,בקלפי האזרחית ,ולא בקלפי צבאית .כנ"ל ,לגבי חיילות
רבות מאוד.
בלבנון התמונה מחריפה יותר .גם כאן ,הליכוד והתחיה זכו
בהפרש ניכר .וכאן ,בלבנון ,אין לדבר בכלל על חיילי שירותים .ידוע
שאין בלבנון חיילות ,פרט למקרים בודדים יוצאי דופן ,וגם דרגי
שירותים אחרים לא נמצאים כאן .ואם יש  -אין הבדל בינם לבין
הקרביים .אפילו הנהגים ,שבמקום אחר נחשבים לחיילי שירותים,
 Iחשופים בלבנון לסכנה ,לא פחות מאשר הלוחם בטנק.
הייתי השבוע בלבנון .הגעתי למוצב שנמצא על הקו ,מול
הסורים .החיילים שנמצאים בו נושאים בעול העימות בכל דקה
מעשרים וארבע השעות ביממה ,ואין זו מליצה .נכנסתי ,לגמרי
במקרה ,לחדר המשמש גם כעמדה ,ושם ראיתי דבר שהדהים אותי.
בעצם ,אסור בכלל לחיילים לעשות דבר כזה :כל הקירות היו מלאים
בכתובות למען הליכוד .כתובת אחת מעניינת ורבת משמעות במיוחד:

/בדיך להקJ1
 nקליכוד בלבנון
%אשר  oןזמעןו

פינת השלולית
האס נעשיתי עצל? הנה אני מביא שוב משהו ששלח לי קורא.
אברהם אריאל מסידני ,אוסטרליה:

האנשים שפגשתי ודיברתי איתם בדרכי לבנון ,דיברו בדרר כלל
בגלוי על ההצבעה  -תחיה וליכוד.
את המערר ביטלו בזילזול.
חיפשתי קצת איזון ,ולא כל כר מצאתי .במוצב ז* .זר ,שהיו בו
כמה חיילי נח"ל ,ראיתי על הקיר משהו מעורפל ,שאולי אפשר לשייר
אותו לבוחר מפלגות השמאל:
כעת אני רוצה לברוח
ואני מכריז זאת לפני כולכם
אני לא יודע אם זה בושה :לברוח לפעמים
זו .גפ לא בושה להיות חלש לפעמים.
אלא שאחרים שם ,כפי שמראות תוצאות הבחירות ,לא
מתלהבים כל־כר מן הרעיון לברוח ,לפעמים או תמיד ,ולא מתהדרים
בחולשתם.
החיילים נגד שתיקה דיברו ,וכדאי להתחיל לחשוב על דבריהם.

בעינן ,אני מתחיל לשאול את עצמי אם היא בכלל נסיכה.
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זדקה אינה רק חברת בת של חברה
ציבורית גדולה המייצרת לפי ידע
וסטנדרט של חברת זדקה בחו"ל.
היא גם שיטה בינלאומית ,שכבשה את
ארה'יב ,קנדה .ואירופה.
זדקה קיימת כ־ 10שנים מייצרת
ומשווקת בהצלחה את מוצריה
המיוחדים בענף הרהיטים בארץ.
לזדקה 3000־ מ"ר עם ציוד חדיש
ומחלקת שרות העומדים לרשות •
לקוחותינו.

רשימת חנויות זדקה גרחבי הארץ:
 .ת"א ־ בוגרשוב  .40יפי :מרכז העיצוב בנמכ
• י־ם :הלל  • .1ראשל"צ :זיבוטעסקי 48
• ו־!יפה :נורדאו  .23מפרץ היפה־ כביש
המפרץ ,פינת אי.פי.סי) .דו-עץ לשעבר(.
• טבריה :בניין גולן )מאחורי ת .מרכזית(
• כפ"ס :טשרניהוגסקי  .26נתניה :ויצבע 25
 oהרצליה :סוקולוב  • 78רחובות :הרצל 192
• פ"ת :מוהליבר  • 18חולון :סוקולוב 47
 ..ב"ש־ ,תחלוץ  . 128כרמיאל־ הגליל 16/23

!h TJS.אזור,חתעשיה העמל .1
ו

ד"ד מדק דוסנובסקי )מימין( במכון לרפואת ספורט במוסקווה :הטפול בהיפנוזה לא היה רשמי.

?niao
מאת מדז־כי הזננלש

i
האיסור על שימוש בהורמונים ,סמים וכדורי מרץ
העלה את קרנה של ההיפנוזה כאמצעי לשיפור
 ,ביצועיהם של ספורטאים .ד"ד מארק הסנובסקי,
מנהל המכון הרפואי של ההתאחדות לכדורגל
 ,בישראל ,מספר על נסיונו בהיפנוט ספורטאים
רוסיים במוסקווה.

 A A mmתה תנצח אלכסנדר!" -
 foj fr WWהבטיח ד"ר מארק רוסנובסקי
 £^kלספורטאי הצעיר ,שחש נינוח
 w rובוטח .מייד לאחר מכן ,יצא
אלכסנדר בקלמש ,שיאן בברית־המועצות,
בריצת  3000מטר משוכות ,להתמודדות
בתחרות נגד ארה"ב ,שהתקיימה באודסה
 .1912-2הוא זינק ממקומו וניצח בתחרות ,תור
שיפור שיאו ב" 3שניות .איש לא ידע כי
הספורטאי המהולל גמא במהירות אח המרחק
בהשפעת היפנוזה.
עשרים דקות לפני תחילת התחרות היפנט
הרופא את האתלט ו"שיכנע" אותו לנצח:
"אלכסנדר ,אתה תהיה חזק מאוד ,לא מתוח,
תרגיש נפלא ,תרוץ מהר מאוד ,השרירים שלך
יהיו גמישים ,כושר הסיבולת שלך יהיה אדיר,
)המשך בעמוד הבא(

הבטחון העצמי שלד יהיה גבוה וכד גם
הריכוז ...אתה יכול להיות שקט"...
ד"ד מארק רוסנובסקי ,מנהל היום את
המכון הרפואי של ההתאחדות לכדורגל
בישראל .הוא עלה מבריה"מ לפני  10שנים .עד
לעלייתו ,עסק ברפואה ספורטיווית במכון
הרפואי של מוסקווה וטיפל בכמה מםפורטאי
י הצמרת בברית המועצות .בתקופה זו התעניין
עד כמה יכולה היפנוזה לשפר את ביצועי
הספורטאים.
"במכון המוסקוואי לא עסקו בהיפנוזה
באופן שיגרתי או רשמי ",אומר ד"ר
רוסנובםקי" ,לא היתד .החלטה מקצועית לטפל
כספורטאים .באמצעי זה ,אלא מעשה יותר
חובבני ,שהיה תלוי בהסכמתם של הספורטאים
ומאמניהם .למדתי היפנוזה במשד ארבע שנים
באוניברסיטה וידעתי )כמו גם היום( כיצד
להפנט ,ומה שיותר חשוב כיצד להשתמש בידע
הזה על מנת לקדם את האתלט .הייתי קרוב אל
האתלטים ורציתי לעזור" ?
"ייתכן מאוד כי הדבר הפר להיות רשמי
יותר. ",אני מדגיש" ,אני עסקתי בזאת ,לפני
עשרים שנים באופן בלתי"רשמי"  -מציין דיר
רוסנובםקי.
מידיעות המגיעות למערב על ההכנסות
הקשוחות בגוש המזרחי בכל הקשור לשאיפה
להצליח בספורט ,מסתבר כי ההיפנוזה היא חלק
חשוב בהכנת האתלטים לתחרויות בינלאומיות
חשובות.
היפנוזה אינה משפיעה באופן מיידי על
כושרו הנפוץ של האתלט בהשוואה לשימוש
בכדורי מרץ ,סטרואידים והורמונים.
אולם ,לאחרונה ,גדל מספר הספורטאים,
המבקשים להגדיל את היכולת הביצועית שלהם
במ־לר תחרות באמצעות ההיפנוזה.

 tהיפנוזה היא שינה פיזיולוגית של
^^
 WBMהמוח .עצירה מוחלטת של כל הסובב
 4את המהופנט ,למעט קולו של המהפנט.
1
}
} באמצעות ההיפנוזה ,כר סבור ד"ר
רוסנובםקי ,ניתן לעזור לאתלט להגיע
למקסימום היכולת .לדעת רופאים רבים ,האדם
בנוי ,אמנם ,בצורה מושלמת ,אד מגיע למעשה,
למיצוי של שלושים אחוז בלבד מיכולתו.
ההיפנוזה מסייעת למיצוי מקסימום היכולת
ובכר להעלות במידה ניכרת את אחוזי הביצוע
של האתלט" .אני משוכנע שההיפנוזה איננה
מזיקה לספורטאי .הרי כל מה שאני או המהפנט
מנסה לעשות זה לסלק את המעצורים המפריעים
לו להגיע להישגים גדולים יותר".
על השאלה אם יצליח באמצעות ההיפנוזה
להביא אותי ,למשל. ,לשבור שיא ישראלי
בריצת  110מטרים משוכות? משיב ד"ד
רוםנובסקי" :בהחלט לא .ההיפנוזה יכולה לעזור
לר לבצע את אשר גופר מסוגל לבצע מבחינה
פיזית .ההיפנוט יסלק גורמים המונעים ממר
להגיע למיצוי היכולת אבל לא יותר מזה".
ד'ר רוסנובסקי מדגיש ,שהיפנוזה לא
מבוקרת היא מסוכנת .לא כל אדם נכנם למצב
היפנוטי ,יש גם דרגות של מצבי היפנוזה.
ההיפנוזה ,בדרר כלל ,אינה כלי ריפוי בידי
הרופא או הפסיכיאטר ,כמו זריקה או ניתוח ,ועל
הרופא המטפל לדעת את מידת רגישותו של
החולה להיפנוט .רופאים משתמשים בהיפנוזה
רק במקרים מיוחדים ,וגם זאת  -לאחר בדיקה
קפדנית של המטופל.
הסמכה ברפואה אינה מקנה רשיון עיסוק
בהיפנוזה ויש צורר בהכשרה מיוחדת בתחום
זה.
אנשי הרפואה הספורטיבית במערב
מתנגדים בתקיפות לשימוש בהיפנוזה כדי לשפר
את רמת ההישגיות של האתלטים  -מחשש

היפנוזה במכבי נתניה
•^סתר רוט ,מי שהיתה "מלכת
!^האתלטיקה" של ישראל ,מתנגדת
נחרצות לשימו/יז בהיפנוזה בהכנת האתל-
טים .היא מגלה שהמישקולן אדוארד וייץ,
אשר סיים במקום החמישי באולימפיאדת
מונטריאול )976ו( ,השתמש בשרותיו של
מהפנט לפני אימוני כושר ואף לפני תחרו-
יות חשובות" .באחד האימונים ,הוא סיפר
לי כי ההיפנוט עזר לו מאד" ־־ סיפרה
אסתד.
האתלטית איננה מאמינה בהיפנוזה
וטוענת שאין בספורט ניסים ונפלאות.
ההצלחה היא תוצאה של אימונים ומידת
ההשקעה של האתלט כדי לשפד הישגיו:
"כאשד עבדתי קשה הגעתי להישגים".
אסתר מגלה שרעיון אחד ,הקשור
בשרותי מהפנט
להיפנוזה ,הוא להשתמש
כדי לחמם את השרידים במצבי היפנוטי,
"אזי לספורטאי שעושה זאת וסומך על
היפנוזה" ,מזהירה אסתר.
בעלה ,ומאמנה האישי ,פטר רוט,
סגור אהדת" .היום הגיעו בספורט העולמי
למצב של מיצוי הדרבים לשיפור הכושר
והישגים גדולים יותר.
"לגוף האדם יש מנגנוני הגנה מיוח-
דים ,השומרים בפני ניצול-יתד של? היכו-
לת ,העלול לגרום לבעיות גופניות .גם
מכונית מסוגלת ,הודות למנוע שלה ,לה־
גיע למהירות של  200קמ"ש ,אבל היצ-
רנים התקינו מנגנון מיותד המונע מהמכ-
ונית לעלות מעל  30ו קמ"ש"...
ו
"באמצעות ההיפנוזה מנסים לבטל
את מנגנוני ההגנה על־מנת להגיע לניצול
מקסימלי של היכולת .בעקרון ,הדבר

תורם להישגים מדהימים ,אבל השאלה
היא עד כמה ניתן לשלוט במדיום זה כדי
למנוע קריעת שרידים או נזקים אתרים
העלולים לפגוע כספורטאי"  -מסביד פטר
דוט.
ד"ד אלבדטו איילון ,ראש היחידה
לביו־מכניקה במיכללה לחינור גופני במכון
וינגייט ,אינו מסתייג מהשימוש בהיפנוזה
בספורט" .כאשר אימנתי את נבתדת ישר-
אל בכדורסל ,הגיע אלי מהפנט מאשקלון
והציע לעבוד אתנו ולעזור באמצעות
היפנוזה .עקרונית ,הייתי בעד הרעיון",
גילה.
אבל לא בכל מקרה" .הנושא עלול
להיות מסוכן מאד לספורטאי ,אם המה־ ו
פנט אינו בעל מקצוע מעולה .אם אכן
האיש יודע את מלאכתו ,הוא בהחלט יכול
לתרום .אני מאמין כי הצד הפסיכולוגי
דומיננטי אצל הספורטאי זההיפנזזה יבולה
לעזור בתחום הקרוי 'אוטוסוגסטיה /כלו-
מר שהאתלט בטוח בעצמו וביכולתו להצ־
ליח וזה בהחלט תיובי".
והוא מסביר" :אם אתה בודק אדם
במצב רגיל ,הוא יתן תוצאה מסדימת,
אבל אם הוא יהיה במצב היפנוטי ,תגלה כי
התוצאו•  -תהיה מדהימה .אם נפתח
שיטות־עבודה נכונות ,נוכל להגיע להיש־
ניס".
ד"ד איילון מזכיר כי בקבוצת הכדורגל
של מכבי־נחניה היפגטו מספר שחקנים על
מנת להוציא את הקבוצה מן המשבר:
"שמעתי שאכן הקבוצה יצאה מן המשבר,
אבל אני לא יבול לומר בהחלטיות כי
הסיבה היא ההיפנוזה ",מדגיש ד"ד אלבד־
טו איילון.

ד"ד מדק רוסנובסקי היום :אימונים קודמים
להיפנוזה
מפגיעה נפשית כספורטאים ועל מנת למנוע
מאנשים בלתי־מוםמכים לעסוק בנושא זה ללא
הכשרה מיוחדת.
למרות ההתנגדות ,סבור ד'ר רוסנובםקי
כי במדינות רבות במערב משתמשים כיום
בהיפנוזה להכנת ספורטאים לתחרויות" .אמנם
לא כמו במדינות הגוש הסובייטי ,ובמיוחד
במזרחיגרמניה ,שם כל נושא הספורט הפר
להיות מרכזי ,אבל בשיחות לאירשמיות שמעתי
לא פעם כי יש אתלטים לא מעטים ,מפורסמים
במערב ,המקבלים טיפול היפנוטי לפני תחרויות
חשובות".
ן! יום ,אין אפשרות לבדוק אם אתלט
 WBWשזכה במדליית זהב ,עבר טיפול
 /היפנוטי לפני התחרוץז .בשנים
ן
 |fהאחרונות הוקמו ועדות מיוחדות
לפני כל תחרות גדולה ,כמו האולימפיאדה,
למשל ,הבודקות כל ספורטאי בצורה יסודית
ביותר ,כדי לגלות אם השתמש בסמים או
הורמונים אסורים .לאחרונה החלו גם בבדיקות
המיועדות לגלות את מינו של האתלט או
?
"
האתלטית.
"אחרי שנים שהרוסים רימו את העולם עם
אתלטיות שזכו במדליות ,קבעו שיאי עולם
ובסוף התברר כי הן ...גברים ,החליטו
בהתאחדויות הספורט השונות שיש לבדוק
בצורה יסודית גם נושא זה ",מספר ד'ר
רוסנובסקי" .עושים זאת לא ע"י הורדת
המכנסיים ,אלא בצורה הרבה יותר מדעית ולא
קשה לגלות בבדיקה כזו את מינו של
האתלט/ית .היו כבר מקרים שספורטאיות
רוסיות חזרו לבריה"מ ולא נטלו חלק
במשחקים ,כשנודע כי קבוצת רופאים עומדת
לערוד סידרת בדיקות לקביעת מינו של
הספורטאי".
אבל היפנוזה לא ניתן לגלות .איש גם לא
קבע כי טיפול כזה אסור לפני תחרות .לדעתו
של ד'ר רוסנובםקי ושל רופאים אתרים ,י
הטיפול בהיפנוזה חיובי ,אם עוסקים בכר אנשים
מוסמכים ,או רופאים שעברו הכשרה מיוחדת
לכר•
בישראל ,הנושא של הרפואה הםפורטיווית
עדיין .לא מקובל אצל מאמנים וספורטאים .ד"ר
רוםנובםקי רואה בעבודתו של הרופא  -חלק
.בלתי־נפרד בהכנת הספורטאי" .מאחר והרפואה
הםפורטיווית עדיין אינה מקובלת ,אין מה לדבר
על היפנוזה .קודם יש להתחיל להתאמן כפי
שצריר ולבנות  .את האתלט בדיד-הנכונה"? .

לחנות ?כרונות
ב0ו9דמד17ט
 wגם אלינו הגיעה לבסוף השיטה של שילוב תחנות
לפיתוח ומכירת מוצרי צילום ברשתות השיווק
הגדולות.
 wרשת תחנות המכירה הגדולה והיחידה בארץ
למוצרי צילום ולפיתוח והדפסה — פוטוספיד —
מכניסה בימים אלה כמה חידושים מהפכניים
בענף הצילום ,חידושים שייגעו גם לכיסינו.
73י אמר שצילום הוא עניין למק-

צוענים בלבד ן היום ,כל ילד הוא
צלם חובב וכל בית הוא פוטו ב-
פוטנציה .לכן ,הולכת וגוברת הדרישה
למוצרי צילום ,שיהיו בהישג יד ,כך
שנוכל לשלב את רכישתם בסל הקניות
היומיומי ,שלנו ,מבלי שיהיה עלינו
לכתת רגלינו בחיפוש אחר חנות מיו-
חדת למוצרי צילום.
קניות מרוכזות בכלל הן מסימני
הקידמה כעולם .יתרונות השיטה ־,
חסכון בזמן ,זמינות המוצר ואיזכור
ויזואלי של פריטים שיש להם נטיה
להעלם מהזכרון .סרט הצילום הוא
מהפריטים הללו ,שאנחנו שוכחים
לקנות באופן קבוע ,והרבה עוגמת
נפש נגרמת לנו בשל בך .צלם מקצו-
עי לא יבין זאת .אבל חובבים כמונו
— עם יד על הלב — כמה פעמים
קרה לנו ,ששכחנו לרכוש את סרט
הצילום דווקא לפני יציאה לחופשה,
לסופשבוע ,לפני אירוע משפחתי ז או
שסתם בא" לנו לצלם וגילינו להוו-
"
שבמצלמה אין פילס ? המנה ש-
תנו
קיבלנו מהילדים...

פ>תוד 1מהיר ־
כמו בחו"ל
לאירופה ובארה"ב פתרו את ה-
בעיה הזאת מזמן .סרט צילום הוא
מוצר יומיומי פופולרי ,שחייב להיות
בכל סופרמרקט ,לא הרחק מהחלב
והלחם .אצלנו ,העניין הזה הוא עדיין
רעיון חדשני .חדשני — אבל הוא
כבר פה .בזכות פוטוספיד :רשת של
כ־ 50תחנות לשיווק מוצרי צילום ו-
לפיתוח תמונות מתיר ברשתות ה-
שיווק הגדולות בארץ.
הפיתוח הוא הצד האחר של ה-
מטבע בצילום לחובבים ,מלבד רכי-
שת סרט הצילום עצמו ,כמובן ,של-
אחר אירוע משפחתי ,חופשה או סתם
צילומים למזכרת — אנחנו סקרנים
מאוד לראות את התוצאה  :התמו-
נות עצמן .וכמה שיותר מהר.
ובכן ,גם בנושא זה הביאה לנו
רשת תחנות פוטוספיד את השיטה
המתקדמת מארה"ב  :בכל תחנה של
הרשת ניתן למסור את סרט הצילום
היום ולקבל את הפיתוח למחרת .אך,
אין מדובר כאן בשיטה מהירה או
זמינה בלבד ,כי אם גם בחסכון משמ-
עותי.
מי שמצוי בענייני צילום ,פיתוח
והדפסה ,מכיר בוודאי את שיטה
רוציסטר האמריקאית  :אתה שולח
סרט צילום ומקבל בדואר חוזר פי-
תוח פלוס סרט צילום במחיר מוזל.
כך זה היה עד שחברת פוטוספיד
הביאה לנו שיטה מקבילה ,החוסכת
לנו זמן ,טרדה והוצאות מטבע זר:
שיטת  .הפוטוצ'ק.

פתזוצ'ק  -צ ק דולרי
 Jדוכן פוטוספיד ,בכל אחת מה-
תחנות שברשת ,ניתן לרכוש פנקס
פוטוצ'ק ,הכולל סרט צילום )כל סוג
סרט שהלקוח רוצה( עם  24או 36
שוברים לתמונות ושובר אחד לפיתוח

נגטיב .בשוברי הפוטוצ'ק אפשר להש"
תמש aכל עת ,ללא הגבלת זמן ולי
' לא התחשבות באינפלציה .למעשה,
עם רכישת הפוטוצ'ק יש בידך צ'ק
דולרי ,שאינו מאבד מערכו .כך מקנה
לך הפוטוציק בן  36השוברים 7
תמונות חינם וכעל ? 24השוברים 5
תמונות חינם ,או ,לחילופין ,חסכון
של כ־ 20'%ממחיר הפיתוח וההדפסה.
הפוטוציק ניתן לשימוש בכל תח-
נות הרשת ,גם לפיתוח מהיר מהיום
למחר ,שהוא החידוש האחרון של
חברת פוטוספיד .אגב ,וזוך חודש
ימים ,ניתן יהיה לקבל בתחנות המכי-
רה של פוטמופיד גם הגדלות ,עד גודל
של פוסטר ,מהיום למחר ,בעוד שה־
יום ניתן לקבל את ההגדלות תוך
שבוע ימים עד שבועיים.

גידל גלוית
)(9x12

אגפא
קודאק

י.

פוטוספיד
)בשיטת הפוטוצ'ק(

 49שקל
 58שקל

פוטי »זפירט
באר־שבע

פוטו פריזמה
כיכר ציון
ירושלים

S.O.S
)מול קולנוע
מוגרבי(

 55שקל
 75שקל

 60שקל )פוג'י(
 90שקל

 70שקל
 70שקל

* .המחירים נכונים ליום 16.7.84

המחירים כוללים מ.ע.מ.

רשימת תחנות המכירה ברשת פרטר־םפיד
תל־אביב:
צרכניית " אגד" תחנה
מרכזית ,הנגב .11.
המשביר לצרכן ,רח'
אלנבי.
נוה־אביבים> אופניליי־
מר .13
סופר־שוק ,גבורי ישר-
אל .53
שובע ,פנקס 50־.46
פתח־תקוח  :בלינסון ,רח' קפלן .13
חפץ־חיים — קו־אופ
— רח' הרצל .28
הרצליה:
סופרמרקט נוה־אמירים
בת־ים :
מגדל נחום — שד'
העצמאות .35
אראל — רח' עוזיאל
.5
קו־אופ,
ראשוךלצמן :סופרמרקט
ראשון גי.
רח' דרובין פינת בר־
ניצקי.
רמת־גן:
"קסם" רח' ירדן פינת
רח' אילת.
" ירדן" ,רח' בצלאל .7
גבעתיים :
סופרמרקט ,ויצמן .20
בית־יהלומיס ,כורזים
.1
בני־ברק :
שופרסל ,רח' ירושלים
פינת חברון.

ירושלים :

צרכניית ,,אגד".
המשביר לצרכן,
המלך ג'ורג'" .

באר־שבע:

"לב הנגב" ,סופרשוק,
דרך חברון.
היפרכל באר־שבע ,ה־
אורגים פינת דרך בך
גוריון.
" יעלים"  ,שופרסל ,שד'
יעלים שכונה חי. .
המשביר לצרכן באר־
שגע.
" מצדה" ,מבצע עובדה
.2
צרכניית "אגד" ,תחנה
מרכזית.
צרכניית חברת־חשמל,
רח' עבאס .18
צרכנייה "אגד" ,תחנה
מרכזית.
קו־אופ ,רח' שטמפפר
.14
גולן ,רח' אחוזה —
מרכז גולן.
מרכז ,רח' אחוזה.
קרן־היסוד ,רח' אחו-
זה פינת קרן היסוד.
רח' רוגוזין .25

חיפה :

טבריה :
נתניה :
רעננה :

אשדוד :

רח'

חברה ותיקה -
תנופה חדשה
??חברה ,המצויה בענף הצילום
מזה כעשר שנים ,עוקבת פוטוספיד
אחר כל החידושים בעולם בנושא
מוצרי צילום ומתעדכנת בטכניקות צי-
לום .פיתוח והדפסה חדשניות .זוהי
חברה ,שאינה קופאת על שמריה ומ-
קפידה לספק לצרכן הישראלי במחי-
רים ברי־תחרות ,המתחשבים ביכולתו
ובכיסו ,כל מה שדרוש לצילום  :מצל-
מות )יפניות ,אמריקאיות וגרמניות(,
סרטי צילום מכל הסוגים  ,אלבומים,
קסטות לטייפ ולוידיאו ועוד .וכל
זאת ,במרוכז ובהישג יד.
ח,,אני מאמין" של פוטוספיד הוא :
שירות מהימן ,מחירים הוגנים וברי־
תחרות ,אדיבות והתחשבות בצורכי
הלקוח .במסגרת החידושים שהוכנסו
לחברה ,נוסף גם כח אדם מקצועי,
המטפל בקביעת צביון וצורת הדוכן,
בהכוונה לדיילות ,בקשר יומיומי עם
ראשי האיזורים הפוקדים את הדיי־
לות .כחלק ממערך קידום המכירות
נערכים בחברה מדי חודש מבצעי
מכירה נרחבים המוזילים את המוצ-
רים באופן משמעותי.
ואכן ,יש שכר לעמלה של פוטו־
ספיד .דין צרכנים רבים ודיילות ה-
מכירה בתחנות שברשת פוטוספיד
נוצר קשר חם יומיומי ,כאשר הדיי-
לות מכירות את הלקוחות בשמם
ויודעות את כל צרכיהם ודרישותיהם
)בנושא הצילום ,כמובן( .בין היתר,
מקפידה החברה על מתן אחריות
בפיתוח התמונות ואינה מחייבת ב-
תשלום עבור תמונות בלתי־מוצלחות.
בסך הכל ,אפשר לומר ,ע'פוטוספיד
היא ,למעשה ,סופר־פוטו בסגנון מער-
בי חדשני.

מאת דל>ה גל

במקום מדיח
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יחד עם התכניות להקפאת מחירים
ומשכורות ,הקפאנו גם את התכנית לקנוח
מדיח"כלים קטן ) 650דולר ,נכון ליומיים
אחרי הבחירות(.
כפרם ניחומים ,מצאנו ספוגית
מחוברת למיכל פלסטיק שקוף ,מאורן/
שבתוכו שמים נוזל לשטיפת כלים )או סבון
כלים מדולל במים(.
נכון שזה לא בדיוק תחליף למדיח,
אבל גם למכשירצ'יק הזה יש יתרונות.
בעיקר למי שעור ידיו רגיש לסבון כלים
ומגיב בקילוף או בפריחה על מגע עם
דטרגנטים למיניהם.
ראיתי את הפטנט הזה אצל "שיגריס"
)אבן גבירול  ,11ת"א( ומחירו )יומיים
אחרי הבחירות(-שקלים בשווי של  2דולר.

אמייל  -קישוט למטבח
 ,Jשנים האחרונות מוצף השוק בסירים ה" 14לפנה"ם ,ציפו המצרים תכשיטי זהב
וקומקומים זולים )יחסית( מאמייל ,תוצרת באמייל בגווני טורקיז ,כחול ,ארגמן וירוק.
רומניה והונגריה .לבנים ,כחולים ,אדומים בעזרת אמייל הבליטו היוונים חלקי פסלים.
ולאחרונה  -גם מעוטרים בציורים ,כמו
בזמן האחרון ירדה קרנם של סירי
הסיר הקטן הזה ,מתוצרת רומניה ) 650האמייל .לשוק נכנסו סירים טובים ועמידים
שקל ,שבוע לפני הבחירות( .נחמד להחזיק יותר .אבל אם קיבלתם לחתונה מערכת של
במשרד ,כשיש כף חשמלית וגם בבית ,סירי אמייל צבעוניים י אין סיבה לזרוק
להרתחת מים או לחימום חלב.
אותם .צריר רק להזהר ולא לשרוט אותם.
סירי אמייל היו המלה האחרונה לזכור לערבב בכףיעץ ולא במתכת .ואם
במטבח של תחילת המאה ה־ .18באנגליה התבשיל נשרף ונדבק  -לפני שמתחילים
ובגרמניה ציפו סירים ,כדי חלב ,קערות ,לקרצף ,כדאי להרתיח מי מלח בסיר כמה
צלחות וספלי־מתכת באמייל .מאוחר יותר ,פעמים ,עד שה"שרוף" מתרכר ואפשר
גם תנורים ,כיורים ,סירי לילה .האמייל לנקות בלי לשרוט את תחתית הסיר .םיר
אינו מתלכלר בקלות וקל לניקוי .הוא חזק אמייל שתחתיתו שרוטה נוטה להקדיח
מחרסינה ואינו שביר כמותה .ציפוי אמייל תבשילים .אכזור להניח םיר אמייל ריק על
עמיד בחום ומגן על המתכת מפני חלודה תנור חם ,פן ייסדק .כשנםדק ציפוי האמייל,
וחומצות .זהו חומר זכוכיתי קשה ומבריק ,רצוי להפסיק להשתמש בסיר; חתיכות
המורכב מתערובת של חומרים כמו קטנות עלולות לחדור לאוכל .םיר סדוק
בוראכם ,סודה ,קווארץ ,חול ועוד,
יכול לשמש עציץ נפלא .רק לא לשכוח
לפני ש"ירד' למטבח ,היה האמייל לקדוח חור בתחתית )לניקוז( לפני
בשימוש של אמנים ותכשיטנים .כבר במאה ששותלים את הגרניום.

צילומים :שמואל רחמני

ויסקי ומשחת נעלים
 EJצחצחי נעליים  .הם חלק מהנוף

העירוני באגן הים התיכון .למקצוע לגברים
בלבד .גברים )במיוחד נערים( עוסקים בו
וגברים נזקקים לו .באיסטנבול ,באתונה,
במזרח ירושלים ,מעולם לא ראיתי אשה,
)פרט לכמה תיירות מסוקרנות( הנזקקת
ל ש י ר ו ת י ה מ צ ח צ ח ולא ראיתי
מצחצחת־נעליים.
יש משהו טיקםי בנון־שלאנטיות של
הנחה הרגל על כן הצחצוח .הידיים אוחזות
בעתון ,אולי גם סיגריה ראשונה של בוקר,
על הראש  -כובע בורםלינו ולמטה -
מצחצח הנער את הנעל ומדי פעם ,יורק
עליה שתבריק.
יש מיתקני צחצוח פשוטים ,ארגזי עץ
או פלסטיק ,ויש מחקנים הדורים ,נחושח
רקועה ,לפעמים משובצות זכוכיוח ואבנים
צבעוניות .בשנים האחרונות ,האמיר
מחירם מאד .אולי מפני שנועדו לתיירים
נועלי סנדלי פלסטיק ונעליים מעור טבעי
וזמש ,לא למצחצחים מקצועיים .במזרח
ירושלים ,אפשר לקנות מיתקן צחצוח
מנחושת )תוצרת תורכיה( במחיר התחלתי

של  200דולר ומיתקן צחצוח משובץ
"אבנים טובות" ,תוצרת הודו ,בי 350דולר
)אפשר להתמקח( .המחיר בשקלים? "מה זה
שקל? שקל זה כלום .אני מדבר בדולרים.
בשבילי ,כל דולר זה דוקטור" .ובשביל מה

קונים מיתקן כזה? "קונים בשביל קישוט.
שיהיה משהו אוריינטלי בבית .ויש אנשים
שעושים מזה באר .במקום מישחה ,סמים
בקבוקי משקה ,ובתור הקופסא  -שמים
קרח".

חלב עכברים
| וץ ממיקי"מאוס ,אף פעם לא היתה לי
| חשמלית לעכברות .חליבת כל עכברה
םימפטיה לעכברים .אפילו הלבנים אורכת  15דקות והתנובה שלה 1,5 -
מבחילים בעיני.
מיליגרם חלב .המדענים הגרמנים טוענים
שלנוזל הזה יש תכונות תראפויטיות
והנה ,התבשרנו שגם ביצורים האלה ,מבטיחות .מה בדיוק עושים אתו אינני
שתמיד סימלו מחלה ,לכלור ואת "כוחות יודעת ,אבל סוכנות "גאמא" מדווחת
השחור" ,יש ת ו ע ל ת  .חוקרים שליטר חלב עכברים  -מחירו ששים אלף
באוניברסיטת אולם פיתחו מכונתיחליבה פראנקים צרפתיים.

מוסיקה קומפקטית
 Jטיפון נייד שפועל על בטריות אינו
המצאה חדשה .בעליו של פטיפון כזה היה
נער פופולרי מאד במסיבות ,פיקניקים
וקומזיצים של לילות קיץ על שפת הים
ובתורשה .וזאת ,למרות שהפטיפון זייף
אימים.
חברת "סוני" טוענת שהפטיפון הנייד
החדש שהוציאה לשוק )פי.אס - .אף .5
בעל שתי מהירויות( אמין ומדוייק ואינו
מזייף אפילו על שפת הים.
הוא שוקל רק שני קילו וניתן לתיפעול
)על בטריות או חשמל( כשהוא תלוי על
הקיר או מונח במאוזן או במאונך; ניתן
לחבר אליו אוזניות ,מגבירי קול וגם רדיו
סטריאו .לארץ טרם הגיע .מחירו בארה"ב
 150 -דולר ,פחות  5סנט.

ליטשי לנצח
דקה ומוצקה ,בעלת גבשושיות זעירוח.
פירות קטנים ,כדוריים או דמויי ביצה,
המבשילים באשכולות הדורים .עכשיו גם
בארץ ישראל.
ראיתי ,קטפתי ואכלתי בעונג רב
ליטשי במכון וולקני ושמעתי מפי ד'ר
אמנון קדמן שאת העצים הראשונים הביא
לארץ פרופסור חנן אופנהיימר כבר בשנות
השלושים .אלה נשתלו בגן האקלום
ברחובות.
לפני מספר שנים ,החליט מי שהחליט
שכדאי לגדל ליטשי ככמות מסחרית גם
בארץ הקודש .כאלף דונם ליטשי ניטעו
במקומות שונים בארץ )בגליל המערבי,
באיזור החוף ,בנגב המערבי ואפילו
בערבה( וחלקם כבר מניבים .מרבית היבול
)השנה כ־ 20טון( נשלח לאירופה ,שם הוא
זוכה למחירים גבוהים )כ־ 5דולר קילו(
ומיעוטו  -לשוק המקומי ,בעיקר לבחי מלון
מפוארים ולחנויות יוקרה.

צילומים :שמואל רחמני
&ר1חת האריזות הנאוח אשר עטף
הטבע היא זו של פרי הליטשי" ,כתב תייר
נלהב שחזר ,בסוף המאה הי ,15ממסע
אייר בסין" .זה הפרי הטעים והנפלא
ביותר אשר יצר אלוהים".
גלעין חום ,עוטה ציפה לבנה ,כמעט
שקופה ,בעלת מרקם ,טעם וניחוח
מיוחדים .הפתעה עסיסית ,שילוב
סובטרופי מתוק"חמצמץ .וכל הטוב הזה
עטוף בקליפה אדומה )או חומה־אדמדמה(,

בארץ מגדלים שלושה זנים של
ליטשי .ועובדים על פיחוח זן מקומי .בארץ
הולדתו ,סין ,גדלים כאלף זנים שונים.
שבחי הפרי מפורטים כבר בכתבים סיניים
עתיקים ) 1500לפנה"ס( .אוכלים אוחו כמו
שהוא ,בסלט פירות או בתבשילים )למשל
 חזה עוף עם ליטשי נוסח סצ'ואן ,מעדןנפלא( .הוא עשיר בולטמין סי וניאםין
ומכיל זרחן .ואם נזכה ,ובשנים הבאות יעלו
היבולים והמחיר ירד ,נוכל אולי לעשות
"דיאטת ליטשי" ,כמו שכתב הפילוסוף
הסיני סו־שי )המאה ה־" - (11במורדות
ההרים הירוקים ,היכן שהאביב שולט כל
השנה ,אפשר לחיות על פרי הליטשי
לנצח".

עיר מאוחדת

I

 !Iלכתי בשוק של ירושלים המזרחית
בעקבות זוג תיירים אמריקנים ,שחיפשו
לילדיהם מתנות ומזכרות מישראל .תחילה
קנו חולצות טריקו ?עם הכתובח " -שלחתי
את הורי לארץ הקודש והם חזרו עם
החולצה העלובה הזאת" .אחר כר ,קנו
שיירות גמלים וחמורים מעץ זית ,תיקים
רקומים ,כאפיות ירדניות .לבסוף ,נעצרו
ליד דוכן בפתח חנות למכשירי כתיבה .בין
כל העפרונות ,המחדדים ,והמחקים עמדה
קופסא עם מחקים מלבניים ועליהם מודפס
דגל ישראל ,כחול על גבי לבן" .שניים
בדולר" ,אמר המוכר .הם קנו ארבעה
מחקים ,בלי להתמקח.
"הילדה אוספת מחקים .אז שיהיה לה
גם להחלפה" ,הסבירה האשה" ,ותאמיני לי
שחיפשתי מחקים ישראליים מקוריים גם
בתל"אביב ,גם בחיפה וגם בירושלים
המערבית ,ולא ראיתי משהו אורגינאלי.
צריר להגיע לשוק של ירושלים המזרחית
כדי למצוא מחק ציוני".

 KHי

'מיי

 Bטלאים ומשבצות
 JBו"חלון" על הגב--

 PJלו ולח.
&'\s

פלסטיק ופרחים [
וכובע קש והכל ביחדI,
זה לא שמעטעס  -זה אופנה!.
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צילונזים:שרות " גאמא"

ברחוב ,נעלים שטוחות ונוחות.
נעלים עם שכל ,שאפשר לעשות
בהם קילומטרז' וגם להרים אל על
כשיושבים קצת לנוח ,כי זה טוב
כשביל הבריאות וגם יפה שכל
העולם ייראה.
הבגדים הכי " "INהם יותר
יפאניים מיפאני ,גדולים ומרווחים,
וצבועים בשיטת ה"טיי־דיי"- ,
שיטת צביעה שמשאירה כתמים
חפשיים של צבע בגוונים שונים
מדורגים מכהה ,לבהיר ,וגם בגדים
עם טלאים צבעוניים כמו שמיכות
"פטשללדק" .חלק מהםגנלן האתני
שהגיע מארצות רחוקות ועביות,
שבהן עבודת־יד היא כליכר זולה
שלא כדאי לקנות מכונות.
ברחובות פאריס יש הרבה
חנויות של דברים ובגדים מהודו,
מסין ,מווייטנאם ,מהפיליפינים,
ממקסיקו .מי שאין לו הרבה כסף
לבגדים של בוטיקים ,קונה מכנסים
רחבים כמו של פועליכבישים סיני,
או מקטורן מרופד מבד הודי ,או

שמלה רקומה מוונצואלה ,מערבב
עם ג'ינס ,משלב עם חולצת טריקו.
בפאריס ,הצירוף הזה הוא סגנון
שנותן השראה למעצבייצמרת.
סתכלו גם על הארנקים.
«1
1
1
תיקים,
^^ ארנקים?
 1 1מזוודות ,סלים גדולים
 a Iמקש ומבד ומהדפסים של
חיות פרא .רק לא ארנק מעור טוב,
בבקשה ,או שמיד יודעים שאתם
תיירים.
הראשים של פאריס זה סיפור
בפני עצמו .פה זה לא לונדון עם
פאנק ,שחוגג עדיין על
בנייהעשרה ,אבל גם הצרפתים
אוהבים ראשים מוזרים גזומים ,כמו
שיחים שבגנים של ורסיי.
וכשפה ושם עוברת לה סתם
שמלה קטנה שחורה ,קרוב לוודאי
שזו פאריסאית אמיתית ,שלא
הספיקה להימלט מעיר האורות אל
ה"וואקאנם" ,לפני שהציפו אותה
H
התיירים.
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זה לא פורים ,זה פאריס בטכניקולור צהוב־ירוק.
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בגדים של שיים במזרח הרחוק או
מדרום־אנזריקה •-הנו שיא האופנה
של רחובות פאריס .הטקרון הוא
הרבה צבעים ובכל סגנון.
פאריס בקיץ היא חגיגה גדולה
לעיניים ,עם הרבה תיירים ופה
ושם גם מקומי ,שלא הספיק
להימלט ל"וואקאנס" השנתי.

 A Lיזה אנשים חכמים אתם,
 ^3^9שלא נסעתם לחו"ל.
& 2J^Bחסכתם לעצמכם הרבה
 yע בילבול-ראש וכאב־לב.
לא תצטרכו להידחק בשדותיתעופה
צפופים או בתחנות רכבת
שמרופדות מקיריאל־קיר בתיירים.
אתם לא תתרוצצו בפאריס'/
רומא/לונדון/קופנהאגן לחפש
שניצל עוף וצ'יפס ,שזה הדבר
היחיד שהילדים אוכלים .אתם גם
לא תתרוצצו עד השעות הקטנות
של הלילה כדי לחפש חדר פנוי.
אתכם לא ילסטמו נהגי מוניות
רודפי בצע וגם לא כייסים
שהחליטו להתעשר על חשבונכם,
אתם גם לא תיתקעו בפקק תנועה
שאורכו כמו כל מדינת ישראל ,או
בגל חום ,שחמםין ישראלי נראה
על ידו כמו תזכורת נעימה מהבית.
אחרי שסיפרנו את כל הצרות
והתלאות שחםכתם מעצמכם כי
נשארתם בבית ,פלוס  15אחוז

מע"מ טרי־טרי ,תעשו לכם חו"ל
בבית ,תתרווחו בכיסא הכי נוח עם
כוס משקה צונן או צלחת אבטיח
קר ,ותהנו מהיפות והיפים של
פאריס בצבעים טבעיים ,בגודל
מוקטן ,בבגדים של אופנה וסתם
צעקות אחרונות מצחיקות מראש
ועד כף רגל ,כפי שטרחו ועבדו
הצלמים י להביא לכם.
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למלא כל דבר
?*עדאן סעיד הוא אשד על המטבח במסע־
 1/דת "הסעודה" בהרצליה .זו מצטיינח
בעיקר בממולאים שלה ,נוסף לסלטים ולכל
השאר .קעדאן אופה אח הממולאים בתמר
ולא מבשל אותם בסיד כמקובל.

המילוי לכ־ 0ו קישואים
 100גרם בשר;
 Vכוס אורז )חצי מבושל(;
עלי נענע קצוצים;
 20גרם צנוברים;
 20גרם פטרי ות קצוצות;
מלח ופלפל.

ן
י

הבצל )אבל לא עד הסוף( וממלאים כתערו-
בת .מכינים רוטב מארבע כוסות מים ,סלדי
אופן
ההכנה; את הקישואים וחוחכים משני חתור ,כף אבקת מרק עוף וקורס אגוז
קולפים
מוסקט טחון .מרתיחים אח הרוטב כרבע
הקצוות .מוציאים את הפנים וממלאים שעה ובינתיים  -מסדרים את הבצלים בת-
בתערובת האורז והבשר ומסדרים בתבנית בנית אפיה .יוצקים אח הרוטב מעל ואופים
בתנור בחום בינוני חצי שעה.
המילוי:
 300גרם בשר טחון;
 20גרם צנוברים;
מלח ופלפל.

אופן ההכנה:
מערבבים אח המילוי ,פוחתים את הלב־
בוח וממלאים בחערובח הבשר ,כך שנוצדח
גבשושית עגולה .סובלים אח החדשף הממו-
לא בקמח ובביצה ומטגנים בשמן חם .מסד-
רים אח החדשפים הממולאים בחבניח אפיה
ושופכים מעל רוטב משחי כוסוח מים ,כפיח
אבקח חרדל ,כפיח אבקח מרק עוף ,מיץ
מרבע לימון .אופים בתנור בחום כימני כרבע
שעה.

אופן ההכנה:
שורפים על האש שני חצילים .מנקים
וקוצצים דק או טוחנים יחד עם שלוש
גמבוח כבושוח ושלושה גבעולי שמיר .מוסי-
פים חצי כפית שום מעוך ,מלח ,רבע כוס
שמן ומערבבים.

אופן ההכנה:
המילוי מספיק לעשרים עלי גפן .מערב*
בים את המילוי ,מניחים על עלי הגפן,
מגלגלים אותם ,סוגדים בשוליים ומסדרים
בתבנית .מכינים תסב משלוש כוסות מים,
מלח ,כף דסק עגבניות ושלושה גבעולי נענע.
יוצקים את הרוסב מעל ואופים בתנור בחום
בינוני כחצי שעה.
אפיה .מכינים דוסב מכף דסק עגבניות ,מלח,
שלוש כוסות מים ,מרתיחים ויוצקים מעל .אופן ההכנה:
קולפים שני חצילים וחוחכים לקוביוח.
אופים כחצי שעה בתנור בחום בינוני.
מטגנים בשמן חם עד שהשחימו .מטגנים
שלושה פלפלים ירוקים חחוכים )מזן נהדיה
 הבהיר יוחד(.המילוי
 300גרם בשר טחון;
מכינים רוטב מרבע כוס שמן ,כפיח שום
 12לבכות חדשף משומדים מקופסה.
 20גרם צנוברים;
)רוחצים היסב כדי להרחיק אח המדידות( מעוך ,חצי כפיח פלפל שחור ,חצי כפית
 20גרם פטרי ות קצוצות;
מלח ,חצי כוס חומץ ,שלוש כפוח דסק
מלת ופלפל לפי הטעם.עגבניות .מבשלים אח הרוטב כ־0-5ו ,דקוח.
המילוי:
 300גרם בשר טחון; ;
מערבבים עם החצילים והפלפלים המטו־
גנים .מקררים ומגישים.
 10גרם פטרי ות קצוצות;
אופן ההכנה:
» ,. .מערבבים הכל יתד .קולפים עשרה בצ 10 -גרם צנוברים;
לים קסנים עד בינוניים ,מוציאים את פנים מלח ופלפל לפי הטעם,

עדה בהן

ארטישוק ממולא ,עלי גפן ממולאים ,פשטידת
קישואים בגבינה ,מוסקה  -חגיגה ריחנית
ושחומה מהתנור הטוב .ממבחר הבשרים על
האש נמליץ הפעם דווקא על כבד עוף :בלי
תיחכומי בישול ,בלי תוספות מעשירות .סתם
כבד צעיר וטוב ,שכל מה שהוסיפו לו מסתכם
בקצת מלח וקורט פלפל .מניחים את הכבד על

האש הנכונה לזמן נכון ומשיגים תוצאה טעימה
ומעודנת.
סיימנו בבוואריה עטופה במעטה של מוס
שוקולד ובתפוח עץ בתנור ,ממולא ברסק
אגוזים ופירות מיובשים .שניהם עלא"כיפאק.
המחירים סבירים בהחלט :סלאטים 250 -
שקל; ממולאים  350 -שקל; פשטידה 400 -

שקל; צלע לבן  900 -שקל; כבד עוף 900 -
שקל; צלעות כבש  1500 -שקל.
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סעודה
ב"סעודה"

יהודה ,מוני 1
ושולחן הממולאים,J :
לעמוד בפיתוי §1

אכלנו טוב השבוע
* אצל "הגרי השמיני" בהרצליה .משהו
שקוראים לו שם קריםפלי ולא תמצא אותו בשום
ספר ־בישול .המצאה של הבית ,כמו שאומרים.
זה מזכיר קצת קנלוני איטלקי ,אבל זה בכל זאת
משהו אחר .ממלאים קרפ ברוטב בשמל עם
פיסות חזה אווז מעושן .מקפלים את הקרפ )עם
המילוי( לארבע ,מכסים בגבינה מגוררת,
מקדימים בתנור ,מוציאים בזמן  -והתענוג כולו
ש לר.
* אצל "אולימפוס" )ת"א ,רח' הקישון פינת
לוינםקי(" .סטייק ספרדי" ,עשוי מבשר שנקרא
בעגה העממית "עגל חלב" ,עשוי ברוטב
פטריות ויין ,אפוי בתנור עם שזיפים טריים
ורסק עגבניות .טעמנו באותה הזדמנות נתח קטן
וטעים מאוד ממנת בשר גדולה ,הנקראת כאן
"שוק טלה" ולדברי הבעלים ,השוק הזה הוא־של
תיש צעיר מאוד ,שבשרו ידוע בעדינותו ובטעמו
ועל כן ,כל מה שמתבקש להכנתו הוא להכניסו
לוזיר םיר מים עם פלפל אדום ומלח •ולאפות
במשר חמש שעות לערר.

)צילומים :שמואל רחמני(
_^ פני חודשים אחדים בישרנו על פתיחתה
•?י של ה"סעודה" בהרצליה ,ממערב
J
לצומת "אכדיה" .אם אתה עובר בכביש
ן זה בירר לשפת הים  -תזהה את
יהודה ומוני ,מה"סעודה" של הרצליה
המסעדה עליפי המרפסת הגדולה ,המחופה בגג
עץ מסוגנן .לפני חודשים אהדים עברנו שם ,המערבית ,עמדו בפיתוי .הרמה הטובה של
ראינו את יהודה ומוני  -שני בחורים חרוצים הפחיחה בעינה עומדת )אף כי לא יזיק לשים לב
שתיפעלו את הםטייקיה בתחנת הדלק שליד יותר לרמת הטעם של מלית הבשר בירקות
"עלית" .שאלנו אותם :מה אתם עושים פה ,והם הממולאים(.
אמרו :זה שלנו ,אולי תטעמו משהו?
בצהרי יום לוהט ,נשבה רוח משיבת נפש
למה לא .טעמנו מהניגובים ומהסלאטים,
מהממולאים והפשטידות ,מהכשרים על האסכלה במרפםח המקורה של "הסעודה" ואנחנו
ומהמנות האחרונות .דיווחנו לכם בלשון התלבשנו שם על סדרת סלאטים וניגובים שהיו
נהנתנית ומתפעלת .אמרנו אז :נשוב לכאן אלףיאלף .שימו לב שם לזיתים הדפוקים ,קצת
כעבור זמן ונראה אם המקום החדש יצליח ,ואם קשויים וקצת מרירים )שהם מהסוג החביב
יצליח  -האם יעמדו בעלי המקום מול הפיתוי עלינו( .בשוק הם עולים קצת יותר מהזיתים
להוריד קצת רמה ולהכביד הכנסות .שכן ,לא ה"סוריים" הרגילים .בעל מסעדה ,המגיש מן
מעט מן המסעדות המצליחות בראשית דרכן ה"דפוקים" האלה ,אות הוא כי הנ"ל מתאמץ
נכשלות בנסיון הזה .הן ממהרות לזלזל בחוש לשמור על רמה.
הטעם והשיפוט של הסועד הישראלי ,שהוא
הוסיפו
הצלחות
לנחות :בצל ממולא,

בדרר כלל ,בעל תגובה איטית .והוא ,בסופו של
דבר ,משיב מלחמה שערה :מדיר את רגליו
מהמסעדה המזלזלת.

ודיםואוהבים
תיבת דואר

,,
"הבג־ אובד
כל בוחר מאוכזב
 A A Aלב ראשון :עכשיו נראים הדברים
0י| )>ןכה רחוקים כאילו קרו בפלנטה
 /ן\ אחרת .אבל אז ,באותו ליל בחירות,
 WWאני נזכרת בתוכנית רדיו שבה היה
המרואיין משיב על השאלה :אלו ספרים
ותקליטים היית לוקח אתף לאי בודת אני
מתחילה להרכיב את הרשימה מפני שכל מה
שאני רוצה עתה הוא להיות• כמו רובינזון קרוזו.
שלב שני:
העניינים מתחילים להסתדר בראש .יש לי
כמה שעירים לעזאזל .למרות שהפסדתי עשר
חבילות שוקולד־אגוזים שוויצרי בגלל הסקרים
של אבי דיסקין ,אני כבר מפזרת על סביבות,
את התכנית שלי לקראת הבחירות הקרובות:
בלי סקרים ,בלי הניר סמית ובלי ציפיות.
תעמולת הבחירות תהיה "כאסאח" כמה שיותר
ברוטאלית  -יותר טוב .צריר פיצוי לצמחונות
שלי הפעם .כן ,מוטה גור ,החיים זה לא פיקניק
והאיש מרחוב צמח לא קיבל את שלו.
שלב שלישי:
אני מתחילה להפיץ את התיאוריה שלי
בדבר "הסתגרות בגטו" ,בו יחיו רק אנשים
שאינם מוכנים לבלוע את הסגנון של "יש
אלוהים!" שהועתק ממגרש הכדורגל אל ליל
הבחירות ב"מצודה" ,והקפיץ ממקומה גם את
השרה הליברלית דורון .אני מסבירה לאנשים,
החשים כמוני ,שאפשר להמשיר להתגורר כאן
ולתפוש עמדתיתצפית נוחה ,בלי להתרגז
ולאכול את לבר פעמיים בשבוע .לא להיות
מעורב .כאילו שאתה גר בחוץילארץ .אתה
ד'ילר לעבודה ,משלם מסיאמת ,משרת
במילואים ,שומע חדשות ואלכס אנםקי ,קורא
עתונים ,אבל משתדל ,והדגש הוא על
"משתדל"  , ,להפסיק להיות מעורב נפשית.
להתגבר על האיכפתיות המחורבנת הזו ,כאילו
המדינה היא ה"בייבי" שלן־ .היא היתד,
ה"בייבי" שלר ,אבל משהו נקרע .בבחירות
האחרונות והיא כבר לא .ולא חשוב מי יהיה
בשלטון ומי ישב באופוזיציה.

במלים גבוהות כמו "להרגיש ניכור כלפי
המדינה אותה חלמנו והקמנו" וכר .אני אומרת
להם שכדי לגור כאן בגטו ,לא צריף להחליף את
^^ 1יכלתי יופי של מכתב מאחת הקוראות
י של המדור ,אשר ניחנה לא רק בכשרון
מקום המגורים .הגטו הוא בלבו של כל אחד ^??
והוא פתוח רק לאנשים ששרים אתר אותה
ן כתיבה ,אלא גם בכנות וביושר פנימי.
J
אופרה .אנשים אומרים לי שאני מתנשאת ויש
^  Iבמקום לעשות לה אנאליזה ,אני מביאה
בזה משהו ,אני מודה .ואנשים מזכירים לי שהם ,את ממ/בה כלשונו.
זאת אומרת אנחנו ,הקמנו מדינה כדי שיהודים השבוע נתקלתי בקטע משיד של יונתן
יחדלו לגור בכל מיני גטאות ויפסיקו לחשוב רטוש:
במונחים של גטו .וגם בזה יש משהו .אני אשה ,באשד היא אשה ,צריכה
משתדלת למחוק מנגד עיני כל מיני פרצופים בעצם שלושה:
מתלהמים של אריק־מלדישראל ,לשכוח את אחד במיטה
הכסאות המיותמים בליל הבחירות במלון אחד בלב
פאלאס...
ואחד למשוך עימו בעול היומיום.
שלב רביעי:
זה קורה לי ביום של חול ,אחר־הצהרים
מיוזע במעלה רחוב אלנבי בתליאביב .המון
אנשים שמצטלמים אתם בשוק הכרמל הסמור
אני שגדלחי על הספדוח הדומנטיח,
ביום של בחירות .עכשו ,סתם ,קוראים להם שירי אהבה וסרטים מחקחקים של גיבורים
"עם" .וזה העם שלי .אין מה לעשות ,לטוב ומלים יפוח ,שמחה שיש לי בעל אשד
ולרע .אני עומדת ,במקרה לגמרי ,במקום בו י מעולם לא הצליח לומד לי" :אני אוהב
צולמה בליל הכרזת המדינה ,ב 29-בנובמבר אותך' )אבל מראה זאח( ויחסי מין איחו הם
 ,1947תמונת מעגלי ההורה של העם החוגג .לא רעידוח אדמה וברקים ולא משפסים
נכון שהיום האנשים פה ברחוב שונים לגמרי ,לפני־חוךכדייואחרי ,אבל מאוד כנים ומ-
גם אז היה זה "עם" .השוני לא עושה אנשים הנים .טוב לי איחו בשינדחיוח ,בלי הפת־
טובים יותר ,רק הנוסטלגיה עושה זאת .אני עוח ,בלי פחדים ,בלי ציפיוח .הרבה חושי
הולכת וגונזת את הרעיון בדבר הגטואיזציה של הומור ,הבנה וסלבנוח .שיחוח ארוכוח על כל
חיי העתידיים.
הנושאים שבעולם ,בלי להסחיד ,בלי להח־
כחש לדברים ,בלי העמדת פנים.
והוא אב נפלא לילדי .בלי לנסוח להיוח
מחוחכם ולדעח אח כל שיטוח החינוך
והספרים.
והוא מוכן לסלות לי כאשד אני הולמח
על גברים אתרים יפים ודזמנטים שאומרים
מלות־אהבה )ואולי לא מתכוונים אה( ונוש-
אים אוחך על כפיים )ואח פוחדת ליפול( .אך
עם יד על הלב :לא הייחי מוכנה לחינשא
ולחיוח יום־יום עם אחד מהם.
יש לי יופי של בעל ,לא הייחי מחליפה.
הוא טוב לאבהוח ונישואים ,אבל האם 'זה
פשע לרצוח פעם אחח ,דק פעם אחח ,גבר
אחר יפה ורומנטי ,לא לבגידה חלילה ,אלא
למען הנשיוח שלי ,לזכר ימי הרווקוחז!
' ?־

*

לסיכום ,לא היה זה אלא "הנג־אובר"
מתמשר של בחירות .הרגשת התבוסה הזמנית
שפקדה אותי בגלל הפסד השוקולדים מפנה את
מקומה לתחושת צער על שנציג "הע"£3
המדינה שכה רציתי להמשיר להעניק לה האמיתי ,לובה אליאב ,נותר בחוץ.
אהבה ,נתנה לי להבין ,בלילה אחד של בחירות,
אילו ,בזמנו ,היו מוצאים לו מקום
שהיא כבר לעולם לא תהיה מה שהיתה פעם .זה באוטובוס הצפוף כי אז היתה השייירה יכולה
כמו לקום בבוקר עם גבר מוכר ,להציץ בפרצופו  ,להיחלץ היום ביתר קלות מן הפלונטר.
הישן ולהרגיש שזה כבר לא זה .די .אנשים
שלב חמישי:
איר יכולתי לחשוב על חיים באי בודד,
שואלים אותי מה קרה לי שאני מתחילה לדבר
מין דיבורים מוזרים כאלה על מגורים בגטו והרי הרחק ממקום בו לא משעמם אפילו לרגע?
רק עכשיו עברנו דירה והמבצע הספיק לי אנשים ימשיכו לצעוק "יש אלוהים!" במקומות
לעשרים השנים הבאות ...ואני אומרת שזה הכי לא צפויים ואת תמשיכי להתרגז .והרי זה
בכלל לא צחוק ואני אפילו חייבת להשתמש טעם החיים.
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 Aז מה שיש לי לומר דוגרי לבעלח
^
?ל &י המכתב הוא שזה לא פשע "לרצות
^
|^ 2פעם אחת גבר אחר יפה ורומנטי".
t
 ff l yאבל ,גבירתי היקרה ,כאשר הוא יגיע
אליך בשביל פעם אחת אין לחברה שם אחר למה
שיקרה ביניכם אלא "בגידה".
עדיין לא המציאו דרר לאכול את העוגה
ולהשאירה שלמה.
הנשיאילשעכר ג'ימי קארטר נכשל
בלשונו )ובוודאי איבד הרבה קולות
פוריטאניים( ,כאשר בראיון ל"פלייבוי" ,לפני
הבחירות לבית הלבן ב־ ,1977דיבר בגלוי כי יש
לו לעתים מחשבותיחטא למראה אשה מעוררת
חיאבון .אחר כד הוא היה צריר להתפתל כדי
להיחלץ מן ההצהרה האנושית הזו.
"
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ראש של אשה
^ 4 4ברו את הראש .בזדון .הוא לא
•י *•Jl־ החליק ונפל מהכן עליו היה ניצב.
 \/ /מישהו הטיח אותו בחמת זעם וניפץ
 WBאותו לרסיסים.
ראש של אשה .הפסל מגלף אותו מאכן
כבר שבועות .שיש מיוחד שהובא מקררה .גוש
ישיש יקר ,שניצב במרכז .האטליה שבקומת
המרתף של הבית המשותף וסביבו  -כמו סערה
של שלג ,ניתזים הרסיסים .כאשר הפסל ,בעל
הזקן העבות ,מחזיק ־בפטיש ובמפסלת ,הוא
נראה כאדם שבורא עולמות .נאבק בגוש השיש
והרסיסים הלבנים צונתים על זקנו ,מכים על
פניו ,ממלאים המרתף רסיסים ואבק.
הוא מתענג על הגילוי החדש .השיש .נטש
את רישומיו ,את ציוריו ,נטש את עבודתו
כמאייר ספרים.
לקראת תחילת העבודה הוא עשה כמה
סקיצות של ראש אשה .סקיצות מיניאטוריות.
בחר בידידתו האחרונה .נערה המשלבת מזיגה
מרתקת ומושכת גברים של אשה וילדה.
שפתיים חושניות ומצח זך .עיניים 'מסקרות,
עיניים כאלה ,שאתה טובע בנשיות שלהן,
ובצוואר כמו גבעול רך ,שאיננו יוכל לשאת את
מטען היופי הזה.
למרות שהיה מבוגר כפליים מידיד
הדוגמנית ,נדמה היה לגליה ,שהיתה מבקרת
תריר באטלייה ,שהצעירה הדוגמנית ,היא
המבוגרת בין השניים ,והוא  -ילד מגודל,
שעיר ,מפונק סקרן.

H
במשר ימים ארוכים' הכין סקיצות מפניה
של נערתו .מפנים ומאחור ,בפרופיל .לאט לאט,
על הנייר ,התגבש הראש ברור ,כמו
תלת"מימדי .לאחר מכן ,יצר ממנו דמות מחימר,
אצבעותיו הגדולות נחו בעדינות על־פני הפסל,
כגבר המלטף פניה של אשה אהובה.
רק לבסוף ניגש ליצור אותו באבן.
לגליה ,שראתה אותו פרוע ,מאובק ,אמר
בגיחוך" .את יודעח ,היה פעם ויכוח בין שניים
מגדולי האמנים בעולם ,ליאונרדו דהיוינצ'י
ומיכלאנג'לו .כאשר מיכלאנג'לו עבר בשוק,
מאובק ומלוכלר מאבק השיש שדבק בו ,אמר
ליאונרדו לידידיו :תראו ,עבודת הפיסול בזויה
כמעט כמלאכת • כפיים שחורה .היא מלכלכת,
מאבקת ואילו עבודת הציור היא אמנות
אמיתית .אתה יכול לשמוע מוסיקה .אתה לבוש
בגלימה נקייה .ידידים טובים באים לשוחח
איתר .הכל מסביב נושם אווירה של תרבות.
"את יודעת" " -אמר לגליה"  -עד עכשיו
הסטודיו שלי דמה לאטלייה של ליאונרדו.

'

נכנסו ,שוחחו ,שתו קפה ,שמעו מוסיקה ואני
כר זועק אדם רק על אבדן הדבר היקר לו
אהבתי את כולם .אהבתי לראות אותם מתבוננים ביותר .כר זועקת אשה על אבדן בנה יחידה.
בציורים ,אהבתי לשמוע את השיחות שלהם.
צעקות פראיות שפתחו חלונות ,טרקו
אבל עכשיו ,אני מתענג על מה שליאונרדו קרא ־דלתות\ רגליים דישדשו לרדת ולראות מי
מלאכת הכפיים השחורה .אני אוהב את הריח הנרצח.
של האבק הזה .הצרה' היא שאין לי הכשרון
כר ראתה גליה את הפסל .הוא עמד עדיין
שהיה לו.
קפואה אצל הסף .מפחד להכנם ,כאילו
בתנועה
ידידיו הטובים ,אף שזעמו על הדחתם אבק השיש י הוא שלולית של דם שהוא מפחד
מ"המועדון" ,הודו ,קצת בקנאה ,קצת בזעם ,להכתים בה את ידיו ונעליו הצבאיות הכבדות.
־ השכנים שהבינו כי המדובר בסף הכל בגוש
ולעתים ברוחב לה נלהב :שהפסל הוא באמת
יצירה בשלה" .ביטוי בוגר של אמן שחיפש את שיש ,חזרו לדירותיהם ,רוטנים .על מה בני אדם
בוכים היום ,על שיש שנשבר ,בימים אלה שבני •
עצמו'/
אדם נהרגים ,בוכים על חתיכת שיש ועוד,
י
שלושים יום היה במילואים .בצפון הרחוק .מעירים את כל הבית,
האטלייה היה סגור.
B
הגדוד .השתחרר בערב .הוא לא המתין
רק גליה נשארה .עמדה לידו בעדינות,
אפילו להסעה .יצא בטרמפים מהצפון .נתקע
בראש־פינה ,לאחר מכן בחיפה ,רק עם שחר ,מנסה שלא להפר את הדממה האבלה הזאת
הורידה אותו משאית גדולה ,ליד השכונה .הוא שמסביב .אחר־כר אמרה בשקט" ,אתה רוצה
דהר לכיוון הבית ,הרעב לפסל בער בו .חודש לקרוא למשטרה?"
האמן הניד בראשו לשלנלה" :לא צריר...
ימים היה רחוק מהסטודיו ,רעיונות מטורפים
שיחקו בראשו .שם ,בצפון ,היה לו פנאי .הוא לא צריך "..מלמל.
גליה נטלה מטאטא ,טיאטאה את אבק
עשה סקיצות קטנות במחברת .הכין רישומים .־
עכשיו כל מה שציפה לו זה להוריד את המדים השיש ,ניסתה לגלגל את גוש השיש לפינה ,כדי
שהתזכורת הזאת לא תרבץ באמצע הסטודיו.
וללבוש את בגדי העבודה ולהסתער על הפסל.
אחר־כך כיסתה בשמיכת פיקה את גוש השיש
הגדול כדרר שמכסים גופה .כל אותה עת ,עמד
מקומו .רק
הפסל אצל הדלת כאילו קפא על
אחר־כר חצה את הדירה והתישב על 1הריצפה.
משד את ברכיו אל חזהו ,לפת אותן בשתי ידיו,
כיווץ את עצמו.
.צעדים רכים התקרבו אל הדלת ,חצו את
החדר .לרגע דומה היה כי הפסל ,פסל השיש ,קם
לתחיה .הנערה נכנסה לאט ובשקט .במבט אחד
קלטה את התמונה כולה .את השיש המנותץ ,את
הפסל ,את גליה שנשענה כמו נוטה לתת כתף,
לנחם את הפסל ,רק תנועה ,לא יותר .קרבה אט
אט אל הראש המכוסה בסמיכת פיקה .הסירה אח
השמיכה בעדנות ,ברכות ,כדרר שאם מסירה
את השמיכה מבנה האהוב .התבוננה
בבת־דמותה המנופצת .רגע אייר התבוננה
בפסל ואחר הפשילה  .את הראש אחור במין
תנועה רכה שגרמה לשערותיה להכות גלים
וצחקה.
קרסה על הריצפה ,יושבת אל מול הפסל.
העבירה יד קלה בשערו ,ואצבעותיה ,יותר
מאשר שפתיה ,דיברו אליו" .אתה זוכר •
שסיפרתי לר מזמן על האיש ההוא שרודף אחרי.
שכחת.אף פעם לא החיחסת לזה ברצינות .אבל
הוא התיחס .הוא שייר לאלה שאינם יודעים
להפסיד .הוא שייר לאלה שנדמה להם שכל
העולם קשר קשר כדי לפגוע רק בהם .הוא תמיד
שנא אותר ואתה אפילו לא ידעת .אתה היית
לגביו מין כשרון כזה ,שאיננו יודע אפילו
להעריר את מה שיש לו .הוא ,לעומתך השיג כל
דבר בצפרניים והוא ,כמו כל אנשיי הצפורניים,
פתח את הדלת .הראש רבץ על הריצפה לא יכול היה לסלוח למוכשרים באמת".
היא  .דיברה בשקט .פורעת את שערו
כמו ראש כר־ות מגופה .ראש שהתעללו בו.
מישהו ניפץ בחמת זעם עם הפטיש את הפנים .השחור והאהוך משתעשעת בו כמאלפת
לגליה ,נראה הראש כמו פני אדם ,שהרוצח נחשים" :ואז הוא איים עלי .אני לא סיפרתי לר
ביקש לעוות אותם ,עד כדי כף שלא יכירו את את זה ,כי זה נראה לי תמיד מטומטם .הוא אמר'
שאם ...אני אמשיך-ז הוא ירסק לי את הראש
רישומיהם ,שלא ידעו למי שייר הראש..
הפסל עמד רגע ארוך ־שמט את תרמיל ) .הצחוק היה מהול במין משהו חנוק( ,אתה מבין
החיילים שלו .ראשו מורכן כמו אבל על מות עכשיו למה אני צוחקת ,אף פעם לא ידעתי
ידידים ואחר"כך לאחר דממה ארוכה  -באה שהוא התכוון אל הראש הזה ...לפחוח האורגינל
הצעקה.
נשאר שלך"..
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?הורוסקופ
סרטן ) 22י ביוני  22 -ביולי( י
מישהו מנסה להוציא את הרוח ממפרשיך ,אך
הכוכבים פועלים דווקא לטובתך .הרומאנטיקה
והקאריירה בסימן עליה .ב־ 11לחודש תגיע
להחלטת כלשהי בתחום העסקים .אתה נוטה
למצבי רוח ,אך אל תהיה רגיש מדי .בי 13לחודש
תיהנה מפגישה עם  .ידיד ותיק .הרעיונות שלך
מבריקים ,אך אתה נוטה להביעם ברגשנות יתרה.

תחזית לשבוע שבין  0ו לי 6ו
באוגוסט
טלה ) 21במארס  20 -באפריל(
דגש על ענייני העבודה והחברה; אסור לך לבזבז
זמן בחברתם של אנשים המשעממים אותך .ב־3ו
באוגוסט תהיינה הפעולות היומיומיות הפתרון
הטוב ביותר .אין זה הזמן ליטול סיבונים .נסה
לרדת אל שורשי הבעיה המטרידה אותך; בי4ו
בחודש ישתפרו ענייני הכספים .לקראת סוף
השבוע תשיג את מטרתך בתחום הקאריירה,
ההישג בחברת יקיריך .י
ותוכל לחגוג את
שוד ) ו 2באפריל  22 -במאי(
נסיעות ורומאנטיקה משתלבים יפה ב־0ו לחודש.
לאחר מכן כדי לך לשקול מחדש את מטרותיך
בתחום הקאריירה ,ולהתייחס בספקנות להצעות
בתחום זה .הקפד להתחשב ברגשותיה של נפש
אהובה .ב־4ו צפויות התרחשויות בתחום הידי-
דות ,לטוב ולרע .הנח לאחד החברים לפעול
כמתווך ,והישמר מפני מידמה .בסוף השבוע
מתחזקים קשרי האהבה.
תאומים ) 23במאי  21 -ביוני(
אל תטריד את עצמך בענייני עבודה; כדאי לך
לנצל הזדמנויות בתחום החברתי .אם אתה מתכנן
טיול ,אל תרגיש לחוץ אם לא כל כך מתתשק לך
לנסוע .יתכנו מריבות עם בן משפחה ,אולם חיי
האהבה ישתפרו מאוד .ב־ 14לתודש יתכנו הצעות
מרחיקות־לכת בתחום העבודה  -כדאי להצמד
לטריטוריה• מוכרת .בסוף השבוע תעמוד במרכז
־ פעילות חברתית.

אדיה ) 23ביולי  22 -באוגוסט(
שאיפותיך בתחום הקאריירה יקבלו תנופה ב־10
לחודש .צפויים דברים נעימים בתתום הרגשות.
רצוי לשקול אם באמת אתה רוצה לנתק יחסים.
התאזר בסבלנות לגבי החלטות בתחום הכספים -
אל תקבל התלטות חפוזות .הסיכויים ביחס לנכסי
.דלא־ניידי טובים ,אך הימנע מהשקעות בשטחים
אחרים.
בחולה ) 23באוגוסט  22 -בספטמבר(
אל תחשוש יותר מדי מפני הזדמנות לעבודה
הדשה .פנויים עשויים להתאהב .אל תתעלם
מרגשותיהם של הסובבים אותך ,גם אם אתה
שקוע בענייניך .טיעוניך ההגיוניים יגברו על
התפרצויות־הרגש של בני שיתתך .חוסר דיסקרט-
יות מצד השותף יפריע לך .לא כדאי לקבל
החלטות עסקיות ב־ 15באוגוסט .בסוף השבוע
תוכל לטפת כשרונות אמנותיים.
מאזניים ) 23בספטמבר  23 -באוקטובר(
אתה עלול להידרש לפרוע חוב ישן הה יעציב
אותך ,אך רומאנטיקה בלתי־צפויה תפצה אותך
על כך אל תבזבז זמנך על דברים שוליים .ב־12
בחודש אתה עלול להגזים בהוצאות .ענייני שות-
פות רגישים כעת •,אל תסתבך במריבה במשרד.
בי 14יסתמן סיכוי לרווח ,אך עליך להיות התלטי.
הזהר מפלירטיס שעלולים לקלקל קשרים מבוס-
סים.
עקרב ) 23באוקטובר  21 -בנובמבר(
קרוב משפתה יציע תכנית נבונה בתהום הביתי.
תיי ההברה במיטבם ב־ 10לתודש .כדאי לשקול
מחדש ענייני משפתה וקאריירה ,אך אל תאיץ
בדברים .יתסיס קיימים יהיו מספקים יותר מית־

סיס תדשים .ב־ 14באוגוסט תאזור סוף־סוף אומץ
לפנות אל מישהו מושך .אל תיקת סיכונים בתחום
הפינאנסי .יהסים עם ידיד עלולים להיות פגיעים
ורגישים.
קשת ) 22בנובמבר  22 -בדצמבר(
ב־0ן לחודש תקבל תדשות מפתיעות וטובות.
מסתמנות התפתחויות תשובות בתחום העבודה.
לאחר מכן עליך להקפיד על דיוק ועל גילוי לב.
אסור להפריז בבזבוזים .היי ההברה מצויינים ב־12
לחודש .ב־ 13צפויות הפרעות  -כדאי לנתק את
הטלפון אם אתה מבקש לעבוד בשקט .המשפהה
אינה תורמת לשלום נפשך.
גדי ) 23בדצמבר  20 -בינואר(
הבטתון העצמי שלך עלול לעורר תוסר בטתון
אצל הזולת -,אולי לא תזכה לתגובה שלה אתה
מצפה .יש לך סיבה טובה לשמות לקראת טיול.
גם הכסף .עשוי לבוא ,אך הישמר מהוצאות
מופרזות .ענייני הקאריירה יתייצבו בפרספקטיבה
הנכונה .ב־ 12לתודש יביא עמו אורח חדשות
טובות.
דלי ) 21בינואר  19 -בפברואר(
צעירים עלולים להתקל בבעיות עם הוריהם.
פגישה בלתיימתוכננת ב־ 10לחודש תגרום לך
עונג :האהובים יהנו מפרטיות .אל תבטיח הבט-
חות בעלמא ,כי אחרים מצפים ממך לקיימן.
עלולים להתגלע תילוקי דעות בין שותפים אך
הדברים יסתדרו לטובתך .הדת מעניקה לך השר-
אה .ה־ 13לתודש אינו יום טוב לענייני כספים.
דגים ) 20בפברואר  20 -במארס(
אתה מבקש להתבודד עם הנפש האהובה עליך.
חתתושה היא הדדית .מלא מתדש את המצברים
ונסה להתגבר על נטיית ההסתגרות .אל תשקע
יותר מדי בעצמך .ב־ 2ו לתודש תחדש את המג-
עים החברתיים .אין זה הזמן הטוב להסתמך.על
הזולת -,עשה דברים במו־ידיך ותבטיח לעצמך
תוצאות טובות .כדאי לעשות תכניות לעתיד ולא
רק לתיות את הרגע .נקוט גישה מעשית יותר
בעסקים.
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"לא בא לי לבשל הערב"?

"אתהי זוכד את הימים הטובים ההם כשלכל
בעיה היה פתדון?"

"אלבדט ,חזור הנה מיד .אנחנו לא בבית;"

"הדחף הזה לשלוט ,כמה זמן אתה בבד סובל "אני לא יודעת מי האב .זה קדה כשהייתי אחת מהתרופות האלו תשפד את מצבך .אל
,,
בתרפייה קבוצתית".
תשכח לדוות לי איזו מהן.
]ממנו?"

ן

בעמוד זה מבתר מהידיעות
והמודעות שפורסמו ב"מעדיב",
\:
בשבוע המקביל של 1949
במלאת שגה למדינת ישראל.
הנוסח המקורי נשמד.
ליקס גבריאל שסדסמן

; מייל ממומחר
מחפש לשכור או לקנוות

?0 1 *9

במיםת בית ,צריף *.
 naveגמ?ו& &וצזי
עבזר מבירת עתוגים,
 .ספדי& ומטיוניפ.
,• M 9& x & :tf lsttr
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הוד? 1ז*ל"ל חוששים שהפליט ? "וחודו לאזוד?

1

1

הקצב האטי של יישוב
הגליל והעובדה ש־ 300ערבים
 .הועברו לסביבות צפת עודדו
את הדאגה שחלל ,ניכר מן
הפליטים הערכיים שיורשו
לחזור לישראל 'ייושבו מחדש
; כגליל.
לאורך הכביש עכו צפת יש

כיום לא יותר מארבעה ישובים
ויהודי הגליל חוששים שדבר זה
יחן פתחון .פה לארצות ערב
לדרוש שהפליטים .החוזרים
ישוכנו באיזור בלתי מיושב זה.
כבר• כיוס הערבים היושבים
במג'דל כרום חולשים י למעשה
על הכביש החיוני הנ"ל.

משלחת ישראל לווינה  -במטוס " אל על"

הוקט הקשר היבשתי השני
עם הבירה

"בקשרי אחכה ,עבודה של אלפי בני ירושלים
ומסירות ,ובעבותות פלדה אנו שהצטופפו בכל הסביבה .שני
קושרים היום את כירת ישראל המטוסים של חיל האויר
הנצחית עס י מדי ינת ישראל"  -הישראלי שליוו את הרכבת בכל
הכריז היום .ראש הממשלה ,מר• מסעה חגו מעל התחנה והוסיפו
דוד כן־גודיון ,כהכנם הרכבת נופך משלהם לשמחתם של בני
ירושלים שנפנפו  -מי ביד ,מי
הראשונה מת"א לירושלים.
ה ר א ש ו נ ה בדגלון ומי במטפחתו לעבר
הרכבת
לירושלים מאז מרץ  1948יצאה הרכבת ונוסעיה.
הבוקר מתחנת הרכבת
בתליאביב .הרכבת בת 8
קרונות ,בהם  7קרונות משא
וקרון נוסעים שבו אורחים
מוזמנים ,ביניהם שר התחבורה,
רמז,
שר
גראיפ
פתמתה
הרג
גריגפויפ
יד
התחבורה ד.
הצבאי של הצי
מנהל הרכבות בארץ ועתונאימ.
ושאף ח3די המשלחת הצבאית מכל שלשת השרותיפ
המטען כולל  850ארגזים ספרים
שהובאו מפולין ונשמרו ע''י
הממשלה ביפו עד שנפתחה דרך
הרכבת להעברתם לירושלים.
ש נ י ק צ י נ י משטרה
"כל ההכנות להעברת במועדו הארון עם עצמות הרצל
שריקה -ארוכה שירושלים
אוסטריים עומדים במשמר ליד
עצמות הרצל לישראל הושלמו.־ ימריא משדה" התעופה בטולן,
לא שמעה אותה מזה שנתיים
אם האוירון מישראל יגיע ליד וינה ,ביום ב' הי15
קבר הרצל מזה  4שבועות .זהו
בישרה והטילה התרגשות בלב
באוגוסט"  -אמר נציג ישראל אחד מאמצעי הזהירות שננקטו
מאות האורחים בתחנה ובלבם
באוסטריה ד"ר קורט לוין ע"י ממשלת אוסטריה ,כדי
שיתלווה למשלחת הישראלית למנוע כל הפתעה בלתי נעימה
 491 .פקידי ממשלה נוספו
איזו שהיא.
בתור נציג משרד החוץ.
לירושלים על"ידי העברת

לא משרדים
שלמים ,כי אם
מחלקות
יועברו
לירושלים

"ציון,של
כבוד לסרט
ישראלי

מחלקות ממשלתיות שונות
לירושלים.
בימים הקרובים יועברו
לשמ עוד ארבעים פקידים
ממשרד הסעד .אולם הממשלה
הסרט הישראלי "כך אינה גוטה כעת להעביר
נולדה מדינה" זכה ל"ציון של משרדם שלמים לירושלים ,כי
כבודי בפסטיבל הסרטים שנערך אם להעביר מחלקות מסויימות
מתוך משרדים לירושלים .בסך
כמארינבד ,בצ'כיה.
הכל ישנם כיום בירושלים
כ־ ' 1400פקידים ממשלתיים,
הכוללים את פקידי בתי המשפט
וכן את הפקידים של המשרדים
' מקנה
האיזוריים במחוז ירושלים.
עביר הזמנות בא לפגות:

טייסה ל3ד"ט
«ח?דוז

¤!1mn MT nnim
בחיפה :

 .1משרד המועצה לתעופה
רח' ירושלים  28טל4400 .
 .2משרד תיאטרוני
גינצבורג
רח' הרצל  25טל2621 .
" .3טראבקם" מ מ .ח.
בית שלטין טל3604 ,
 .4מרכז חר הצרמל,
סנת הקורא ,סל1 .ז'40
 .5ועד למען החייל,
רח' בלפור  5טל2341 .
 .6ק ר י ת ח י י מ -
בית הקפה של הקריה
ל .ק ר י ת מ ו צ ק י ן —
המרכז ,קיוסק א .לוין
 .8ק ר י ת ב י א ל י ק —
המרכז ,בית קפה
פריידנגדגד
 .9ב ס ר ע ט ה -
בית קמה פולצ'ק.
 .10נ ה ר י ה ,חנות .סלם"
החג יתקיים ביום ב'
כ"ז אב תש"ם )(22.8.49
בש דה התעופה בחיפה

משמר אוסטרי הוצב על קבר הרצל

"אל"על"
עושה
טיסותיה קבע

חברת "אל "על"' עומדת
לרכוש בקרוב אוירון 4ימנועי
שלישי ובבד מסוף החודש
תתחיל החברה לפעול כאורח
קבוע ותקיים שהי טיסות לשבוע
בשעות " קבועות לפאריס דרך
רומא.
י
עד כה לא היו הטיסות של
החברה הישראלית מסודרות
באופן סופי .מאידך ,עמדה
החברה ב"התחרות פרועה"
שהשתררה ב"שוק"האווירי.

ירם ה,
ירם ששי
 0ט«ן
10 8
שם,,
| קולנוע "מאי" חיפה0
ת"א
ב"אה?
"'•°
ו ז צ \! ת  3 3ו ד ה
בשעה 9.00
j,

־™

יפה .a!n s88? wf ¤» .
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גרוטסקית( "במת
אמניט" )פרודיה(

rםר n

וורשא קונצרטו
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המועמדים לתפקיד
מבקר המדנה
ועדת המנויים )ועדת
משנה של ועדת הכנסת( עבדה
היום על רשימת המועמדים
שהוצעו לתפקיד מבקר המדינה.
 .לא כל השמות הגיעו כבר
לועדה והדון עוד יימשך2 .
מחברי הכנסת הציעו את ה' ז.
מוזס לתפקיד זה ומניחים כי הוא
י־ -

־־

.

המועמד ה ר צ י נ י ביות.ר. .
ברייהודה ממפ"מ הציע את חבר
הכנסת מנחם בדר .שני אנשים
ובהם עו"ד .ידוע הציעו את
עצמם .ציר אחד ממפא"י הציע
את ה' קדש לוזינםקי לתפקיד
מבקר המדנה.
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«נד>  *mmמרך•*!־*ל rai
ב ש ב וע,
*־ימיט  ,Hf ,"a /3 ,Ifמ'
«פיד למשתמש בחשמל לבידול ,להי'"־ה ילגימדן
משעח  73eער .1130
מטרי 8א ןןיל מהוראות בק&ירממ־•!

הרפסודיה התכולה
פסנמר
רפסודיה רומבאית
0 Iפרי*ים מ&פיקים את הזרם לעל הדירזח —
את
כרטיסים:
יw
חמאור  -לומן ממוש/ך^
תל אביב " :ארמון" הם  1,4חיפה־ג
שלזינגר,
נח' בנימין  I ,2משרד תיאטרוני" יובל"
I
רחוב הרצל
אחים אליהו ,הרצל 1 15
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דמבו נותן לך יותר בשולחן כהיבה אחד:
* משטח כתיבה מפורמאיקה עמיד בפני שחלקה ונוח לניקור.
*־ שוליים מעץ אורן בשלל צבעים לפי בחירה.
* רוחב  117ס"מ  -הרוחב האידיאלי לנוחיות התלמיד.
* הכנה עבור תאורה פנימית לא מסנוורת.
* שש מגירות בהישג־יד ) 3גדולות ו־ 3קטנות(.
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לבחירתך  42דגמים של שולחנות כתיבה )החל מ ־ -$56כולל מע"מ(.
את
היכנסי לאחד מסוכנויות דמבו הקרובה לביתך ובחרי
שולחן -
הכתיבה המתאים בדיוק לצרכי ילדך.
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ובנוסף מקבלים בסא בריפוד תואם לפי בחירה במתנה.
שולחנות הכתיבה של דמבו מוצעים לכם בגבהים וברוחבים שונים,
משתלבים בשאר פריטי הריהוט של דמבו וניתנים להתאמה לפי

הרומן שלך עם דמבו יתחיל כבר בשולחן הכתיבה...
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 * 1ftאספקה תוך שבועיים מיום ההזמנה
 ** >v *Vכסא חינם על קניית שולחן
) $310כולל

\V

>^£נל

fc q/

! !:-די

;:

ש
§
ם

,

החל ממחיר

מע''מ(

באמצעות כרטיס האשראי ויזה.
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סוכנויות)חנויות המפעל( :ת''א :בןיהודה  ;97הרצל 35ו .באר־שבע :החלוץ  .53פתח־תקוה :חיים עוזר 7ו .רעננה :אוסטו־ובסקי  .39ראשל"צ :מחסן מרכזל ,איזור תעשייה חדש ,בית גירון,
קומה ג' )פתוח בשבת( .נתניה :שמואל הנציב 4ו .נהריה :שביל הגנים  ,1מאחורי בנק אגוד*.
סוכנים :בבי ־ברק :רבי עיקבא  .*90ראשלי'צ" :אדם ומעונו" ,רוטשילד  .109אשדוד" :בזרהיכו" ,רוגוזין  .7חיפה" :דיור  ,"2000רח' ההסתדרות ,כביש המפרץ * .קרית ־גת" :רהיטי לכיש" ,שד' לכיש .7
מפיצים :ירושלים" :מודיל" ,רח' יפו  .68ת"א " :כליבו שלום" ,אחד העם " .*9מונלטין" ,נחלת בנימין  22ו .רחובות" :בית רהיטי חי" ,רח' אחד העם  .*6טבריה" :רהיטי כל־בו שלום" ,ניברג.*18

המפעל :רח' הכדר ,ת.ד 3192 .נתניה  ,42131טל'  ,053-22250טלקס " - 341730דמבו".

*לא פתוח גמת"ש.

מ» יכ^מזמת מו5כ« 1ן ^^
מקצוע התכנות מתאיס באותהמידה
^««2r2J ;I"^??.?"I?"J

""

קורסי ערב ,בוקר
או שעורים פרטיים

להיותזו Hבעל הגיון .המקפיד^^
>גבייי •
ההשכלה הינה נורם מסייע אבל ל א
מכריע בהצלחתו של מתכנת.
)קטע מתוך מאמר שפורסם ב''ידיעות

A

טיפול אישי ,משקה חם,
לימוד בקבוצה קטנה

WM

חינם 24 .שעות כיממה חייג כבר
ברגע זה לטלפון  03 .228545גם
בלילות ובשבתות מסור את שמך,
כתובתך ומספר הטלפון.
ותקבל
1 ,
K
לכ תך פרוםפקט והזמנ^ ל
התאמה -חינם.

תל־אגיב

חיפה

דיזנגוף 115
ליד סופר רוול
טל' 228545

רמת־גז

כיאליקל4
טל'726132
)מולאורדע(

בלפור5
פינת נורדאו
טל' 66904 1

כתיפ

חולון

ראשל''צ

סוקולוב48
טל' 880889
)כנין הסופר(

פתח־תקוה

באר־שבע

_ _"_

רמלה
אשדוד
מרכז א'
הרצל  84בפסי'
בניזפאךלוז מעל מק לאומי
טל'  35624טל' 243428

נתגיה
הרצל 24
טל' 22404
)כיכר ציץ(

הרצליה

סוקולוב 35
פ' בן גורית
»fo683fo

החלוץ 86
טל' 32872
מולק .שביט

איכילובגו
טל' 913665

.
..
"^
חניות!יזמת מוכנות ישלמ כמעט כל
מחיי .נעלי מק»נ1ע מע>1ים ינויים י חגיע

משוד חמםחדוחמעשיח ,חמיסד לביטוח
לאומי ,משרי תנויאית ,משרד חקליטוו,
אונינדסיטת חיפוו ,איחוד חקנוונזת

המכון"»»u
"".
""-
להכשרה
מק צועית ־

אשדוד ,אלםינט ,מינז תעשיה מיע,

אשרעובדיתם השתלבו באמצעות המניו ־

מקנ?2מ3נ?יןדב^«?יס

לחס להיקלט בהצלתה בעבודה ,מיד עט
תומלימודיהס.
^ _ """."L _ fckk " ^k
ל משרתים

סידור מיוחד
0»M1S»»3
במיקלאיס

"זלףנמניש w ,חניה לנפטm& ,
ניח"ח שעח וגיק.

לומדים המשרתים במילואים משלימים
את החומר בקורס מקביל.

«nי ןעוב
'""" «
מןךס* ,ו/ןו
ו'*-»1
נ,ןתח,ם ''"1י
קיי^עי נשנת"ם ־ נפגישית
:בוע
*קורסי בוקר חצי שנתיים 4 -־3פנישות
שבמיות.
לימ1ד»ט
fiSnnn
"u l"J "v
"n
בחודשים :אוגוסט ,ספטמבר,

————

המכון מקיים מחלקה מיוחדת להכוונת
הבוגדים למקומות עבודה מתאימים -
בהתאם לכישוריהם והישגיהם בקורס.
^
nwtmiHM
( MAnniמשוחררים
לחיילים

בהתאם לבחירתן

יתנאים מיוחדים

\5כב'חמהון לחכשיחמקצועית
ת.ד128125 .יא ,מיקוד61201 :
)למט" ווו(
נא לשלזח לי מיייך ללימח? תכ»ת
"יגימ
,
^
כתובת

חמם  24 -שעות ביממה
aWhVtlikllkfcllBIIVtVUI /
'ttlilltfAfl
חייג כבי נוועזוו לטלפון r» 1 1 r m r 1 mf ^m A m * ^m M M £ H m M G( M a a l
03-295529 ,03-291858
.
.
.
תל־אניב חיפה
או 669041־ 04
חדצליה
ייושליס

!*י5יזי5
FJSSl

גט בלילות ובשבתות תוכל להתקשר
לטלפונים הרל.
מסור את שמך וכתובתו ותישלח מיד
לביןזך ןזןברת מדר ,ך^ ,מןד תכנות
מחשבים!חומרהםבדה עלהקורסים.
נמו כן תוזמן לראיון ומבחן התאמה
 /יי נס •
\

בנץ &קפעו
טל' 740410

בנין אל על
בךיהודה 32
תיי**'
טלי
295529

י

I

^32872

1
.

רח' יפו 36סוקולוב,35
בלפור 5
פינת נורדאו מול בית יואל פ' בךנוריון
טל' 933ו 22טל' 87682
טל' 669041
:
פתת־תקות יוזובות
יאשל'צ
אינילוב 13הדצל «3ן
רוטשילד 35
טל' 3663ו 9טל' 53532
פטג־ תיים
טל' 958801

נאו־שנע
החלוץ 86
מול קולנוע
שביט

I

I

צהריים או ערב I

מחלקה להכוונה לעבודה

———————————

רחובות

רוטשילד 18
פיגת בלפור
טל' 584161

 SSSSSKSwממ»יפ מני ממם

ומפעלים.
להלן רשימת תלק מהמוסדות והמפעלים

"c
על גבי "","-".
מהשנים
חלק מחל'מוד מוקדש לעבודה מעשית
"
ו^ ת ת כ^גמחשב'ס
ו"עת

לימת !0»3 + 2ת חתיכגות חגפוצות
,
"
מבחן פסיכזטכני להתאמת כושר  -חע 3 * .0ש0זת 3A SIC ,c080t:nt»nn
 FORTRANגוזתאם לתכנית הלימודים
מול מ&ורד העבודה לקראת תכניתן סונ ו.
הינך מוזמן/מוזמנת למבחן
התאמה ולשירות ייעוץ והדגמה
* ג שפזת נוםפזת ללא תעןאס ל^>
משרדינו פתוחים בין השעות 19.30^.00 :רצוף.PASCAL ;R.P.G-^Lnmma .

רוטשילד צ3
פסגי חיים
טל' 958801
הרצל 163
טל'53532

7עובד» מוםזיית
!•י»^»«>7יויימ
מןסדות
קורסים

 ,-.ועבודה מעשית
תרגול

עי  50אלףיולי ניוטו ג*»י•

הינך מוזמן/מוזמנת לראיון אישי לבדיקת רמתןבאנגלית -יחינם.
משרדינו פתוחים כל יום בין השעות  9.00עד .00ו לפנה''צ,
 4.00עד  7.30אחה־'צ.

ירושלים

™""nvn
מדעי*,
בשטחי"^
שנות פעילות המכון

»«««fc

• אנגלית לתלמיד
לכל הכיתות .הוזל מביתה ב'  -עממי.
• קורסיםל עובדי מוסדות ומפעליה
שכה''ל מהתה הוצאה מוכרת על־ידי שלטונות
המס באמ שפת האנגלית תורמת לעבודה
שפות נוספות • :צרפתית • גרמנית • ספרדית •

*קג*.

המיזשבי

נוסדב־960ו ובמשךלמעלה נר 20שנות
פעילות הכשיר מעל ל־50.000ו בעלי
בשטחיםטמילינ"סימדע"ם
^יע
מזה  isשנה מקיים המכון מערכת
קורסים להכשרת מתכנתים בכירים.
המכון להכשרה מקצועית מכשיר מאות
מתכנתים עבור משרדי ממשלה ,מוסדות
ומפעלים.

קיי

מחשבים.

,
^ס?
גביח נ"ם פ  sגיזשי1אח לשנ"
*עביה•

mm M
•*12-
רמות *•*מוי
לימוד
*
* קזוס*ABC"7 0
אנמימ AMISS
־*? אנגלית
קמדזת
*
• ^n»n־TOEFEL

רחוב יפו 36
מול בית יואל
טל' 221933

מקצועית מופרת
מקומות עבודה קלטו מאות
עשרות של

למגוגר» 0ולנוער
* מבוא למחשבים  •BASIC +אסמבלר
ג &סקל.אטמבלילמי

במרים

^Z Sn SK
™

,11,
SS

וז?מדונהמכון להשוה

השתלמויות נוספות

נתניה

הרצל ,24
טל' 22404

חי0ה ,ביאליק7ו,

6יגת גלפור

הרצליה ,סוקולוב ,35

פינתבךנודיון

נתניה ,הרצל 24
חו*ןז סוקולוב48
רתוגות7ר;רצל63ו

מעל אופ' סולומון

פינת בלפור
טל' 584161

מל'32ו726

חולון
םוקולוב ,48
טלי 880889

מרכז א'

פגי למשרדנו הקרוב
בל מם בין השעות
 19.30-9.00רצוף

I

מילגה  2000שי לנרשמים הח1דש

למד ,/מקצוע מבוקש תוך שלשה חודשים
קורם• ערב ובוקר לפ' בחירה• לימוד
על גב• מחשבים• •עוץ במציאת עבודה

הרשמה לקומי בוקר או  o>n1ro anyלהכשרת

מתכנתים

מחזורמסף30.8.84 :

תל־אביב

הקורסים !משבים  3-4 a'un1n 6פעמים בשבוע

f

נן-יהו 1ר32,
ננין אל־על
soaiin
טל י 291858
298829/

ירושלים

יחונ יסו36
מולנית יואל
0ל• 221933

'היסה

גלפור5
פינת נורו־או
סל' 660041

רנזת־גן

ביאליד47 ,
טל גנוזגל
)מול (!mm

סתוו־תקוה

באר־שבע

בתים

הלומד'ש יתרגלו על גבי  'OIODמחשב.
לשם קבלת פרםים נוספים!חוברת הסבר צלצל או
פנה אישית כל יום בין השעות  19.30-9.00רצוף.

רוטשילד  aו
פינתבלפור
טל• 584161

רוטשילד 35
פטגיוז"ם
טל? 958801

0וקולוב35
מ נןגור'ון
טל 87682

איכילובנ!
טלי 913«85

רחובות

אשדוד

רמלה

נתניה

תל־אביב i

כו־יהודה 32
בנין אל עי
חדר «.50
| 0ל'2918S8 :

חיפה

בלפור5
פינת נוודא!
טלי669041 :
671571

החגל 183
טלי 53532

 1באד־שבע • Iתשלים I
החלוץ 86
מול קולנוע
שביט
טל'32872:

רח' יפו36
מול בית יואל

ראעוליצ

המדיר.

חולון

0וד,ולוב48
טל• 880884
)מין הסופו(

לימוד 3שפות תמות,COBOL 3ASIC :
 FORTRANבהתאם לתכנית הלימודים של משרד
העבודה לקראת התואר תכניתן סונ ד.

החלוץ 88
טלי32872
מול ק .שביט
וביאדיד־ו
העמקים 3
בנין אלקמינו
טלי . 740410

I
ו

MM m.

, ,*/ ammm

fJ,""^"?2ft
" "SSS
שמך ,כתובתך ומםסר
ףטלפון ותקבל לביתך מדריך

^*!™ - *,חינם?

?
??
?
H
??
JH

* למד בביתך בזמנך ה«8י

* הכנה לכל מועדי הבחינות
» אפשרות לימוד מקצועות בודדים
ת"א,ד.מב!3
חחנהמרכזית
?]ל3730«9.

חיפה
כלפור5
טל669041 .

n¤ 9n¤mm nnnB

ירושלים
יחוביפו36
טל221933.

יוחזר לז שכ"ל.
»  25%הנחה לחיילים

רמת־גן
דבוטינ0קיו6
טל739193.

פתח־תקוה
אינילוכנו
טל913665 .

fM '*¤mm9m '9^m¤¤K¤

בתים
יוטשילד5נ
טל584161.

חולון
סוקולוב 48
טל880889 .

ראשל''צ •
רוטשילד?!
טל958801,

t

* קורסים מזורזיפ ?I
למנהלי חשבונות י י
* קורס רגיל
?מחוסרי ידע
פרטים והרשמה

r

למד במוסד מוכר

?

*יי

195529

טל•

ח1נגוף5ו1
טלי 228546

רמת־גן
זימ0י01קיי6
ליד ומה
טלי 739193

תל-אביב

רחובות

חרצל 183
טי־ 53538

נתניה
הרצי*ג
טלי 2S404

היפר•

סלומון 7
ת .מוכית
0י־ 373088

נורח»ו*0
טל־ «5501

פתח־תקוה
א>כילוג3ו
טלי 913885

וביזמיק
העמקים 3
מין איקנויגו
טלי7 4O410

ק.וו"ם

ראש^צ

יו1ל|1

____^_^^_^.

רחובות
הרצל נ16
טל2.נ535

?י

פנה למשרדנו הקרוב כל יום בין השעות —  19.00-09.00רצוף

ת.ד28124.תל־אביב,למ77'0מי ד( וד 61281
אבקשכם לשלוח אלי ,ללא כל התחייבות
כספית מציד' ,חוברת הסברה!מבחן
התאמת כשרון לנרפידןה ולציור.
שם:
גיל
כתובת:
סלפון:

תלמיד שלא הצליח בבחינות

לקראת תעודת הסמבה
[.
מטעס נציבות מש I' "3 np»n

)l־nuj

כתובת

 Hהאם אתה מעוניין בגרפיקה ובציור? האם אתו! מוכן ללמוד ?
I
את אמנות הגרפיקה והציור בביתך בזמנך הפנוי?
1
המכונים
?
I
את האמר'קא"ם להשכלה בכתב
 Mיבחנו בביתך כשרונן־ והתאמתו לגרפיקה ולציור!
^
 jללא
m
^BB
M
תלות בניל ובהשפלה B j

משרדינו פתוחים

ק

ורם• ע ר ב

DVU

תל־אביב

יום יובז ביו השעות
19.00 -09.00

 1פח ח י ?

לכבוד מנון ישראלי למינהל
ת.ד 28124 .למסי  15ת־א מיקוד .81281
אבקשכם לעולוח אלי חינם מדריך ללימוד הגהח־ש

m 31KS XL

לכבוד
־המכונים האמריקאיים להשכלה בכתב"

קורם כתבנות או
אנגלית חינם לכל

• הכנה לבחינות סיווג ממשלתיות • קבוצות לימוד
קםגות • מרצים מנוסים  /לימוד אינסנםיבי • תירגול
בעבודה מעשית • השתלמות במיכון . " +ב.מ.

0ל'221933 :

?? mwithuiiiihaiBaa

קורסי ערב מזורזים פעמיים בשבוע במשך
 5חודשים
קורסי בוקר אינ0נסיביים  3פעמים בשבוע במשך
 eשבועות.
כולל למוד הנה"ח ממוחשבת.
השיטה המשולבת מקצרת את תקופת הלימודים
לחצי ומוזילה את שכר הלימודבשליש:

ק.ח"0

הר*ל 84נפטג? המל 24
מרכז א
מעל ננק לאומי טלי 22404
בניןפאן־לון
)כיכר ציון!
טל• 35824
סלי 243428
__^ ___

?ועצי
מס

נפתחים קורסים מסוג  3:2 + 1ב־ 14.8.84

פרסים והרשמה בי! השעות  9.00עד  9.30ו רצוף

פינת הרצל

'JN

p,

 ,רמלה ,הרצל84מעלביל
.
,
רמת־גן
בת־יס
באו-שגע ,החלוץ 86
רוטשילד  ,18ביאליק  ,47אשדוד ,בית פאךלון

רמלה
הרצל ,84
טלי 243428

I

ליד־ומוד

M

ראשל'צ ,רוטשילד 35
"'  /פתודתקוה ,איכילוב13
בתייס ,רוטשילד ,18

ט ל!««
'_ JZ

גיs

ת"א ,הנגב  ,13תח' מרכזית
ירושלים ,יפו 36
דמת־גן-,דבוטינסקי ו.6

jB
m
m

וו0ש'לד38
00גיח«פ
0ל' 958801

הרצליה
םוקול1ג35
טלי 87882

?רושלים
יחי •סו 3a
סול בית יואל
טז" 833וג2

רמלה

הרצל84בפ0ג•
סעלכנ7ןלא1מי
טלי 243428

.

גת ים

0וז!ולוב«8
טי• 880889

ר1טעייד8ו
פינתנלפור
טלי 584181

בארשבע

אשדח־סוב!

חחיוץ88
טל• 32872

*•בניןפאדלון
טל• 35814

לגמי
ת.י28124 .
מיקח־ 6x281
)למס' (54
אבקשכם לשלוח אלי
חוגרת הסגדה על
קורסים בכתב
להנהלת חשבונות
סוג!2 +

שמי _.

כתובתי _____

'

,

.
*..מ

BBKKSSffii

IIM

חמם> 24
שעות ביממה ןזייג כבר בוג ,ה
לטל•  .03-373069או ! 04 - 66904נם "
כלייי"
 Sלב' ת.ד 28124 .תיא למס־  wמיק1ד !
'
ימס
| י «"8אבקשכם מימת אלי ת •נ ס ן
 T3"nf\Sלביתן ^»n irSS

??—???— >זוי &&ך
*******».**.
^

הרצליה
סוקילוב35
052-87682

באר־שבע
החלח86
טל32872 .

^m¤ n^m^m*mma¤mmmmmmmmmmmm

_ m
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מגצעי "מועדון
מטיילי מעריב"
פתוחים לכל
קוראי &מ'1רי3
— ללא תשלום
דמי חגר.

]ןופשש בוזניון כמ־־חיטים

חופשות יוקרה מיוחדות:

ב"דן אכדיוד ו"ד! קיסריה" '

שלושה מבצעי-חופשה בחניון הנשקף אל
הכנרת ובמרחק כעשר דקות נסיעה מהאגם
במקום :בריכת שחיה ,מסעדה ומינימרקט
י* אפשרות בחירה בין קרוואנים של  3או 4
*
מיטות לבין בתי־עץ )עם שירותים צמודים,
מטבחון ומיזוג אויר( * תאריכי החופשות:
 26—23באוגוסט • 29—26 ,באוגוסט ; 29
באוגוסט —  1בספטמבר * המחיר :מ־24
דולר ללילה לקרוואן של  3מיטות.

0ונ!שבוונ בננ!1־גלוו1

 nnnקיץ
באיוונה
טיול של  15יום בהולנד ,צרפת,
בלגיה ,שוויץ וגרמניה* המחיר:
 897דולר* ביצוע :אופיר טורם"
"
* תאריכי יציאה..19.8 ;14.8 :

ן

 %יום טיול לשומרון .תאריכי יציאה  * 25.8 ;18.8 :המחיר:
 2,650שקל.
 6יום טיול לנחל בצת ומערת שרך .תאריכי יציאה ; 18.8 :
 * 25.8המחיר 2,600 :שקל.
בכל הטיולים :אוטובוס־תיור עם מדריך * ביצוע :בוא ניסע".
"
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 ? ' .זה? הזמו להירשם לטיולי החגים ב:

שנוע של
תיאטרון
בלו נדון
.חגיגה .תרכיותית הכוללת אר-
בע • הצגות וביקור בסטרט־
פורל * מלון מדרגה א' Xj
ביצוע" :אופיר טורס".
תאריך יציאה 26.9 :
)חומשת ראש־השנה(

המלווה  :יוסי ידין

טיולים מקיפים של  ,28 ,20או 29
יום בבתי־מלון מעולים )חלק מהטי-
מדינות
סות בטחוניות" שלא מעל
י
"
ערל( * ביצוע " :אופיר טורס" ^.
תאריכי היציאה הבאים 29) 6.9 :
יום ,בטיסות בטחוניות( ; 28) 24.9
יום כולל הודו ונפאל( ; 29! 11.10
יום ,בטיסות בטחמיות( ; 15.10
)כולל הודו ונפאל( — ותאריכים נוס-
פים בנובמבר ובדצמבר.

אפשרות ל־ 10וושלומיס!

טי1לים של ? xi 8 ! s
1

1

י

טיול של  5ימים לקאהיר ו-

טיולי ספארי לקניה
בחופשת ראש השנה

j

ביצוע" :נאות הכיכר"

7

וסוכות

י

יומסלמה
•

בתי מלון מדרגת תיירות ?*. -המחיר:
 370דולר  +היציאה ; 11.10 ; 25.9 :
.14.10
בכל הטיולים :חצי־פנסיון• ,ביטוח
ביצוע" :נאות הכיכר".

טיול מקיף של  16יום.

תאריכי יציאה.5.10 ; 21.9 ; 24.8 :

נסיעות

מקיף ומדריך

 9טיול קצר של  9ימים
) בולל יום בוונציה( .תאריכי

ישראלי ?4

יציאה .12.10 ; 21.9 ; 24.8 :

• טיול משולב של  16יום
ביוגוסלביה ,אוסטריה ומינכן.
תאריכי יציאה .5.10 ; 24.8 :

יוגוסע" — טיול מכו-
• "
ניות של  8ימים .תאריכי יציאה:

טיול של  14יום במסלול הבולל את לונדון ,אמסטרדם ,פאריס ,בריסל ,ובון
*; ?
המתיר 969 :דולר * ביצוע :אופיר טורם" * תאריכי יציאה5,9 :
"
.10.10 ; 11C.S

.24.9 ; 22.8

•  .יוגוסלביה

נופש טבע בטירול

בכל הטיולים  :בתי מלון מדר-
גה ראשונה או תיירות מעולה
ומדריד ישראלי * ביצוע:,
אפשרות ל-
"נאות הכיכר'' *
ס! תשלומים — לבעלי כרטיסי
אשראי.

טיולים של  15יום בגתי־מלון מעולים

* המתיר 999 :חלד * ביצוע; "נ אות
הכיכר" * תאריכי יציאה .8.10 ; 20.9 :

r

טיולים משולבים
בתורכיה ויוון

סניה ואתיופיה

ספרד ופורטוגל
I

חוויה בלתי־שגרתית של 15
יום המשלבת טיולים באת-
יופיה עם ספארי בקניה *.
ה-
ביצוע־ :נאות הכיכר"
*
יציאה " :בחופשת סוכות.

פרטים והרשמה" :מועדון מטיילי מעריב /,מערבי*

מנעדיב ,רח' קרליבן  ,2ת'<א ,טלפון .03-439207

בנתיב שונה

) 22יום( .תאריך יציאה.26.9 :

שמע של חוויה הררית קסומה באחד האתרים הציוריים בהרי הטירול
האוסטריים .מומלץ לאוהבי פנסיונים בעלי צביון הררי ולחובבי טיולים
רגליים —־ בהדרכת מדריך ישראלי )לשעבר מנהל בית־ספר שדה( * ביצוע:
"נאות הכיכר" * המחיר 630 ,:דולר )כולל :טיסות ,שתי ארוחות ביום,
טיולים ,מדריך ישראלי וביטוח נסיעות מקיף(  *.תאריכי יציאה ;14.8 :
 * 16.10 19.10 ; 2.10 ; 25.9הנחה של  5%למטיילים ותיקים של מועדון
"
מטיילי מעריב".
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המזרח
הרתוק

טיולים של  24יום במסלול הכולל בין השאר את :ניו־יודק ,בוסטון,
מפלי הניאגרה ,וושינגטון ,לאם־ווגאם ,פארק ילוסטון ,ג'קםון,
םאלטילייק־םיטי ,םאן־פרנציםקו ולום־אנג'לם * שיט ב אלף
המהיר"2,271:דולר
האיים" ,ביקורים ב"דיסנילנד" !טירת הדסט >
אופיר טורט" * תאריכי יציאה; 17.9 ;10.9 :
*
•24-9ביצוע" :

t3*1Sf}3

המחיר כולל הפלגה מחיפה ללימםול
)בכסאות מטוס( ו־ 5לילות במלון־
דירות באיה־ נאפה.

תבנית היוקרה מתחדשת J

בעונה הטובה ביותר:

»*!*»**»&
lmkTl 4n*\**1tt
n »lN
JV

!!ופשה משפחתית
בקפריסין  -מ־$ 129
לאדם לשבוע
) 0לל ההיטל החדש(

היציאה :בכל יום א' * שיווק:
"נאות הכיכר".

טיול־הקיץ שזכה בהצלחה בעבר — מתחדש
זו השנה השלישית ברציפות! * התכנית
כוללת :נסיעות מת"א )וחזרה( באוטובוס־
תיור עם מדריך ,גילוי בחוף ת"לידו" ,ארוחת
צהרים עשירה עם יין חפשי־חפשי ,שיט־על־
המרת עם קפה ועוגה ,משקה  .קל בהגעה
לחוף * תאריכי יציאה if. 25.5 ; 18.8 :
המחיר )כולל הכל(  6/995 :שקל.

שני מיור־קיץ של יום אחד

$

נוסף לכך :מבחר הצעות לחופשות
"  ?-במלונות
ב"אי של אפרודיטה" -
מעולים או במלון־דירות.

' 01של כיו
בחוד  ,לידו' בטבריה

• "דן אכדיה" .חופשה של שלושה לילות 29—26 :באוגוסט.
" •.דן לןיסריד!" .שני מבצעי חופשה ,כל אחד של שלושה לילות:
 23—20באוגוסט ;  29—26באוגוסט.
המחיר לאדם בחדר זוגי )כולל חצי פגסען ומע"מ(  43 :דולר ללילה *
המחיר לילד עד גיל  15בחדר הורים 14 :דולר ללילה.

חופשה של  4ימים ושלושה לילות ,גם שתי
ארוחות ביום בבית־ההארחה בכפר גלעדי
•* תאריך החופשה  17—24 :באוגוסט *
המחיר לאדם בחדר זוגי ) $ 27.50 :כולל
,
ד '"יי' * לבעלי ישראכרט" :אפשרות
"
|
ל־ 3תשלומים.

שני טיולים במסלול
בלתיישגרתי:

שנה שלישית ברציפות:

טיולים של  15יום * המ-
חיר  995 :דולר * תאריכי
יציאה.10.10 ; 18.8 :
ן
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המשה  .מעמי!
טכלד .־א' מציגה את הריבית
שתקבל על יתרת־זכות של 50
אלף שקלים בחשבונך בתתאם ל־
מהפד הימים שחשבונו יעמוד ב-
יתרת זו .כך יוצא שלתקופד ,ה-
קצת •-משלושה ימים לא תקבל
בכלל ריבית .לתקופה שבין שלו-
שה לחמישה ימים תקבל ריבית
זהה לזו הניתנת לשלושה ימים.
היומיים הנותרים אבדו לך .בטב־
לה אפשר גם לראות את הריבית
ה"אמיתית" היומית שתקבל חור•
התחשבות בימים עליהם לא תקבל
ריבית.
טפלה ב' מציגה את הריבית
שתקבל על יתרת־זכוח של 50
אלף שקל במשך שלושה ימים
בהתאם לתאריכים בהם הייה כ-
יתרה זו.
מכלה ג' מציגה את הריבית ש־ •
תקבל על יתרת זכות בחשבונך
בהתאט לגובה הסכום בחשבונך.
על סכום הנמוך מ־ 15אלף שק־
לים ) 50דולר( אינך מקבל רי-
בית ועל כל סכום מעבר ל90-
אלף שקלים ) 300דולר( תקבל
ריבית זהה למצב בו יתרת הש־
בונך היתד 90 .אלף שקלים.

מיד.
לקינוח ביקשנו להשוות את ה-
ריבית הניתנת בחשבונות עוי'ש
לריבית הניתנת •בפקמנות לזמן

קצר ובפת''מ עובר-זשב .לתקופה
של שבעה ימים ,גיתנת ריבית ב־
בשיעור  2.03אחו-
זזשבון עו"ש
זים• הריבית בפיק''מ לתקופת זו,

ט ב ל ה ג'
wson

אום
חי>גית
*.קלים

ת
Kל

^

ט ב ל ה ב'
ריבית
בשקלים
435
0
0
435
0
0
435
0
0
435

ימים
בחודש
1—3
2—4
3—5
4—6
5—7
6—8
7—9
8—10
9—11
10—12

435
0
0
435

25—27
26—28
27—29
28—30

טבלה ד' מציגה את ההפסד ל-
לקות הנובע שהשיטה לפיה מחו-
שבת הריבית על היתרה 'המינימ-
לית בחשבון עובר־ושב .כשאתה
בחובה ,גובה ממך הבנק ריבית
המחושבת לפי מצב חשבונך בכל
יום .כשאתה בזכות ,מחושבת ה-
ריבית רק על הסכום הנמוך במי
תר אחת ?לשלושה ימים .בכל ש-
התנודות ביתרת הזכות בחשבונך.
גדולות יותר ,הריבית ה" אמיתית"
שאתה מקבל על הסכומים הנמצ-
אים בחשבון עובר־ושב היא קט־
נה יותר.
בט0לה ה' אפשר לראות מד.
עמוד .האינפלציה במשך והחודש
לסכומי הריבית על יתרות זכות
בעו"ש שאתה מקבל.בסוף התודש
— בניגוד לתפ"ם ,פק''מ ופת''מ
עובר־ושב המעניקים לך ריבית

.mammamtmmamamammam

ו?

a

13"#3

?mHoaaMinaM

* פחות מי15,000
פחות מהתיקרה
15,000
50,000
של $ 300
90,000
יותר מהתיקרה
100,000
של $ 300
150,000

0
131
435
784
784
784

ייגית
אמיתית
לשלושת
ימים
גאחוזים

0
0.871
0.871
0.871
0.784
0.523

* בהנחה ששער הדולר באמצע החודש יהיה  300שי.

ט ב ל ה ד'
יתרת זכות
ממוצעת
ב»*ד
 5ימים

כל סכום
50,000
60,000
70,000
100,000
200,000

יתיח
מינימלית
ג»'*ד
 3ימים

פחות מ־50,000
~^
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

חיינימ
בשקלים

וזריגית
האמיתי*
לי 3ימים
ב־*

0
^־435
435
435
435
435

0
0.871
0.725
0.621
0.435
מצחיקה

ט ב ל ה ה'
התארינים בחודש
בחם יש לך
 50,000שקל

סכו0
הריבית
בשקלים

« הריבית
האמיתית
בשקלים

1—3
13—15
28—30

435
'435
'435

375
400
435

• בניכוי האינפלציה עד ליום נו יזכה חבנק את חשבונן

העורך הגרפי ן? אמגון גץ
העורך :עודד vw
המערכת> :גג* ' אליציו * •myווו ,עמ»ו* 0ליימו0 ,ו*א »קל,
"
»עקב מצחו ,מיצל חולוצמן וגבי קסליי

בסכומים זהים פחות או יותר ,ב־
מרבית הבנקים היא יותר גבוהה.
לתקופת של  14יום תקבל ב־
עובר־ושב  4.07אחוזים ובפק''מ
— ריבית גבוהה יותר.במרבית
הבנקים.
אם תפקיד בסת''מ עובר־ושב
לתקופה של  14ימים ,תהנה מ-
רווח נומינלי של  6.13אחוזים.
זאת בהנחה ששער הדולר עולה
במשך החודש ב־ 18אחוז לערך
ובהתחשב בכך שאתה מפסיד 2.5
אחוזים )"היטל שלום הגליל",
עמלת הבנק והפרשי שער( .רווח
זה גבוה בהרבה מן הרווח הצפוי
לך מריבית עז"ש.

כללי
הזהב
למשקיע
הנבוך
א .אם הזמן בו עומדים לר-
שותך כספים פנויים" קצר מ-
שלושה ימים "— השקע כספך
בתפ"ם• .
ג .אם מדובר בארבעה או
חמישה ימים — השקע בתפ"ם.
ג .אםהמדובר בשבעה ימים
— פק"מ.
ד .אם מדובר בתקופה של
 14ימים ומעלי — .השקע ב'
פת"מ עובר־ושב.
ה .לתקופה של שלושה ימים
"תיקניים" )אחד ,שניים שלושה
בחודש וכר( — השקע בעוברי
ושב .זאת בתנאי שהתנודות ש־
אתה צופה ביתרת הזכות בחמי־
בון לא יהיו גדולות מדי .בכל
מקרה ,אין להשאיר ביתרת־
זכות סכום הגבוה מ־ 90אלף
שקלים .על הסכום העודף לא
תקבל ריבית )פרט לבנק הבע־
לאומי(.
ו .בשל שחיקת האינפלציה,
הולכת הכדאיות של השקעה ב־
אפיק ריבית עו"ש וגדלה ככל
שאנו מתקרבים לסוף החודש.
ז .הוסף למחשבון שאתה
!ושא בוודאי עמד דרך קבע.,
לוח־שנה .חוכל לראות ני היום
כדאי לפעמים לדחות תשלום
שיק ביום אחד כדי לשמור על
יתדה הזכאית לריבית בשלושה
ימים "תיקניים".

^ך^•"***.
קניות :הוועדים באים ,הוועדים באים

מאת מ>כל הולצמן
ין לי דבר גגד עובדי ח־
\ $תעשיה האווירית או
עובדי ח תעשיה הצבאית ,אנ-
שי "תדיראן" ,פור"" ,אגד"
ואחרים מלבד "העובדת שהם
מהווים בוח קנית גדול ו-
מאורגן ,המקנה להם .זכויות
מיוחדות ,ממלה אותי ,כצרכן
בודד ,לרעה ,והופכת אותם
ל"צרכגים מוערמים".
"הנסיכים החדשים" באים להצ-
גת ילדים בחופש כשבכיסם כר-

•^

טיס שעלה פחות ממחצית המחיר
שנדרשתי אני לשלם — ואין צורך
 .להזכיר שלי השאירו את המקו-
מות הצדדיים בלבד משום שאת
הבלוק האמצעי מכרו ב"מכירת
בלוק" לוועד עובדי  .התעשיה ה־
אווירית.
האצולה הזאת מגיעה לבילוי
במיתקני לונה־גל" על חוף ה־
כנרת "
באוטובוסים ממוזגים ,בהסעה
מיוחדת ומאורגנת .מהיד הבילוי
—  1,500ש' .אני שילמתי 2,200
ש' דמי כניסה והגעתי בכוחות
עצמי .וכל זאת על מנת לעמוד
בתור הארוך הממתין לסירה ש-
מחיר השכרתה כפול מזה ששילמו
אנשי התעשיה האווירית.

הגדילו לעשות הילדים .הם הרי
.יודעים את האמת .בלי התחסדויות
דחפו הצידה את העומדים בתור
למיגלשיות ה טייפון" וטענו א-
"
מהתעשיה האווירית"" ...
נחנו

.ז

לקיטנות הקת נרשמו אנשי .,בת
הקניה" מראש ,ואת התשלום
)פחות ממחצית המחיר שנדרש
מקונה בודד( שלמו בתשלומים
נוחים שהחברה בה הם עובדים
קיזזה ממשכורתם .אפלו צ'ק לא
היו צריכים לכתוב.
כשרציתי לרכוש ממנת כביסה
חדשה ,התרוצצתי בין חנויות ו-
יבואנים והמחיר הנמוך ביותר ש*
מצאתי היה גבוה בהרבה מזה "ש־
גדרשו אנשי התעשית הצבאית ל-
שלם .הם קונים הרבה — מגיע
להם "
הנחה" היה ההסבר שקיבלתי.
המגבת שמצאה חן בעיני בחנות
מפעל מסויים )לשם נסעתי כדי
לחפש מציאות"( היתד ,האחרונה
"
שנותרה .אין לנו יותר כאלה ,זו
היתד" .
הזמנה מיוחדת לעובדי ה־
תעשיה האווירית" ,אמרו.
כשסיפרתי לחברים כי צלי לק־
נות םפרי־עזר לילדים כמו אגצי־
•קלופדיות או מלון הציעה לי הב-
רה להצטרף לקניה מאורגנת )של
אנשי התעשיה האווירית ,אלא
מה (...המחיר היה קרוב לשליש
ממחיר הספרים .בחנות.
ועדי־עובדים הפכו לכויוז־קניה
הפרטי
הצרכן
כה חשוב עד כי
—
זה המשלם את מלוא המחיר —
נדחק הצידה .מוצרים ,שרותים,
מופעי בידור —? הכל בחסות ועד
העובדים ובמחירי סוף העונה.
עובדה מצערת היא שכל זה
הביא עם הזמן שינוי גם ביחס —
התנשאות )"זה מגיע .לי ,אני מ־
התעשיה האווירית"( היתרון ה-
מסחרי הלא צודק )גם אם מובן(
הפכו סדרי עולם .הצרכן הבודד
המשלם את המחיר המלא שוב אינו
חשוב .הסוחרים והיצרנים מחזרים
אתרי כוח הקניה" הגדול ,וזה,
רבותי",רע למסחר תקין ובוודאי
לא בריא לםדרי־חברה־מתוקנים.

שקלים?-לא תודה
מאוו אב> תמד»
*י ח לעשות ,ישנם עדיין
Jו ציונים בארץ המאמינים
בשקל .מאד לא נעים להזכיר
זאת ,ועוד בעיתון עברי ,אך
אנשים באלת עדיין מתהל-
כים בקרבנו ואגו תקווה ש-
הם יעלמו בקרוב ויחסכו מ־
אתמ את הבושת.
יוצא לו פיטר אלן )אילון(
פרוםט ,ציוני טוב ,עתוגאי ויו"ר
איגוד כתבי החוץ בישראל .אל
רחובות ירושלים כשבטנו מומיה ו־
הוא חושק דווקא בארוחה הודית.
יש• יש בירושלים מסעדה הודית
בשם "מהוע'ה" .כשחר"
על האוכל לא נרחיב אתהזימור.
נראה שפיטר וזוקא נהנה אך אין
אנו עוסקים כאן בדיני מזה אלא
בדיגי ממונות .כטוב לבו בקיגוה
שלף *יהר ©ויוסט כחשים אשראי
"ויזה"•
.בעל•המסעדה בחן את הכרמים
"

משני צדדיו" :אני מוכן לקבל
זאת אם החיוב
יעשה בדולרים" —
אמר בעל המסעדה ,יונתן רוזנברג.
'פיטר פרוסט נעלב— "מז'תומרת
בדולרים .אנו חייםבמדינה פה ה-
מטבע החוקי הוא שקל .זהו פר&ים

אשראי ישראלי וז^יוב בו געשה
בשקלים".
"לא" ,שגה בעל המסעדה ב-
עקשנות ,אנו מפחדים מפיחות ו-
מעדיפים "תשלום בדולרים" .ל-
חילופין הציע בעל המסעדה ל-

לקוחו לשלם בשיק דחוי לתאריך
החיוב של חברת האשראי .העיקר
"
לא ב,ויזה' בשקלים",
פיטר פרוסט ,עתונאי לוחם ו-
ציוני פגוע,העדיף לשלם.בשיק לא
דחוי" .לא שאיני תומך בדולרי־
— אמר — אלא שכל זמן
זציד.
שהשקל הוא ההילך החוקי צריך
לכבד אותו .ובכלל איש אינו ,מ-
חייב את בעל המסעחר .להשתמש
בשירותי ויזה" .אס אינו מוכן ל-
"
כרטיס אשראי זד .שיוותר על
כבד
שירותי החברה ויסיר במחילה את
שלט הפרסומת של ויזה" מחלונו.
"
,שמעתם את וו; ויוה" ו
"
כתגובה נכמרמהנהלתהמסעדה
כי בשל חששה מפיחות גמל הח-
ליטה לבטל את כל כרטיסי ,ה-
 .אשראי הנקובים בשקלים .אנו
"
עסק קטן ואיננו יכולים לעמוד
בתנאי האשראי בשקלים ובחשש
המתמיד מפיחות!בנחסף לעמלה ש־
גובות מאתנו חברות האשראי",
אמרו.
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ו־יםכרין :כל כר מתוק שבא לבכות־־־ו

אחת לכמה שנים ,מתגלה ממתיק מלאכותי
חדש ,תחליף לםוכר ,האמור למנוע את
יסודי המצפון של שומרי המשקל
המבקשים אחר מתיקות ללא ,,קנם ,,של
קלוריות * הכוכב התורן בשמי הממתיקים
הוא ה"אםפרטאם" ,ישר מארה"ב ,המתוק
פי  200מםוכר אר גם הוא ,כאחיו,
אינו נקי מתופעות לוואי שליליות
מאת קל>ה בהן ומ>כל הולצמן
 f aחליפי סוכר הם מוצרים
ו ? שנויים במחלוקת .במעין
מחזוריות לא מגוונת קורה
שמדי כמה שנים מתגלח חו-
מר חדש המסוגל להמתיק
את המזון מגלי להוסיף לו
את הקלוריות הלא נחוצות.
הממתיק החדש חומן בן לי-
לה למוצר מבוקש ,גדיד בלל
על חשבון זח ששלט עד עתה
בשוק .באותה מחזוריות ,מו-
כח מפעם לפעם כי תחליפי
הסובר השונים מסוכנים ל-
בריאות או עלולים לחיות
מסובנים ואז נפסל המוצר ל-
שימוש .אד החיפוש אחר ה-
ממתיק דל הקלוריות נמשד.
המטרה הכללית של חוקרים 'ב־
שטח המזון והתעשייה היא לפתח
ממתיק בעל ערד קלורי מינימלי,
שאינו רעיל ואינו מזיק לשיניים.
בטםף לכך עליו להיות עמיד ב-
תנאי חום.
אנו מכירים שלושה תחליפים ל-
סופר השולחני הלבן — סכרין,
ציקלאמאט ואספרטאם .תכונתם ה-
בלטת של כל הממתיקים האלה
היא יכלת המתקה גבוהה .הסכרין,
לדוגמא ,מתוק סי  400מסוםר שול־
הני לבן ,הציקלאמאט פי  30זד*.
אםפרטאם פי  .200כתוצאה מכך,
השימוש פהם בכמויות קטנות מע-

ניק מתיקות גבוהה וחסרת קלור-
יות.
"הפכייף' אינו נחשב לממתיק
אידיאלי .ניסויים בתנאי מעבדה
הראו כי הסכרין עלול לזרז הת-
פתחות סרטנית בחיות .כבר ב-
 1977הוגבל שימושו בארה"ב עד
•שיימצא לו תהליף .גם באדן מ־
עוגייגים להגבל את השימוש בו
למינימום .בארז הוא נמכר ,למשל,
תחת השם המסחרי סוכרזית".
בעייתו העיקרית היא "בטעם ה-
לוואי שמקורו במרכיב םודיום בי־
קרבונאט ^)סודה לשתייה( הנמצא
במרבית סוגי הסכרין שבשווקים.
ממתיק אחר הוא ה"ציקלאמאט".
ממתיק חסר קלוריות זה התאים
לשימוש בתעשייה אך הוצא משי-
מוש בארה"ב מכיוון שייחסו לו
)אמנם כן( תכונות מםרטנות .ה-
ועדה האמריקנית להערכת חומרים
מסרטנים במזון מצאה באחרונה כי
לציקלאמאט אין תכונות מםרטנות
כ©י שחשבו בעבר .הוועדה הציגה
את ממצאיה בפני הרשות האמרי-
קנית למזון ותרופות ואף המליצה
לוותר על כל הניסויים הרפואיים
בנושא זה.
מנכ"ל משרד הבריאות אצלנו,
פתפ' ברור מודן אמר ,בתגובה
לפניית מעריב" ,כי הרשות ה-
"
אמריקנית למזון ותרופות לא יצאה

.עדיין בהודעה חד־משמעית לגבי
שינוי מעמדי של הציקלאמאט .אם
יקרה כך ,אמר ,יאמץ משרד ה-
בריאות את העמדה החדשה.
הכוכב החדש בשמי הממתיקים
הו« ה"זאפדטאס" .השימוש בסב־
רין בודד ו/או בתערובות עם סוב-
רים נתגלה כבעייתי ודחף לפיתוח
ממתיק אחר .בניגוד לםכרין וה-
ציקלאמאט הרי האםפרטאם הוא
ממתיק חלבוני ובדומה לסוהר מ-
ספק ארבע קלוריות לגרם .כיוון ש-
הוא מתוק פי  200מסוכר לבן,
הרי השימוש בכמות קטנה ממנו
מעניק מתיקות גבוהה במחיר קלו-
רי אפסי.
לאחר שנים של מחקר ,הותר ב-
אחה"ב )וגם בישראל( האספרטאם
לשימוש הן בתעשייה והן בטבליות
לשימוש אישי הנמכרות תתת השם
ר־טםחרי "איקוול" ו"נוסרה סוויט".
גם הוא הותר לשימוש תחת במה
הגבלות :הוא מסוכן לחולי מחלה
אלרגית בשם פי.קי.יו ,".אסור ל-
נשים בהריון" .מוגבל לכמות שלא
העלה על שלושה גרם ליום והוא
מתפרק באפייה ובבישול .ההגבלה
על נשים בהריון הוסרה לאחר שי-
קל נוסף.
האםפרטאס מתאים לשימוש ב-
מוצרים יבשים כמו פתיתי־תירה
)"קורנפלקס"( אבקות להכנת מש-
קאות !ואבקות להכנה פודינג .כיוון
שחומר זה רגיש לחום וללחות ו-
הוא מתפרק ומאבד את מתיקותו
יש להדגיש כי הוםםת נוזלים ל-
תערובת כדאית סמוך למועד ה-
הגשה .לכן חייהם של משקאות
דיאטתיים המכילים ממתיק זה
קצרים.

השימוש
בםכרין
יוגבל
לריבות
דיאטתיות
בלבד
מאת קל»ה כה!
בימים אלה פרסם משרד הברי-
אות תקנות המגדירות את השי-
מוש והסימון של חומרי המתקה
שאינם מכילים קלוריות ,התקנות
ייכנסו לתוקף  90יום לאחר יום
פרסומן — מד 15-.בילי .1984
באופן כללי ,תואמות התקנות את
המגמה בארה"ב — הן אוסרות את
השימוש ב ציקלאמאט" ,מגבלות
את צריכת" ה"םכרין" ומתייחסות
לממתיק החדש "אססרטאם". ,

,
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סערה בכוס משקה תוסס-
מאת מ»כל ה1לצמן
הנושא של איכות הממתיקים
המלאכותיים לא פרץ לחדשות
דווקא בשל הוצאת תקנות חדשות
מטעם משרד הבריאות אלא משום
שחברת ;,טמפו" הציגח באחרונה
משקאות תוססים דלי־קלוריות ה-
מכלים 'ממתיק חדש בשם" אספר־
טאם".
עד עתר .לא שיווקו בארץ מש-
קאות תוססים דלי־קלוריות .חב-
רת פרסום פרטית בשם "אלרון"
יצאה במלחמה נגד ה אספרטאם"
בטענה )שלא •נסמכה "בחוות־דעת
של מומחים( שזהו מוצר מסוכן.
מנהל משרד הפרסום נשען על
פרםומים ומחקרים של אחרים ו-
הצליח לעורר את רוגזה של טמ-
פו" ,הרואה עצמה נפגעת" ,בגלל
פרסומיו .בשמע הבא יגיעו מומ-
חים בנושא זה מארה"ב אותם הז-
עיקה החברה כדי לערער את ה-
טענות הנשמעות ולמנוע פגיעה
בשיווק מוצריה החדשים.
•נכון לעכשיו ממשיכה "טמפו"
לשווק את המשקאות דלי הקלו-
ריות המומתקים ב אספרטאם"
תוך ציון ההגבלות —"אסור לחולי.

ה>*רן ,
.ביסקול
W.
כימתדוס
סמ.בוק

תמו^נר
ס דכרזיוב
«
0יחנוק וקל
סו-קל

סיופרירז:

ן .ביסקול ן

שי.קי.יו ,".מתפרק בבישול וב־
"אפייה ואין לצרוך יותר מאשר
שלושה גרם אספרטאם" ליום.
בקבוק משקה "דל־קלוריות מכל
m^maaammamaamaammmmm
בקרוב יפרסם משרד הבריאות
צו בדבר מזון דיאטתי ,לפיו ה-
שימוש בסכרין יוגבל לריבות די־
אטתיות בלבד .לעומת זאת ,יותר
השימוש באספרטאם כממתיק ב-
מוצרי מזון דלי־קליוריות .הדבר
יגרום כנראה ל"שידוד מערכות"
?בתעשיית
המוצרים הדיא^תיים
כמו תרכיזי מיץ ,ג'לי דיאטתי ו-
עוד מוצרים המבוססים על סכרין.
התקנות החדשות אף מתייחסות
למידע שחייב להופיע על אריזות
הממתיקים למיניהם הנמכרים ה-
יום בארץ .למשל — התקנות מ-
חייבות סימון מיוחד על כל מוצר
המכיל סכרין .בסימון זה ייאמר:
מוצר זה מכיל סכרין שהוכח כ-
"גורם מזיק לבריאות •בחיות מעב-
דה ..המנה היומית המירבית ה-
מומלצת לבני אדם היא  Z5מילי-
גרם לקילוגרם משקל גוף של אדם
מבוגר".
החישוב של המנה המירבית ה-
מותרת היא פשוט אם נוטלים מו-
צר כמו הרמזית" )תוצרת הר־
שוויצריה( שכן כל "
"
טבלית
מם"
מכילה  1x5מיליגרם סכרין טהור
וחישוב מספר הטבליות המיוצרות
ליום אינו קשת .לעומת זאת אם
1יטל מוצר של הברת " ביסקול"
בשם סוכרזית" ,הרי כאן היצרן
מציץ"רק י כמות כללית של שני
מרכיבים בטבלית-־ מדיום וסכ־
רין ביחד ומידע זה אינו מאפשר
חישוב פשוט.

התקנות החדשות אף מנ&ות
לעשות סדר במוצרים שהם תע-
רובות של סוכרים וסכרין .תערו-
בות שכאלה )בארבעה אחוזים
סכרין בלבד( תורמות קודם כל
קלוריות לצרכן והמור מכך —•
המידע המופיע על האריזות של
תערובות אלו הוא במרבית המק-
רים חלקי בלבד ,לא מדוייק ועלול
להטעות אנשים שצריכת סוכרים
מסוגים שונים אסורה עליהם.
למשל ,חברת למפדום" מ־
ראשל"צ מייצרת "
מוצר בשם מ-
תוק וקל" המכיל חומר בשם ""ד־קסטרדזה" שאינו אלא סוכר ענ-
בים .נו באמת ,כמה צרכנים מכי-
רים את שמו הלועזי של סוכר
ענבים .מעטים יעלו על ,דעתם כי
המוצר המתואר על ידי היצרן
כ נראה כסוכר" מכיל למעשה סו-
"
כר בשם לא מוכר.
דוגמא נוספת — המוצר "הרמ־
זית" באבקה מכל סוג
עמילן ה־.
משתייך גם הוא למשפחת הסוכ־
רים בשם מלטודקסטרין" .מוצר
המכיל אותו" אינו ראוי לתואר ל-
"
היצרנים
לא סוכר" .לדעתנו ,חיוב
והיבואנים לציין במדוייק את ה-
תכולה ללא הגדרות מדעיות היה
מקל על הצרכן הנבוך .בכל אופן,
התקנות החדשות יאסרו שימוש
בםכרין בתערובות עם סוכרים ב-
תפזורת ויאשרו את שיווקם רק ב-
יהירות בודדות.
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שני גרם אספרטאם".
כיוון "
שה אספרטאם" הוא חו-
מר המתפרק"ומאבד ממתיקותו ב-
תוך זמן קצר י'חסית ,מתקלקל

"

 1־V !207.

המוצר בתוך חודשיים לערך מ-
יום הייצור .מל כן יש לשים לכ
להארי־ר הייצור המודפס על תווית
הבקבוק.

— נכון להיום
המצב המסחרי נכון להיות —
ה ציקלאמאט" !מבר עדיין בקו־
"
סת־חולים על פי מרשם רפואי
בלבד ,לחולי סוכרת .ב םכרין"
משתמשים היום בתעשית" המזון
להכנת מוצרים דלי קלורעת כמו
ריבות ,שוקולד מיצים וכף .הוא
מוצא למכירה בטבליות תחת ה-
שם סוכרזית" ,או באבקות ב-
שמות" מתוק וקל"" ,סוכרית" או
"
סו־קל".
"

• ממתיק 'בטבליות — אין
לו כל ערך קלורי .טבלית אחת
שווה לכפית סוכר ומכילה כ־18
מיליגרם סכרין.

כדאי לדעו
• ממתיק באבקה — "תורם"
כ־ 3.5קלודיות מכיל סוכר ענ-
בים! קרם טארטאר וםכו'ין .שקימ
אחת שווה לשתי כסיות סוכר.

החשש משימוש בסכרין בתע-
שייה נובע מן ההגבלה הכמותית
הקיימת לגביו .כיוון שהסכרין
מתוק פי  300מסוכר טבעי ומחירו
— יחסית למתיקותו — נמוך
יותר ,יש יצרנים המעדיפים להש-
תמש ב> בצורה נרחבת ובכף הם
עוכרים על הבמות היומית הנח־
שכת לבמוחה .לאדם .חשש זד,
לא קיים לגבי ה אססרטאם" מ-
שום שהוא יקר "
יותר...

השכר נ עצר* מס הה!§1ה גד£

הפטנט לשאיבת
כספים מן הציבור
— בנוסף לפיגור
"כרוני ,,של מדד
אחד בעדכון מדרגות
המם ,נוצרת שחיקה
בשכר נטו ,כיוון
ששיעור העדכון של
המךרגות מפגר מאזן
אחר האינפלציה
* כך אנו מוצאים
עצמנו משלמים נתח
הולר ותופח
משברנו למס הכנסה
אף שלמעשה
)במונחים ריאליים(
,,
השכר ה"אמיתי
אינו גדל * הנטל
הנוסף שהוטל עלינו
מצטבר ל־300
מיליון דולר  ,בשנה!

מאת שרגא מקל
ךיבימ מהשכירים שבמינו

י חשים בוודאי באחרונח
בי למרות ששכר הברוטו של-
חם גדל בשיעורים ניכרים
מדי חודש בחודשו ,חרי שח-
נטו נותר מצומק ואינו עולה
בשיעור עלית הברוטו ,ומי
שגהגח בעיקר מתוספות ה-
שכר הוא ...מס החבנסח.
!מה קורה באן ז
ההסבר הוא פשוט .הכל נעוץ
בשיטת העדכון של מדרגות מס
ההכנסה.
 .בחמת האינפלציה הדוהרת כיום
— ישנה חשיבות עליונה לקצב
ולשיעור עדכון המדרגות .עדכון
חסד של מדרגות המם גורם מיד
לעליית נטל המס ולשחיקה בשכר
מטו .למעשה אתםמרוויחים שכר

דומה )מבתינה ריאלית( אך ה־
התנפחית האינפלציונית מעלה
אותכם לדרגת מס גטזהה יותר
מזו ש"מגיע" לכם .רק עדכון מלא
ותכוף עשוי לשמור על השכר
מפני שחיקה.
זה שנים נהוגה שיטת עדכון
כזו — מדרגות המס מועלות בכד
שלושה תודשים לפי ?שיעור עלית
המדד בשלושת החודשים שקדמו
לחודש האחרון לפני העדכון )ב-
השוואה לשלושה החודשים שלפני
כן(.
יוצא ,איפוא ,שקיים פיגור כ־
רוני" של מדד אחד .בנוסף "ל־
פיגור קבוע זד ,ישנה 'שהיקה בי'
שכר הנטו בין כל עדכון תלת־
חודשי .באהרונה — משגברה ה-
אינפלציה ועלתה לרמה של כ־15
אחוז לחודש ,סוכם בין הממשלה
וההסתדרות לבצע עדכוני ביניים .
של המדרגות — אך לא עדכונים
מלאים והפגיעה נמשכת.
התוצאה היא שמאז  1931נשחק
ערכן הריאלי של מדרגות מם
ההכנסה בכ־ 20אחוז ונטל המם
הריאלי עלה בעשרה אהוזים לערד.
יש כאן ,איפוא ,שיטה חביבה ל־
העלאת נטל המסים על הציבור
בלי להעלות את שיעורי המסים.
די בעדכון לא מלא של מדרגות
המס.
עליית הנטל באה לידי ביטוי
ובנתונים הבאים — :בשנת 1981
הגיע נטל תמס הממוצע לפחות
מ־ 28אהוז מן ההכנסה .במאי
 1984כבר עלה הנטל ל־ 29.5אחוז
בממוצע )ראה טבלה( והתופעה
הלסז והחמירה בחודשים האח־

עשירון

2
:

3
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ממוצע

שיעור המם
מן ההכנסה
ך

'

1.2
.6.6
11.4
15.5
19.7
25.0
31.5
43.7

29.5

תנים עקב תוספות השכר והיוקר
הגבוהות שלוו בעדכון חסר של
המדרגות.
י לפי נתונים פנימיים של משרד
האוצר מגיע ככר הנטל הממוצע
כיום לפ־ 31אחוז מן ההכנםה.
 vnהממוצע — על פני כל
ההכנסה במדינה .מובן שבעשי-
רונים הנמוכים משלמים באופן
־יחסי פחות מס הכנסה מאשר בני
העשירונים הגבוהים .לדוגמה ב־
עשירון העליון — שלמרות שמו
.,המפוצץ" די להשתכר  1,100חלד
לחודש כדי להשתייך אליו — מגיע
נטל מם הכנסה לכ־ 44אחוז ב-
קירוב .כלומר ,מי שמשתכר 1,100

דולר משלם מס של  480זזלר
ונותר ביד עם  620דולר בלבד.
את פלאי השיטה חש כל אחד
על בשרו — ובאופן קולהטיווי
מצטבר הנטל הנוסף הזה ל־300
מליון דולר בשנה .סכום לא מ-
בוטל כלל וכלל ,המעשיר את קופת:
האוצר.ללא מאמץ כלשהו.
אך ל שיטה" זו יש כמובן היבל
טים "
שליליים רבים .היא משפיעה
על המשק ועל השכירים כהעלאת
שיעורי המס לכל דבר — מהווה
תמריץ שללי לעבודהולייצור ־י?
ומעודד העלמות מס•.
במשרד האוצר מודעים לכך ועל
שולחנו של עןר ' האוצר  .הונחה
תכנית לבטל את השתיקה _ ו-
לעדכן את ' מדרגות המם' ב־20
אחוז כדי להחזירו לרמת הדיאליה
של .1981
הדבר יגרום להפסד מס כבד
לאוצר — כ־ 300מיליון דלר —
לכן מציעים באוצר להעלות כ-
תחליף את מם הערך המוםף ב־
המישה אחוזים מ־ 15ל־ 20אחוז
ובכך יוגבר נטל המם על הצריכה
דוםחת הנטל על עבודה.
הטבלה שכאן מתארת את נטל
מס ההכנסה ברמות ההכנסה ה-
שונות באוכלוסיה מהעשירון ה-
נמוך ) (1לעשירון העליון ).(10
בעשירונים הנמוכים משלמים:
מעט או בכלל לא — והנטל גובר
עד לכ־ 44אחוז מן ההכנסה ברוטו :
— •בעשירון העליון.
הנתונים מעודכנים לחודש מאי
 .1984ומאז גבר הנטל עוד מתר!
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היצע גם ב"צמודים"
קונים רק בנקאיות
מאת עמירמ פל»שר
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ךל וק ההון גמצא בעמדת המתנח ,מצ-
י' פח מה ילד יום במגעים לקראת
במונח של ממשלה חדשה* .ווירת חוסר
הבהירות דחפח את חגופים העיקריים
שאמורים לקחת חלק בפעילות ,,להוריד
פרופיל" ולצאת ל...חופשת קיץ אורירית.
העדרם של ה שחקנים הראשיים" מותיר
"
את עיקר הפעלות בידי ידיים אינטרסנטיות .
כמו בעלי עניין" ואחרים .כך היינו עדים ב-
מהלך" כל השבוע שחלף לתנודות שערים ב־
חופשיות" בעיקר בעקבות רכישות של נופים
"שהם בעלי עניין" .הגופים האלו מנצלים את
רמות "השערים הנמוכות השורדות בשוק כדי
להגדיל באופן משמעותי את ההחזקות שלהם.
הפעילות הגדולה ביותר השבוע היתה ב־
שוק אגרות החוב ובעיקר אלי ' הצמודות למדד
המחירים לצרכז .במד'לד כל ימי ד.מ0חד עד
אתמול )לא כולל אתמול( נרשמו ביקושים ערים
לאגתת החוב הצמודות למדד ואלו רשמו עליות
שערים יומיות שהגיעו עד שישה אחוזים )'(.
העליות הביאו באופו טבעי לנסיגות בתשואות
של-אגרות החוב ואכן אתמול ,יזם חמישי ,כבד
היינו עדים לירידה חדר .בביקוש לאגרות החלב
ואפילו במימוש רווחים שלווה בהיצע מרידות
שערים.

• מיליארד שקלים ליום

בשאר ימי המסחר גרשם ביקוש גדל ל-
אגרות החוב שנאמד במיליארד שקלים ליום
לפחות .הביקוש הגדול גבע בעיקר מן הבנהים
אשר רכשו אגדות חוב כ" כיסוי" לעודפי נזילות
שהיו להם בתוכניות חיסכון .עד כה נהגו תוכ-
ניות החסכון לרכוש אגרות חוב כ" כיטוי" רק
במחצית השניה של ההודש .אחד ההסברים
לכך הוא ?בפיד'יונות של אגרות חוב שהוי&קו
בעבר לתוכניות החיסכון ,ואשר אינן אגרות
סחיתת .םידיונות אלה הותירו בידי הבנקים
עודפי־נזילות שחייבו אותם להצטייר בצמודי־
מדד בשוק המישני כ כיםוי".
בשוק ההון גטו "
השבוע גס לקבוע כי רצי־
פיות לק* שמדד המחירים לצרכן של החודש
יעלה בשיעור של  20אחת יצרו אווירה נוחה
לרכישת האגרות שהופכות במקדה של אינפל-
ציה גואה למכשיר השקעות שבא להגן על ה-
משקיעים מפגי שחיקת כםפם.
על סמר הציפיות הללו אפשר היה לר8ות
ב צמודים" ב>נלי תשואה גבוהה .אפיק טוב ל-
"
השקעה ולכן באו הקניות הנחלות שהג«יימו
אתמל במימושי רווחים.
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כפי שכבר ציינו היום מחזורי עסקות היו-
מיים בבורסה נמוכים ונעו במ  400ל־ 550מיל-
יון שקלמז .כשגי שלישים מן המחוור הוה במנ-
יות הבנקאיות שב הסדר" אשר בסיכום שבועי
לא נרשמו שינויים"של ממש בשעריהן .הפעילות
הערה )יחסית( שנרשמה במניות אלו היתה על
רקע קניות של סוחרים בתחילת השבוע אבל
גסיח השבוע התהפכה המימה הזו תציג בנק
ישראל כבר קלט היצע ,לעיתים תוך ירידות
שערים בהן.
התשואה לפיז־יון של המניות הללו ,שהן
עתה אגרות־תוב  .צמודות לדולאד בערבות ממי
שלה ,הגיעה אתמול שוב לרמה הנעה סביב 19
yawan
דולאר )יציג(
דולאר )שחור(
ליש"ט
מארק גרמני
פרנק שוויצרי
יין יפני

הש12עבב1דסה

אחוז ,רמה מעניינת ונוחה להשקעה.
אפיקי השקעה הצמודים למטבע הוץ הפכו
למבוקשים בשל מדיניות האוצר שהתבטאה ב-
שיעורי פיחות שבועיים ביו  3.3—2.5.אחוזים.
המפתיע בכל זאת היה השבוע ה דולר ה־
"
שחור" .זה הפך באהרונה למכשיר השקעה יעיל
לגבי מי שרוצה להשקיע ב ירוקים" ופוחד מן
הצפוי .במהלך החודשים "
שחלפו טיפס ועלה
מהירו של הדולר הזר ,עד לפער של  30אחוז
בין מחירו בבנקים למחירו ברחוב לילינבלום.
אבל ראו זה פלא ,בשבוע האחיין שמר
הדולר ה שחור" על רמה קבועה פחות או יותר.
ביום "
חמישי שעבר דרשו סוחרי ה שוק הפולני"
"
שליד בית הדואר המרכזי'
בתל־אביב  355שק-
לים ואתמול שוב דרשו אותם הסוחרים מחיר
שנע סביב  355שקלים .תמונה זו משקפת הז-
רמה גדולה של דולרים לשוק ,אלי על־ידי
גורם ממלכתי המבקש למנוע פער גדל יותר
בין מחירו של הדולר הדולר למחירו ברחוב.
לאחר שהוטל מם־ערך־מוסף על רכישה
של מטבע חוץ בבנקים זהה למעשה המחיר
האפקטיווי של הדולר בסניפי הבנקים למחירו
בשוק ה שזזור" .אתמול נדרשו הקונים בשוק
"^שחור"" לשלם ביו  355—350שקלים בעבור
דולר בעוד מחירו של הדלר בבנקים ,למי ש-
יוצא לחז"ל דזכאי לדכזש הקצבה) ,כאשד לוק-
חים בחשבון את היטל שלום הגלל" על רכי-
את "
המע"מ ואת העמלה ש-
שה של מט"ח,
הבנקים גובים( הוא  350.54שקלים.

• אתמול ברחוב אחד העם

שבוע המסחר הסתיים אתמול שוב בפעי-
לות דלה שעיקרה שוב בעסקות בשוק אגדית
החוג ואלם בניגוד למגמה שהייתה במהלך
כל השמע שחלף הרי שאתמול כבר נרשפ מי-
מוש רווחים וירידות שערים שהגיעו עד שלושה
אחוזים בחלק מן הסדרות של אגתת החוגג
ההיצע שנרשם אתמול הופיע בעיקר באג-
ודת החוב הצמודות למדד המחירים לצרכן ב־
 80אחת.
במניות ה חופשיות* נמשכה גם אתמול ה-
פעילות הדלה" תוך מחזורי עסקות נמוכים .מי
שהמשיך לנצל את המצב שהתהווה היום אלו
גידמים אינטרסנטיים אבל הם אינם מגדילים
לפי שעה באופן בולט את היקף העסקות היומי.
התוצאה היתה אתמול מחזור עםקוןן נמיר ב'
חופשיות" תוך תנודות שערים לשני הכיוונים
"אם כי יש הקובעים כי אתמול היתה נטיה ל-
עליות שערים.
במניות הבנקאיות שריכזו כשני שלישים
מן הפעילות בשוק המניות ,היה היצע בחלה
מן המניות וזה נקלט על־ידי נציג בנק ישראל
תוך ירידות שערים עד שני אחוזים .גם מעור-
בותו של גציג הבנק המרכזי היתה דלה יחסית
והוא קנה אתמול היצע ב־ 100מיליון שקלים
בלבד .בחלק מן המניות הבנקאיות נרשמו עדיין
ביקושים ועליותי שערים קלות?
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תוצדזו נודד.
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מימל־מזנימ וו!?השבית ,ר,־
>£ע<פתתי  ,tMiVtoניגר ,יפת 3גז יג1ע• ?'', ,לות נבג"ת 150
 62.000 voדולר  +סע־ט
;353897
בערב ויבושנת -74387ל?0'1
מ רטתממסו הטע>עית —
בתויטנית ק.י0נ' יפר ,לפ־
מקלד ישרה . ,נטרגו לט־
י
.03'490173
.)95,000
DD'.O
ני,חח נ'ת בטרי  iדונם.
, i vwrnuna rnocTOבית  03T2033Bנד?19,00—)6.00
 5טרותטים  +חצי לה!נח "! TTCVmלי ,נאפקה +
ל.«,יפצית  550ד^'.י .03-478054
נל יי!ת ,אפערות לנו '>ריס.
מפריסס* ב י ת >4ר0י — 282269־•03-234134 ,02
 w.o!>aיתית — 03-9227685
^א גק3ת.

.vn

»"גי אי0י גמיעה גטתת־
תקות גהודמות רvת ק ו•
טנ'  +י יית  4תדרים נ•
 ?nn vroס־ 67,000דו5ר.
ניל*'! .92U662 ,906216
 4 fllWtfOתחרים !תרשוו! 1
דוזקימתיוו — 052-558131
.033-352823

M.U1U,ttiai¤ 1
דירת הדו בהדר־י.י0ף קהי-
לת !-רעה  ,250COפהן,
—
.372001 ,863565
!דירמ ו«!: ,יב*פז>•  +ט!פ; ו
^!0הט ,ק"ק — ,02-232493
291086־.03

???*nomm
M'm11g«jryvM

 Z y ,מרזזלמ ,וטשושצת ,ת"נ
 ,|M>?Q +:קלי .03-440931 ?16
 TtTaאגיג והיחוהה 214
)? טלפון  WKFDKהרתני,טלפי ו .411774
כג? נ«ו1יוז ,ג:ק המ שכנת-
אות .הנידו? במרינה סוט"ן
את ונא' טשרר 'השיבו! ?ל-
קבל »שבנח* ,ילהעית טחב?
רות בט וערו! .ט6תת הבסף".
ר"פגיל" פנתר י 'רות '114
—  2נצטוו תל  -אגיג —
318ו«־.03
ייי היש ,2V4, ,ק"נ>3 ,י
מעלית ,7aooo ,אגנלו ־סבסו ן
.03-286181

כפוה'לוכ  75ב ת ל -א ב י ב 3
תדרים תוית  +טעלי ת +,
טלפיו ויזניה לנקר בכל יום
ביו 0 ]7.00-15.00רט ?קשבת.
?826237 230940
 3,14ממהמיס .ע"ע לטכיוחה
בנלל גטיועה 125,000 .הו ליד
!אלישע
רח' חיים
. 10ומ'''
תני0ה(  03-284689נ1ל,הווטר.
גרשמיאביג גי  3הדרים —
0טוו4תת ,ק" .768958 ,8
גרממ־אכיג גי ,3 ,ק" ה?
פ י נ ו י אר ור —.428542 78.000.
00ניזמ6ריה נ טעליי! שקט
—*,. 83.000.דיאו אינטר•
קונטיגנטל" .286222/305
ברמתיאכיג ,א"נשט"!. ,רו ־
ספלסי 77.000.— ,3 .דולר —
.03-424613
 YttSOזזוליאכיוכ  3טריווות
בקומה ואט«)יח 450270־— 03
.פטג".
 TWOהשהם ליד שמזון
נ 0נית ז" • 3Mואקטלוטינ"יות
טע"ס
'שי« —
+ 100.000
,03-236405 ,03-226224
גמפיי  3יפים + VP
טעלית יתוטפית .03-871837

va

 tmofדירית + 314
די•  rvrtvmamגית יסבייוה
רת ?נ נ.ביוור"וז מ נתלת ?י צ־

 VIUמספר טצווסצם '־!ן ל י-
דות  5—4תחריש VD )46
0חםת 'אביב !נ' •לכנ"טו; ?נע'יי
«" np'ntw .0'enr.n 6ר«5
גתשקעות 'בע"ס )65028־.03

כליסמקי? ,דירת םאר! ,נבותת
ניו םחהיג;1 195,000 ,ול\•
!אנגלוזםכם '.ו ).oi-28618

גשימונדן 4 ,תחרים מר--ה-
,481249
טת ליצינ"ם ו ו ו
לא בשב ת,
כבםיי ' סהפיד"  +. 4ננ
קטן י +יחדי .45)4 29 )3 5,000
"
"
"
דייוז! תרייס נירח' חיס ין
 +מעלית ?טל0ון .03-447217
כמי **ריפ בוסית וו ו נ•
תובגית ולי ? )ליי תר.י«־(
»' nתדש ל.דירות ת''א־
 ,426626בדזרד התיור '!ולד ין
+ 314, + 3 +• 414 + 4
 8 + 6תחריט .דירות +
פגטחאווים  +ייוהוח 1נ
מ־טתזאבי"; ? +ת ל־ א כ י ב •+
פרברים. .דלת-פחוחה" ת•

11ר,424462 ,734173 ,418030 ,
.283636

 6חזירים ?. ,240^000אל— - !'.
זז י נ 5 1 1 18נ»5י דיי־
?052- 532734
לחד
 '3x0י.וד-ה0יר 111
רות ?להשביח .עטית"
— שקט ו ו ו  4טפמאיים! .נביוהה
הר*ליה־6יתוןח * השביה
— .03-437259 03'442374
?טקס •את 0פקט,269841 ">1
>"5ה  6חדרים "!•.546. .1,500
גי
.052-532734
אכיג
ICTO
 4טויתכת
 +תי«4ות »"? 1ס —
כר.ר«ייה פימז( ה.יטנ' י%
,03-429447
םק1פתת' ? 'un +תונם.!!'.•> .
03-6M265
ננ0'0
.D
—
 ?t- 5ש־ווןימ נפולים +1
.03-416347
נ י נ ח נ דולה )תנאי ו י ל ה ( ,
בטחיי ה וירטנות' 29ו 442־,03
?00 rfWttffiתר יי?.ות no־
תן,
0ר0ת
0?0ון
1א<ות
לוע"גייפ מלוכד וויו פנטהאיו
>+
מפואר  KifJcuויייו ,ב -
»•»;"!!' ,וכח־יו »*)יow. .־
ד יקן-ג4רי8.ק<ו^" ?733156
—
צפון ת ל-א נ י ב 438425
>.meg m
900יזו דולה 5H r«noa
ם־במ־אכיג גי 4 ,מורתכת
הונס ?וימי  6תחרים —
יז־מ ות —— saooo
 f « t > 365,000.גבס ים* —.
+
 0J-65J2&3ינעיזנ 427884־.03
).03-42414

nrm

מנפוז העיהט «> 4י»רת
 ,130.000ישקו — 03-656161
.03-2364O5 0T226224
מזזוגמזזז נדירה ? nowא'
 414.תדרים « 138 VD 148לח
ד.ו*ר טניסה מ"ז"ת —
 03/243341ב?<0ות סנוורה.
 TOM WJCSעזזו,ד>ז0וח 4
ק vמטבת תד"« קירותים
נ8ילים ,03-477645
0גגי&0תיה — nr»«» ,4
— ,100.000.ש ישי ,05T30065
שבת •03-481197

•לוזשסמז נצפו) רירת תרזר
 +ט5פיז נא >0נ!ת ג'!1ע1ת
?03-650472 .
ה בוסר ?מל
מיזותד לת"רים ודירות ל -
תופש  -ית*יפה ק צרה^ארו־
—
בה "נלי ־ נבש־' טלפ1:
?03-245036
»0לדזיי(יי — ומל'יי •די רת
 214 — 2ק"נ •וטלפון —
.263063
 2גרווליס 5 0 +ם\ 1ק"ק —
לד —
ח ו י ת הםניד — ווטשי י
.03-235676
'
דרוח8י/ה שות!ז,ה ל־ 214ז!ד־
ד י 0נצפו(  +1 H "nטל>— (:4
.224734
כירנץהו !דירת חדר ק"א
טדוהטת  +טז נ ן  +ט105ן
—?02-815946 200.
 2חדרים טלפון השופטים 17
.28*737 2485S8
כגלי  + 3פ־א מרוהטת —
מאווררת יוד-ש מעליי ת —
.03/43)742
TWO,־ !  1 1סציע דירות
נופש ל ת י /־ יט בתי־אניג ו•
,
סביבותיי! .03-233329
» 2ריהיט חלסי !rofo +
 +טעלית —— 458615 ,300.
לא בשנת.
פמיז 4יו טרוורת  +רי הוט
חלקי אפשרית למכירת —
.03-444339
 214די'טז  +ה?פ; ו בכביש
הט"םים, !??3.— ,דולר— . .
| 32488־.03
» W«K »TKלהשנרת ?די%ת
 +• 4טלפון מרוהטת —
.03-490810
 n~XF3 214נסביבות יד•
א>יהי? 870449־.03-291660 03
 +1 214מרפסת קומה ד' נ־
טרי>« 1ט"דית .03/238323
ג &יג« *0ע ג' • +מיגגיו
 +מעלית 0מ .קאיפמ ו ננ?
טיפ" .(03)263484
שוו61יז ?לדירת 4לג מרוהטת
 +טיקון כצ8ון ת"א .244194
כככלי? ,דירת  4ליקסו* —
?מיותרת נסינה ,מרוהטת— ,
ק" ,6יוו"ח 700.— ,דולר —
444851־נ 0טי.ים ראשי).
 Vft Oת"י•  3מרוהטים 300
'יו?*־ וטלפ'' .03-260928
 IM ,וכלי»הי ק"ק  220דולר,
ר יי ) ,ט תלקי •?433418
כאריאל  4ק"ק ' +חצי —
כנייטה טיייית — 033/36436

,03/9220119

ג חדדיזפ  noהטה ,נתל•
אכיג  +טלפי! ,חנית— .
.439487
כוז־א 1 314ע00 '-ר •הטרי•
1ה  370ייילד .31)843
 rrocnיייויז —ניזרדים
רה" טיפ — פסנתרים — נ•
מווי%יפ )8»)28 &'?vר?03
מתניה 4 ,טקסימח ,ק^ +
נ נ )> W ,י3א .03-473738
כטדשתז נ ,ק־נ ^3VT 190
יטה 47993) ?19י.03
טלי
 2ח' טרוהםיפ +
פון ק"א ליד ננר טלני
'228236 ?228810 IWO )K1Q
טמוו וזעמט נ ק"> +
טל&ו! —— 0T423464 330,
,03-423693
 ,1 14יפהשיה ,מרוהטת קוט•
«יט ' +טלפון ,נגפו! תשקס
.432318
רדד מריהט נט רכו ת־א +
טלפו .1טלפי! — 650694 :
.337644
ככמ"ח נפינלס-ויצטו + 3
טלם.י1 1אר 03144803 11בתיי,

יעו מי תירה בשכ''ת •בש -כשע־ה רטת א נ י נ  3נ'דו ליט
—
ב י ל ד ו 240168 I 1־ 03נס .ב + -פ ינת יייכל —350.
,03-429923
.
שבת:
מי *0מזסי ישראל ,שקט ,כמזו הילקרמי  + 214.טל-
 ,214מרפס ית ,טעל ית ,טל־ פו! ,ח1ית ? ar235372לא ג?
שבת,
284516_ .l)0־.O3
:
גנאוינ ««לזז  4נד.־>יט — יתיקוי־ה בטהר"ל)ודיוננוף—
 wmnoטוי^הטת •,א0שר.ית ארלויורוע(  + 2טלפו! ו־
לגטוז'נטיפ ,טרפאה  ,448775טי|.ינ ?03-229133 04-82092
?494416
 + 214טיוצו ,טרטר נכות.
 i nולח" כוגו-םטד'-ק  axptעי' בבי המדינה .247878
וזלקי  +טל0ו -" ,239202 1מכר מלעי מ8האל טינת
?458378
נוררוו 2 ,כ־ + 3טל*ו —
מגמ!  3 '4ח• ?03ru1a33 ,!•?o?o +
ק"א^ ,עi l l 'VD ,
— מיידי בנוה א ב י בי פ  3 .חד-
.03T07372
רים מרוהטת  +טלפו! —
י
דיי פט4ד־טי*א0ו 470946 03'490938 +• 1141־?03
 nc?oקי'ס שסט tf w u .גכ־', &a *rmaיטהפיח — . 3
טיט" )?03-424)4
טרו הטח קוטפלט  +טיפי!
»מוז זד8מט ?470687 — 4)2235 w»» 3
 -vט^פוז  2rvט)ינ>ים .מח'
אים !נם ? לתי^ם .03-477423 ,ומרוהטת קומפלט לת>ז.יפו!
 0ד «0אכי'ג  3טריהטח חל -קצרת .03-246541
קית  290ר.ו*ר 4 ,יופהפיר ' 314! TtCCOפהסייז )£קט +
 425חולי'  414,םחוהםת  500טרפפית .קנדיאו אי0טדקיג•
)זילר "!428992 .MM־ 03ו— .286222/305 '?Q33'D
.03-656161 Or247813
 ' 'tspc' ,raaa 314ת^ק ד ימט 4—3ט«וו » + nw1jטל טלא  +טלפון .337716
ט! !•.וושיפלףלים »חצינ"ם!י11
מאמ-ימגד 4 ,חיי ים —
,03'259903
טר"־וזטת «קומ0לט man +
יימכרל! נסרכו »זל 'אביב  +חגית טיירי — טל.
?ננ0י! יאתר  5יירות  4כי'א .04 '243946
עריסלת ?לסותר 'יתיר .פ י נ ו י
 TV«\«wולו ,2%טרותמת +
טי"ר' ן".וי)טה".03- 436372 .
ז/ריוש  !'.D?P +גת ל־אבתנ
 4מפוארת לירנמ־ תטרי־ 3389OT־,032-557806 ,03
נר? ,י«נה 4t־ I 1 w
—.700.
 rtraאגיעa 1 1 i i '.ona ,
?424354
— 314טחותטת —v!»5D +
5« TCraי? 3לסטוחנטים ,03'421542 ,03'42)967
טבחי דיר'ות מרותטות  Iפ00יי  3טייותטת  +,טלופו!
ר י>*:ת?421333 ,423CI77 .
 +טיט זום י 0 + 0ע*"ת—
?450837
> x t&ff lUi 2־ 4טרייהטח +
טלפו ן טו!ל גר־אי לו ,מלפל!
ממיז וו"א  2לי קסום מלא.458567 ,
?לשנה  438614בבוקר.
 TBXO 3טרותטת קומפלט.
'
—
— 400.לשנח טחאש.
,כמיו
 '. ,2פה פיה ,טלפ •'!,
טכוגת כביסה —.0r446967 — 350,
,03T49798 03'450943
 ,4 2m *rcraגיוותטים
 2 T«eaיפים ,רהוט קוטפ•
קוג«?ט ? +טלפון .טזל יח
?ט ?נ? י טלפיו .0r444624
.03-410431 trtns
 314י6ה וםיירנית ב ב ית
0חטת:אכיג ג'  + 3דייאט
תרש אפשר"־ת •לפכירח
ט?0ו1
—320.
— t>>n
+
,03-255104
?cut.ננסים >.0r42414
כ טמד»כיכי ,6טםו ארת ו0 -ל' > ל 06ס י + ,3ט?0ו,1
'דולר
מרוהטת קומפלט600 ,
',והרתיח ט?0וו — ,298874
.338844 411368
?0X718016 -456703
"
יתייריט! ! כצפון
יתי־אב יב ג  + K tm aטלטוז +
דיית ג ת דרים ,משקי פה י־ טי-לית .ליו זזעיו'יח ו —330
ים41298 03-783476 .ד.03
.03-238522
כגיימ
*  4 ,rotטמהטת  +1יתייייפ 1ו>סק:ט"ם דייצת
טלפיו ל?«ה .481539
ניחויזטות *ווושי חוזיץ —
 sirraסארי  2 + 2!1ומר-
!04-669827 ,04-332643
פסות םנוועת  +טלםוז ק"!ב tints ,ז'רד חיטת  3מרוהטת
?03-226673
 +טל0י?! —,7771138 ,260.
הרדמה שותפה *?'רת 214,
בצפ)! טו־והטמ +,טל פיו — »\ה אכיגי 3 0טיויזטת
 +טלטו! בשבת — .10—12
.03-268993
.OT414334
כמזו ? ,3ים מאווררת ;יפח
נם ?תיירים ).0344433
0 3חו6יו מרוהטת ק ומפלט
+
טעלית ?אנשי חוץ — לממיר חרד טיוהט ינתר
.03-233867
רה ,גצםון ת"א — ט?'
מיידי!  1טריוהטת ומשו־ .03/244343
פצת ,בשד עמנואל .ת!ית— .
חדו ©רוהמ בסביבת נאולת
.447732
— 30.ט־,) 03-635041 16.00ב־
 3כנאווז-ימהה  +טלפי!  +היל
^
הסקה וני טרמי !+
חניי ה לתיידיפווו נ»פון תל־אכיג
227219־. 03
תחר טר.יתס נגיסה ט"דית
כ»לי  +• 3ם?פ 11ק־ב +
.449844
!10לית —— ,03-23)308 J20.
תחר  +טרפי<ת פניית— ,
.03-62)727
שיםו» במטבח ,נטרט ת־א
!כרמת־גו ג תדרים טר-יהטת .294929
,
 +טלפיו «945גד.03
כייזבטזו ,חדר נר,ו> ,בניטה
לזרג •מיטת א ב י ב  4טרייז• » ?rvr4ניירת 473858 1 3
טת ?ומפלט  +ט?«4וו טםו?
חדור נגיסה נפרדת
ל יי
<4וזז4)<m6 .־,03
שינקין 85 .זיולי,6)2180 .
פנטהאוז קר.יב לים + 240
0. 2000.— Mנדיאו «י>טר־
?ונטיצגוטל" ,286222/U05
 !1CCOתל'אניג  1%.תדרים
טועהטו(  +ט»פוו  05r33007דירת  2הרדים ק"ב  +טל-
פון ,נאזו'י ח יבל jiioirrt
בעי נ.
)?I7.0Q-D 03 '29317
גהשכרזז נ»«ו! תrא 2«.
טרוהטיט  +טל» 451373 1לממי גיימ־פ נסרב) יי־
דת  3ק"נ  613085לא 'מ«בת.
,803390
סמלו  + 214ט ל פ ו ן נו ו-
טפחו• )—— 292880 (273.
אחה"צ,
דרדמז ברתי פ .יח ו י ל ה סנ4י•
נמיאה ו ננת-יפ,
•) 3,יורי ים אדת גצפוו ח"א/רטת־חשרז!
J172694
סי־ הטיפ  +טלפי
הרצלי ה פיתות ער soaooo
.870070
דולר  ,ב י ת ונו" .424941
, 3תרריפ  +ט*שוו  +תנ!יה
דרדשומ דירות להשכרה)/
.638367 .45948
לטנירה בתל-אביכ — 240168
0 Jרוו.טח ליד האוניברס י -
? פ בשנת. .
טה רטוו-אכי ב ט"רי .טלי
.419931 ,4S3SBS
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והיקסר
.1
24
.288943
הגיעו טייפיפ ,ט יקטרים ו־ יודפיפ טמן ל0.רנ4וליניח מ-
לעמיזחה  554ם"ר איפה ,באריות חחי עינה ,נועד .תחדי הירא" נ"ויפ טטט• קונולות .מיאק־טסקם" תוצ־
עשית טחנהלת  nonק ורו
?(וישפרו! .כקריית !אדיין 460
>
מזני 1תנור 9ופייז טול יפ ו נ ו
נאזור חיית? 94)9)3י?02
>ות לבל טטדח «4065ז  04/ות יפן ,ל א ו ל פ נ י ם  ,א פנ ים ו־ לפנות לוועדה קלת — ח.ד.
קיק 4 + ,טלפוניים  +טח
-03/662522
— מלייאת לשכיוייפ נניונזת '0ד,זדמ־1.ת 1שיד יפ  +טנ־ J»i'*i9!34
הזגבי םוטיקד ,ל חשינ נזונ.
"  7234ח 'פח.
?:(» ,BW Mר46ל289943 ,
 ,"nr»' » "T(X8טקפיא 'נייל וכהזוזמנות !)'נחאל )אלק»־ יק יות הטונתרות ? ובאו>ט י ת־
צ'קים מםחריים םימוי ל־
.2923)6
רשיפ חו-ם"1פתח"פ ,גקדית
עס^יפ• .03/622744 .
נץרל'אלמטיייק מנונת־תפירד ,לנן  24קו" נ  +.קיוסק — הצונח. .ד ל-הה" ,היצירה 21
נווש ,ראשל"צ?871342 ,
לס5יו«,הש»"ה אילפ חצי
רטת־נ! 762ו26־.723615 03
י .ובתארי" ,םפיגתזסתיבת — .03M92264
.חיוואות/גבייונוח .צ י וקים ל•
 250כדר לכנ"ת קוטנ
מרת" 270 .םיר בת־א +
איפנ' .דיילי" לי;1נ"ם— ,
•טדטיפ
—
!עטקיפ
?תבריח
טלפון  +ב.'.־— 03-263023 ?1
'
ג"'גני וצטרת"< ראשל"צ — חדש !!ו טפטים ,ויגונות —
?03'829982
אליאס ») nvתיונים ב-
" תמיד" ,ילטימו! ביע"ם — .03-840213
' _ ?0y} M 119 ^..r1:11 ':
.03-257121
א ח ר י ו ת מלאה וזעליה — 30
בחולון להשפרה ק"א mo +-
כחעגגה ל 2-יתירות .נציםט!
 +טלפון לא בשנת —
)00)9ינ:0
 ,68מ יום ראשון  .032-25989בתקו ישראלי  7וילד לט"ד הירימ — ?0שג• רות — כו1י'כח 6םכמה חלטרי ויי-
.03106893
כימוד! ב י ת ישו  3/4 +דקווטיגי  173ש>זל ,יעץ דקו" .נ לשני נ ל י פ  170יולד — טב •נביח־םפי למטחי  .חי־  X&trtתיקון ,םכיוח !ו-
4ו964ינ»ו.
רוגש (לשחי 'יתירות• מלי ?y r n v! :
טוו" ת"א ויוננוו  — 85חלקים ב יא ל י ק  12וםת-נו,
.73*164
.281989
ר,ונ»יי0ריפ — &כו*וה ,מ-
?03-3621 26
.המלטש" נקיו! פוליש ו-
גיזקוד .לפבי,חה םניש לבניה שומשות מכל זזטינים >ה־
החברה עבודה פעולה כאת-
טינים04/67 1 778 03/1636783 .
' 141חוגם .נו3628־.03
1,אנלנה"  ,אנמייסאי  ,תדש נ-
דיות 0030ו?03'3
להשכוזז בפני! הרש בק ריה
רק לרו»י*יפו למכירת טנ• ומוי מאופר טדרכו  2תל-
אד יזה 1 ,כ"ס 03-480822 .נ•
אריה פ יית! :ו קו'טת קרקע שרותי מלמו יכל העולם,
בעבו•
קיט
באריות 82029נ־03
עורנ,
רש לבנית םבבלי ,טלפי!:
 )500ם"ר (2 .קוטה ב'  1300באננ לירו  ,צרפתית ינרפנ י ת
רח.
רמלה אזור תעשיה ג' ־
457624־.03
ם"'ו ). 3פרח!> מואר  , 1500שרתור" ששואה הנציב 6
» 20זג»י תר' חריראן ו-
טהכ גסיטד! תכולת דירה,
ם"ו ,נישות ל רכב ,טעליוה ,נתניה 31343־) 053ט ו ני (.
אוטו?  .1אפקוד ,גטחיו הזדמנותי
נ.ט.וו•H 1978 ,318 .
מאוד ,ניתן *תמס נפ כ•
טלפוניים ,השטל .ב־ס ,כנ יסה
בי אנפ' ?0) '4»0954 .1982
מ"דיח? .פרטיפ — ?לטלפ!
בווריפ• •741935 ,741174
רימוט משרדי ופ ינת המ-
מיום א' .03/ 225923
תנה0 ,חרוו ,1בשעות העניחוז
.שיילד" מריקי ל — רופאים,
דחשכרה או ?מכירה בבני
גפיול >5־0נ שניפ לעתות כגימל
ו  ttactwaטחסו ג"ו טט• א ח י ו ת  ,פיו י ו ם ר פ י ה — רפ? ?034 -229346
חוש ברה' וולשםו! ת־' א 4 :
אחזקה בנופטל תעשייני.
בחטיה ואנאכיי פוזפל  — 11פןיטרמז ו" לנ' קוטנ י ניטש
פיעו־
0ו 9ה !ו'ב תטייתי 1נ5נ66־ 03לקם ול ו נ י ה ,טטפלות
קופות  200טייר בכ? קופה,
 20%—70%חני/־ ,ו ו •פט 4 -זוחדים ,סטניז ,שרותיפ
ד י ו ת — .03-280730
טע?ית ,כניסה .בעוד  5ח וד־ .04123797
ש י ט מתאים לםשרויס ,ל -שגנח  .יא • יחפ•; לוישנריד ,בחמת דרישות !אח"ות לבית תו•" לית ,חולציח ,וטלנס"ם — ! ,3 xנינה ?צמודה4> .־קע
טי'טית ,ל©רטים גחיאוט ם־
ר י ו כנוף 240836 ,150־?03
סרטים — לטלפו הווי מיום .אכ" ב  450 '1ם"ר ננ"0ר ,לים/נת' 'אבות >ט»ימת סו•
וע־ !ח;!איס ט :ביט .שרת לשכיחר1© ,טי וניש ,תנור •נישה !..מי ה־ 2ו6ננ3־ ,04אפ־
א' .03/223923
מיידית4» ,ריקה ישר»? ל־ נ
,חנקו ,03103947 .לא נשבח .ריקה־ישדא? !לדמקןמת טלי
להביעה ראיון נא לענות בטלפון למנהל
 14ר&ת נ!?734121—4 .
,מזי גית דימני .ביתי "פוו— והש ק עות בע"ג^ ו 65028־.03
)65078־.03
ת^יי ,אולמות מזנויע־ת כ-
כו>־אדם וסרמן טלפון  054-2252U—2או
 W»1ניתן יוזלוקה .גינית
בבתב ת.ד ,168 .מיקוד  72101רמלה.
ו ! ,03-268617נעבווחה —.03-637919
ג«גי עללי  +מהנה ע"!
 Vtroשזוממ לפסע באי-
» -f 50 n~SVכות  +םל7» -אכ" תיו,־ש אטכטיות כ -טסנייטטיית טרו»<5זזור 0 ,24י!3ליפ למכירת טוםבית
טי!  +.טעלית! .הזזשטונאים ביתר בכי האוץ ) כאתר י.ית .ת־א ק"כ .פנטי!" 290348־41 03י»וים »ו 1. 13.8אי0א־ טליה ?לח ורש טפטטנר— .
 .443171אמון.
630 OT6I5007נ&2־.03
.03-294003
!נ־נ )• ,02-535168גתו"ל(.
78862־.052
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.פו*לוז פםנויפ/דתכיפ ל־
עבודות פת ופשאעת ,5
נזתיס
יטים בשבוע תנאים
י

.חרושה טנת5ת וושנוגית ל־ I
התאמות לפינדב תעש יית
טאשקלוו .להתקמר ולחוד ית
29>73־ו? 05כיפים »—'wץ'.
ריזשזז פגת?ת תשבזנזת נר
ניטה טוינ 'נ י—די ,לטפעלי ?231541
אטבי! ,כ«שק?.ין .־ להתוןשד טכגאי מכונות עפ נםיוו 'ל-
?ש?פה .ט?טוו  051-29171ב• עבודה ב* 3משמרות לעבות!
פיירית .חינבור" .295020
ימים אי—ד.'.

1שרוטטת מגונות גזלת נס־
'יין עם •ידע מד,זל טשחו.

?809314
למפפל באו וו וווש איש
והפעלת ק י ייצור
אחזקה
טלפון .805419
פרכיכיפ לטםע? נ א י ז ו ר ה־
תעשיה הרצליה עם יומ ב־
פ ב נ רות טכנ י ת צנרת ועכו־
רוח הרכבה ,שעות עבורה —
 6.30—)3.30כולל שתי הפ-
סקות לאד>ת)ת ק >5ת הנית*
נ)ת בט פעל לפנ>ת לית>קאל
?052-557333
לתכרת .נת)שתך דר>שיפ
טפנריפ פ ת ת י ל י פ וסנ)םיט ל־
בית טיאכת טכני? ,טועם ריט
המתאימים י 1צעו תנאי תע-
פקה טועדםים .לסנית אי שית
ב ש עות העבו ד ה דת י אילת 61
ת־ א לאפרים שטש או איתן
ליפשיץ?

יזוג םגונר אשת לאהזקת
גיח ועגורות נקי)!  4ג־
שנוע הפלצות  03124364ד־ג.
דרושות סוללות לת ו ט י פ ט־
ניסית וטתלםרית חנואים ט!־
גים ?03-821132
דרוזשיפ נערים 15—17 ,ל -דרושה פקידה ?פח?סת הנ־
במכונה
הפצת טוצר ) צעצוע( טנית הת־ש  +נ י ם יוו
ל ב י ת .03-493866
ל הנהת"ש .פ־ — 13.00—8.00חהוש תשפלאי רבב פעולה
יי ושיפ סיכניט בע?י נסיין ?03 822084
;
באזור כני-נומ תנאי פ טו־
?טוצרי א?קטריניקה ג י ד ר נמחלת־זץשגמות מצטאית י•
כ י פ ?789577 — 780563
ריח ,רצוי רבב תנאים מו־
—
'ת
הלק
לפשרה
מנוםיז
חווט !רלוץזות תש:ול רצי"
נחבתח פרטית ב!
ביס ?טתאיטיט .295755
תתופ'פתח־תקות .בעל נטי וין יקודם «טבל תנד־
העבוחוז בכל
זזמקצימ םת חשטל !בע־ם טל&וו— :
כולל ,נגית .םשכורית יד.נו!«ת
חשבונות יצפור  ,דילד ת.ד.339413 ,330770 .
;ד
ויזשיפ תשטליים לר,תקנ!ת
 3386פ"י! .49130
. CIUVMנ"יזית ,חריוש לללן .יזיומאת שרטטומ משפל — 0סיהה  —.קתכניית ,זיתוי לופרמט"ש דרישת פנ!ת?ת בתעשיה ל0נ)ת ,עציו!" —
*פילו ,חשבונות מנוטר ,נמ4רה ט140ו .804226 ,807450
— לפגות לצג' ד"גנלפ 0ל? שרית !צבאי : ,שנית
פונו? נודםים *מות:
.03-6)4668
רו.
לנמ4
בפליטות.
"דע
•רצו"
94)487־.94121 2 MC ,02
לטלפן .332286
4
דתיש ונהג לטזביל .פי שודים
טלאח •לטלפן •ויחל מ יום »' ,נותניפ שיות' פתשב ?הנ*
1וויצ.זח> ,בו>1ת •לעמד ש־ דת־ ררושים טהגדט •אליקט־ .03/137217
חלת-חשבונית בזזצי פחיר ל־
עם "!הע םהלהלת־
מות רמת .טהורים .בטבי־ רינייךז ימגתל תשבונות»/זו־ הלץהת
256187־,03
שורד,
ת
ו
נ
פ
ל
יג*ר —  — !973 — 4 , 2זממביא־-מי  + 1982דדי) יי
תשבוגוות מפיוורות "לפ ן ד,ת־
גיוו• 1אוניברסיטת !בד־אילו .ביד 461144—5י.03
"אטות( לשש !שעות 5 .יטויט טחי/ת לטנהח־ש ראשי .פש -אוטומטי ' +ט!נן  +דינה טטט > ,אור.נינ1לית טהושכי'ת,
רה פלאה ,סונ  ,3שנתייפ ני־
וויטלצות .לטנות 9225801־ ,03לשכוטוו דרוש/יה עתר/ת
?827220 ,586792
 +תלונות.02-690680 .
 ! !Wniחוקת/ת ל ב ית סר־ לעודד עדיפות ?בעל י נפיוו
בשמע תניאיפ טובים למח-־ פיון ,אתנר  +קירוט טלפון
וא יטה.
זוב
ל^
.טכם
1ל.זמת
מתת לנישרה פלאח או 1זל־ 373ו.03-31
1ד.4111
טיל"! .תתה"ה  )4ותל-ו אביכ.
>?053-22985 n'i
טכהיפ פעולים בעלי ניטיו!
יתכייז לעמי לות פ0פ —
נוםי,קאי/ת 'בי»!ו־ ואחרי)ת תנאים מצ)"נים — פהייה
דיברת *טדטיםה ,חחוש/ה פקיד'/ת דשוי ל ה־
•VW1T1
ממי מיינור  1975 1000בטצכ
אנניל ית היטב .פלאה ו ! /וזל־
— ), ?422)7
»יטפ/יח עט נטייה
םנת ?תשיטוניפ נסיין שנ־ פונטיזאק לםצם  1972אוטום־ מצ)"| .054*82301 054*51988
קית?03/298360 .
ת"ם •בעבויחת חיטה ln>?o , .טית  +מונו ?258027
?03-286712 ,03-283479
בםש־
נקיוו
טוטלי
י
לעב>רה
פטנט  ! Iו בלויה התחש ו ו ו
.03-37)282
ברטת-תשרוו
מםתרית
תפרה
טל.
םצויינים
תנאים
מתת
ו-אוטיסטית
שכפ 79
דיזש גינו צ ב א ו לעבודח
פורעות !על פביידת דפכ ב־
במשק •»אן לשני• ,כאד.422)72 — .
מחפשת פוביות — !תבנית לפוכנות 'מא ור)שת םנ־ מונן )תוספ־ת 45.000 .טייל
 ,50%טסחיו פורוער ,ונילי־,
עבר ית ,נרפנית י א נ נ ל ית ע?
6500
י -ר?,ת תשבונ>ת  /םקידה ל־ שטורח
עוכד/ת אתראי/ח ,שפת אם
 06r67014בשעות ריעחב 'I
דולר — .טרפים פטיכניייות תטורעות.
!שטיןהיט ביתאשל"צ א נ נ ל י ת )ש פ)ת נופפית ית -בוריו .רצוי גסיון .ביבוא ב -טשרה ט?אה .03-221632
 262687־?063-24440 03
יצוא אפשרי  5יטיס
מ«טי
*זיי טינגזר — 19n 1000
תדוש *ארנ  +ו0פיוו !נניו־ רון( ,הדפסה0 .שםר)ת ,לא
ויליאגט ? + )976ננ
ש ב ו ע  5שעות ביום .טל.
מתאי  + 88,000דדיי — ,054*83154
לים לא אוטוםטים )(viv־ מ)כיר)ת  03-339841ש)ש.
? +נ י ר טשוםץ ' +מסט ? -ו-
.
.03*492585—6
ט• Y 3
מערבת !, +צבע תיש ו!
.03-885527
,03'995253
מנהל
דרוש
ל.הום־פט1י־
יים.
פסיוזה בלילית אתרי צנא י־
מיני ! .)000שנית — )978
צ י ו " נת וו .03-841220
 amiי לדי ו ? טעיג"וי
ל־ מחסו ,בע? נסיו! !אחראי על עבותה הבועה .לפנות אישית
)טיו•  40,000פצויינת ,יממודה —
מעזיל ובקריירה וחדשה".ת«K־ קב?ת מעקב ?יחפצת חופר יום ראשון שרדית דיטש-גד  wהוד ילשתיו' ,בחויחה ל־
 pwaריגל ? )979נמוג .053-99225
" 2לחי !נו  +נקייו ,לינת תחת(  +תוטפות
ועשוידי לשנות ,את טהלד נלם ומוצר ים םונטריפ. 8 ?M ,אלפי".
חייו! .צלצלו/י ליאט0ו' 1וויווזש־ ר ש י ו ן נ ת י נ ה .707125
'אפשרית?481539 .
הרש.03-946678 .
לה -מזכייה בתבנית שוטפת אנ־
 .1גו־פיהאו/ת מעצב/ת
פ3ד ?03-223580 ?03-235148
למעוז .טהעננת דרושה «? ; וכה  +? 74טונו ,במצב
נ ל י ת עברית והדפסת 8.00
.052-31087
לנגינת.
.03-454362
טוב?
^ת
מל.
עבורה
ימי
ל*»»נת .טיזל־  ,ירושות 'ב־ פ קות א ו ר ק י ל י ו ת  2 .ת ח ק י ר ן /־5 )3.co— -
אפשונה  ,72,000 )300/80ם־
הווחות ל בייקוירת טי ב *!ארי־ ת לתס ריט י פ ע ב רית ואננ
.03-290131
מאכלת
כהיגליה מטפלת  +1ל יגת ג'י.אם.פי.
—
 ,1978א ו י ם כטצכ טצו"ו
וה. ,לאתר שרית צבאי .תג• ל י ת  296929ם.)8.0O—15.00-
להכרת י«א גאייויור זז -ל נ ו שלוש ! +ג יהיל טשק־ !ריאשינה טצו" נוז .לפניז"צ .03-390948 054'86506 :
 ,063-5)506אחהיצ
ואים טובים למזאיטות — — XV. 1500.לשעה  11ל־ תעשיה .וזרצליוה פיתות ,פו• 'ב ית.052-554312 .
 .06317329.אופי י הויד »< 17םט"שן
שפיניסטים/יית
 03134788לריווי ?
יםשותד /.כייר' כללית > n-K-oט?«ד,
י י;/ת ?צהי'ל
לפיפזןי .כיולדיפ  +טשק אימפיה — חלונות ?ורלתות  1976פ ע ו ל ה  02-341381בערב.
'היטב
^טיטד  "2000השולטת
0ה0רת שמטטיגןה 'יי
—
ותוטפות
טוינו
פצו־
תנאים
בכתבנית .בית  +1ליגה,
השפל"ם,
ופר־ — הגנב  4אבתזאת טוב־
י סחט , ).2 ,1979אס אוטומטי
םי
י4ית דרושות nvtmo
יא0נ!לית עכריית ,יזגאים טו• "נ ים.057'8||56 .1976 .03-225175 ,03-350535 .
 +מ1נ!  100,000ק"מ ,מעו-
י . 1ז יית(.
" ־
בים ? לפתאיטה.052*558133 .
טל.9234429 .
כאיפוית טגוורה  +המל -מכצט ! ו  Iב לי ת החוש  Iו I
ן?™ .השכרה לשעבד —5,70a
תעשייתית דוושח
להכרה
ימאכי'ת ע י ן כו ?בקיבוץ טנהלת תשביגית פגוטה ל ־ לתגועת כ"ד מניף ח ליא כ י ב צ ות פעונ י נת בעכוחה לש־ פוחעות מל פפיוחת תננ נ־ .03176322
עינת ל י ו טתחי'תקוי ,לפוז־ פשרה פיאה געלת נםיוו דרושה מוכירה )הדפסה תו־ ע ות אתה"צ .0T470154
 ,50%מטחיו טידעה ר נ ילה מחט סטיישן 73י 3/במצג
>ה־ בה( להצ' משרה 246099־,02
לשת אחזקת יחחוש טםנו פ
לשעות סרטים ' בטובנוייות !המודעות .טוב טאוד  +תומפית —
כתנאיפ מןכיפוו
כני כולל חרטות עדיפות פוינ נ' בה0הלת חשכינית
 247202־.02
,אחה"צ >קוי !בתי טפר V־ דורג־ יאים  +' !971פ ו נ ו .03-854003
תי 2תו ל בע ל י נסיו! בענ ף פתאיפות יפני  66014 1ליוסי.
קופאי־קב־  Ttrpoמוכשרת ודינמית —
משרידים? .03-806769
הפזז! טרטי פ בשעות תעבו -סלח  ,"TOBת"א
 +הנה כח שפורה »» .051/98360ע  1 1 1כל1ח התחש 1 1 1
פעולה
עברית
כתבנות
כול?
מגיוו פשק־בית  +ליגה .אלממיגו  + 79מונו  +1הו -טויחעות עול םפחוזת !חפב ב•
רת —  8.00—16.00טלפון ! :ליח ל"לה ?)נ"ם !אוחיטוי(
קודם לחברת פרטים בת"א — .
ענווה קב ועה ,תנאים טוב ים ספות  4,500וולד  ,50%. — 955392מטחיו טוויעה דנ"לה
0.סיי!
 03-960839ללאה ב ו נ ו !תחפור
960331־03
251696־?03
פדטיט 'בטיכנויות והפידעית.
.999772
?03/346423
בעבוירת .לפנית ל פות־אדם—.
םטילר.
למוסד פמגפי בתל־ אביב —
מל חימת  /פתוומ"ות םנו.03-299555 -
רר.וש/ה פקירי/ת קהל .בו*?/ת  !f?y1raמטפלת ' +הפל -יחרג' ס יי נ נ ו  + 74טפט שרם  5דלתות ] ,)98מ י י ב ו א
 iroלמפעל במי-גחק חעוטס ירושזז מטפלת ?תינוקת ב -תעודת בנרות נא להתקשר צות פ4.00ו— 16.30ובטוקר — הרצל  103/19רתוגית.
אישי? מייתרת ?412239
03םאננליר,
.03-247080
אחה"צ
632339
חן,
נייר
מושג
ידע
3
אלשטחוגי.
טנשור
ני*וד
.03*243371
.
אל-יצמו ,)979 ,עפ .ארינז הדשה!  1 1אטתיגד.1984 ,
"
יפי עכורה בישבזע ,ת נ א י מלח .תנאים גותים .טלפון לועדת יכוא ב ה־ איו ויש ה לאיש עמיץם דרושה טנמזלת
אהוד' 6 ,םושכיס M0דפ ,1600 ,5 -אוטומטי ' +תוס־
עבודה פוביט ,שנד נבוה.05)/48396 .
כתבנ ית ע ב ר י ת פעו ל ה שעות טעוליז בועלת !תופעה גאה .נות .בו לל פונ! .גבית — פות ?05713110
.03188134 03181136/7
 vtnרצי לי ואחרי צבא ל• עבו ד ה  .03*218186 16.00-8.00פעמ"פ כשנימ בנוקר ,03-268617 —. .בעבודה .03-657919
מיפה אפאר ],3 .מיותרת
לועכוזהה עט יוחל  +משד הכשחח 0מ0הל משטרות  —.הרגשה טיב ירוי! — אנינל ית תגיאיפ טצו" ניפ לפתאיפה .רזדג' ';'ו לרה  1976םפ"של ט י ב ו א א י ש י בנטל .בעבודה
טלפון  438310אתרי .4
נח יינ!יז — ידע באגנל ית — ?.נויינד דאנץ" ,קידאוו מלי
אראש"! אפי«רות הוזלםה  73)1 11דליה ,כית .483420 :
הכרחי ו ־ינ .736400
 03-288496דיונ!0וף  !56כ• »)1 341581א 'בשבת(.
כמזנליה פתווו ,םוננתע ית ?834936
*פהוגול  +1 8! >300טסט
ק י ־ לטשו"ד עו"ד ,כאבירה — לינה — בישול יגקיוו —
שפהרלט א 'טפלה- 1918 ,ו -שנה טהשכרה — C6re23a2
ודיש־מ 'עוסדיט לדירכבת
מרטיטה עכרי ת־ואנינ ל ית 4-
.052-70656
הטלצות
כל התוספות ,שפויה.063'51766 '?0 ,
גאלקו rsSiמ ' דר1שות  •10רות 'נבט ית יקו/ית •איאטט־ נטייו! גניריוול טשרד ט־8.00
—  03'638622 ,03*656593 ,15.30טחענגה מטפלת ל 2
0410148a ,0411342 1
+
!עלית "ציר בשטח ר»חשםל ,יות ?03/7)31)1
אפשמה ולוקס 1300/5 1983
הפלצות ,לי נה אפשרית —
לטפוןלני !בד־,נ. ,תניא ים .טי־ להכרה בת"א •חריוש טכנאי ט.)4.00 — 8.00
פלימוט  8 1914אוטומטי —  )9.500ק־!מ' .ראשונה  +חים־
 052-29827כערב.
.ביט לטוועטרות
חשפל י בה  .+מונ .03142937 1פיות.04130287 ,
דיםתאיטות. .־).ק סניסה ל עבירה בציוי איונטליגנפיית תרוצה ופר•
 03-729131לפננניוו.
,קין
אח-
םוזשבייט.
קויי יתקשויחת
פיסת היטב באננלית דרושה דרושה מטפלת מנוסח ו
שפרילט קי־םיט מפוארת 79.
רוסחת כעוזרת לרוסיות עם לקביעת ראיין ?434277/8
ליהירה רפואית  — 446449ראית לילית בת שנה •וח צי ,ראשו 3ה  75,000קיפ 035-42550
> ,t) 'Qל חצי ".ים 624674־.03
 4פעמים נשכוע— 08.00 ,
טחלק־־ .446361
להכרת שו פרםל,
 ,1330יזמ?צ>ת חונה טלפון אוןלוו'פמוזביול יימלט  ,79םצכ
דרוש «,נ !עם סבונית ק»ד ,טכנית ,דרישיפ טכנאי  'P־ מכירה בעלת שליטה טלאד,
פצו";' ,744715 ,לא בשבת.
אי ב י גינ י ח םחצית עד  06.00דור לאויוריפ ת"א ,נוש־ר! ,ב ע ב ר י ת ?ואננלית מ ל ל הר־ .425613
אלמתא  )982 )800מצב —
טציי"ו קילומטרנ' נטוו —
או ב י נ ו נ י ת מחצית !עד  06.00י—,פ 'ונ1תנ"ה .לטניות טלפו ־ פסה ב א נ נ ל י ת  .לטשרה אח -דרושה מטפ?ת ? 5-יםים ט־
—15,000.
637567־03
—
ב־
אחה"צ .03-439111
נית >נב' מת ! 03/786113או ראית ומלאה ?ואיו! — טל ,11.00—15.30 .החל ט־1
43-437208
םפטמבי .03-413041
ידוש שלי ח פשרדי משעות ככתב רח' השוטר  16כני ־ .03-223508
אלפאמי  1974במצב טוב
להכרת טהשכיפ
דרושה כרמתאכיכ ,פטפלת לתי• אאודי —  .1979 ,80נ י' .אל.
אחה"צ ער תצות לטבוח ?טר בוק;
 +טטט לשנה?9230997 ,
ברוקנר מיו חשעות  3—4ל»0ד ! מוימו ד! דרושות מוכירה .שליטה מל את ?באננ־ ניקת  ' 2 +ני)לית ל 5-יפים אם 4aooo .טונן אוטומטי
?אפשרות מ -לית !?בעברית • >y .3xהחפ־ .03-4 1 0233
 .אחח"צ .03-439111
^ __ 'ר-ראשונת  7500 478395דולר אלפתא טויד?  79טצב טוב +
עוכחות נקיוו,
ריוש נ ח נ עפ מ כ ו נ י ת ק טנה נודים טל>4ו•! * ,03-478139־ סד .(,ת"ד  2063תדויליה בי .מטפלת' ,כיח' ! אהחונטון ב -דרכי ו •ל דרכי ו?
ידיו! טיי פ ' +ביםתר ,כיסוי
דגת ונו .מטפטפבו ,טלפון אאויי  44.000 '1982 .80ק" פ ,03239417
?46733
או ב י נונית משעות חבוק ר :0ות משעה ! 4.00אתהיצ.
םוםרםל ב נ ת נ י ה דרוש פתמית ^נלית ,דצי" נם  ?03 '4425?8לא בשבת.
הפיתרמות עד לצהו"ם —
כטצוב מצו"ו » — 460920 HIטנט  1 1ו גלות התרש  11ן
לפנות לפו ,בווקנר .ט־ 5—4לפגי«1מחלקת בשר כעל נ ס י ין עבירית ,לעבירה מעניינת —.טו'ורת לפשק !בית« .פשרות .4I0352
פויהעות .על טבידת יבב כ־
מנהל
אחה"צ ו1ו439י.03
קורם מעל נ י ל  ,25שעות |03'62468ו
»ינ»  ,03-220481זלא 'בשבת 80-.84 ,וממי .אפפ ק־ט  .50%טמחיר טויריעה ו נ ילה
פ!-.מי ? 0בטוכניייות המודעות.
טטפלת ?לתינוק כ 065-41339 1לא ובשבת.
למשהו־ טו"ר דרושה מ וכידה ע ביר ח לא ש י נ ר ת י ו ח  .נא ל פסיזיה כילית! ,ריויה 'ב ו נרת ירושה
א נ נ ל י ת  .03-226122 .03-2M660 ,פנות מ ל פ ו נ י ת לנכי פרח — תימן' ,אתח' צבא ,משחה ט־ ! 114ע" י ער'ת ת"א טלפיו מפנס  1 1ו כלוח  ! eraviו ו אלפטא  30.000 1981 1600ק"ט
ליאה? .01- 706134
.039264233
טיוטות »ל פהיית רוכב כ? ראשונה 3662ו9י.03-9220126 03
.03-262660
דיזשיפ נהנים ו"נ או טי־
בוט  . +טיולית לעבודח ט־ רושח/מ עט נסיין ררוש ל־ משהד פושופ ?מחפש ©וזב -מטפלת דוברת נרטנית ל־  ,50%מטחיו מודעה 'רנילת אלופתה נ' י .טי]600 .
—
— נית־סד קחת נועננה  .ל פנות נית  /םידכזג-ית ג4ד ,יוו" א -קשישח ב ת ל־ א ב י נ כול? בי -טוטים בוסוכנויית ר&ורעות) .ספורט(  1978שטווה 654505
תוץ לכיח03149675 .
ח־
מש־
•יאווראיוץ.
י
נ
)
ועננה
שטוו
?רואו
,622539
דיבה ,נתפרה
.03-2)6256
שול .052'557727
,חתל
טרקהת(.
ט ייס
רח פלאח• .ל&נית
אלפא־רונאו ני וליה מודל
יריש/ה איש/יד ,מכירו ת —
צעיר/ה אתרי צ ב א לתברת שרטטי השטל ו א ל ק ט ר ו נ י קה !אי בילביי טלי — ,03*286580
 .1971במצב טוב — 03-251050
לעכויח !מנית טיירית .תנ• לטיניח !אי !אירית.
איגעו טיף .' ,82רראשוניז?03128428 ,
" נייא קרמיקח .443004
 35,000ק־ט ,בפצכ טעולה ו
בוי" .297840
ממשרד 'במיטת ה"יהלופים
אלפא »
!  38,000 ,1982רא־
דידש איש אחוקח צעי ר —
ש? .ונvי ננ ליץ־ טלפון .51 5768
אחרי צב<? 4לאהוקת אולפ לאו .אר .אש .י רוש לי ט דרו־ נערת כפק"חח 'אפשרי בתז -לפוטז'ר
שונוה + 7.800 .תוגטות —
ט ו כ י ר ו ת /כ ת ב נ י ו ת  /ק ל -םש• .יידע •בו«נלית טלפוין — רר)שח טוכדח אחראית )־ אוטובחאנזי נירטל .055-83996 — 1979
תצמח ש? קרמיקה ?443004 .שות
ידניות ע ב ר י ת  /אנינלית ט־ 258639־.03
חר>צח לשע>ת ד,ב)קר .טל .במשרד 03/246861 :בשבתות
בנבעת
לכיה"ש ?.משגב"
ונערב .052/445877 :
ברםת־ ).03*42556
ת"ם איחור דוושת מחנכה ע ו לי ת שכר נכוחה תנואים למשרד ניעדפיפ
השיון ,למשיה מלאה מוכי־
לחט־ג כמק צועות אפשר"פ  :ט וכ י פ לפנות .02-247417
גיתיוזר  + 81מטם לשנד,
תנ" ר? ,שוו .טפרוח ,םחמ• לשניןז שופרפל ק ר י נ י צ י ל י ד יר ,היםםה א נ נ ל י ת עכ י י ת
 51.000ק־ט )טדישנרה( —
63711 .rwo־ג 06נייום א' ם• ת ל ה שומר דרוש עובד מה־ הכיח'  03*479283/8מיום אי.
?9223341
מטנט  11ו בלות התו*! ! 11
מפגע  ) 1 1כלות  1 1 1 mmפורעות !»ל טביחת יופב ב־
לקת ירקות לפנות לסנח? ר -,יויילת טשוחיית ?עכויית
.13.00—7.00
מוכייות מנוונות ומ ימיה  5לאמת .טיף" חרישח — מודעות מ? טפירת רכב ב•  ,50%טמחיד מודעה ונייח
•לטזגוז מטריכ עונדת ל -סניף טל.03-348236 .
אחח־צ דיוש ,דתי ,תושב נני-נרק ימים בשכיע  03*339774מיום תופרת טנוםח על טבינת  ,50%טטהיו מודיעה רנילון טרטיפ !בטובגייית המודעות.
שטיפת בלים ונסי!'.
מחם אתת .תנאיט טוגים ?פרטים ' בטוכנויות המודעות.
ל ט י פי ל ננכה צה''ל בשעית א י.
.439339
:
אנ־ ןקטתא יטות * .03134788
רךךעויט — גטעיל' 'קטםות  6.30—1430להתקשר בשעית כתכגיזת ע ב י י ת ו/או
גיוגיור 00 ,1983ו1.1ו ק"מ .יה
כותנת מנופים טי^וניס.052-83982 9,00-12.30 — :
נ?ית ל ע ני יה וטנית ם"יית 'ותשות תופרות ל רהיטי טו־ ואשמה 633264 423922
רו רח' טדינת חיה1דיט ,4
 .תנמי" .282257/8
.03'908556
,03
ב-
912521
אוטוכינגי
השפחה
מ
81
כ.מ1ו 2002 .אוטוטטית —
יחכיה חדשת בשטח חטר־ גהכגיות דיםקםים עם נסיו! ציפת א קדיח הרצליה פי תוח
" ?
טופ ייושיפ/ות עשית פקי־
מצב מ צ ו י ן טפט  +ודיו + 1973 .טונו' ,ו ראשוני,
.032-35ta)7
מעוד rrtatt .בתלזאבינ פ י פ נ י ר ו ת עם !תופעת נאת לענודח וטנית ס"דית .תנ־.
?01-3581 10
.052-532473
דרוש !איש .אחו פח — בעל
לםטודיו של  ,נ ־רי מליץ־
כור"
?282257/8
הכיש־ריפ תגואי ט ? :זבינא' רינם"פ רצי' נעלי נפי)!
רטת? רחישת תוטחת טעולה  •? .או'טוגיאנהי  : ,1980טצי .מ -פמוו 1977 ,325 .פפםווט
טוטפו ,תושב ת'/א א; ת ־ תנאים ט ו נ יפ .03-241,951
ההווי! ?ענ)דח נא! ור
צו"! ,ממזכון ?דובון — הפטפווט  +תו»4ות' ,םת 1
| נ ו כתכניות ענרית ,אננלית ,עבווחות יד .03*325561
י
052-27268
.052-72216
סביבת' רשייו נתיגח ,נבונות יזכית חו'ףשת לםרינה דרוש
)0 ntvavשבתות ,וציי וקע םורנ לטנונות שטוהות טל .ספרדית .ח נ נ ו ר" .282257/8
שלי-
גץןג"וי ) 78טהשבדח(
טטנט  1 1ו בלוח התחש 1 1 1
תקלאי!1 .א לפניות כצריף .03-825614
שית  3000יילד 03133579 .פורעות !על טגידת ופג נ•
הודות תיים לנטיה >וודם יטיפ שיעד לפנרש חנית ל -
ט.)4.00-
 ,50%מטח 'י פוייעח דנילה
לת.י 24053 .ת־א ,עביד:
פנות ?ניד' טלפון .03134788
»טיי אננ לי גטרץ ץוחובו ג'מוזד  ,1984בורדו .ואש*> -־טים !בג<יבניייות הפורעות.
מפחח פגזית.
'
"
גפישות
ייוש .שליח  +יםפה לתנ־ םשטוות
יבעלי־ א1:ליח !נלמד גנזשרה ת־ נה כ*-.־שח  7000ק"ט
—  4 1984 316דלתות תישה
!גאננלית.
טצייבה
י-
ואביב,
שימיש
>5re
נשק
שנתייט
טחםום,
?חת
נו
ד
ב"ח
נטייו,
,0S714172
,05T699222
—
'רני?
ניד
—
222344־,03
—
ו דחו בית622509 .־.03
י טל'  ,05218777תדר .605
.05718644
לחצי פשרת57 .ו244־.03
.05212574

י
חוק הזדמנות שווה בתןןסוקה,

I

קביגדפ .ימי — rrvau

תיטט"א — 1981
לפי חו? זה אסור לסרב לקבל' אדם לעבודה
מחמת מינו או מחמת היותו נשוי או!הורה ,אלא
אם אופיו או 'מהותו של התפקיד מונעים קבלתו
של בן אחד המינים לעבודה הנדונה.
העברייניפ צפויים לעונש של־פי ההוק.

 +שיפוץ נחושה — ,371316
,739984
ב&.וו ,1983 ,518 .טיותחת
 +תוםפות וביית 251345י04/
.04AS43537
_.
 1979 316 ?TI.&.3פחרשד+ ,
תוםפות '  + wisט0ס —
.722880
 520אוכל'מטית  + 1976טזנו
לבנה 948497י 03טיצפ >ר.
 +? 1979 ,218תוטפית _
 74,000ק־ם  -Hטטט 12,500
.0r397833
 1800 .TI.O.aאוטומטית 1972
במצב טעולה גהורםנות —
,052/91544
 ,1982 ,316כחושה ,טטאל',
ראשינה  38.000ק"ם טלפי!
.052-556494
כ&1זו- 1982 ,518 .ו -טמן,
כתישה?03-265981 ,
18ב  29.800 )979קייט יד
ראשונה כחוזשח,03-296444 ,
תדר .)004

ל«גנ6יז־&וז  oracuitלתהעי-
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 16מעיין;

גvפ  66נגני טצויי ו
3 265942 cogעו,altera 3
 itsOaו  Iבלוח הוזז־ש! I I
פורעות !על מכירת ומ ב־
 ,50%טטח יד מו'יזעוי דנילא
טרפיפ !ב0וב» י»ת המודעות.
ג'יפ  ,1979ם י ל י וון שקל— ,
— ,02-911241 — ,02-911221
 .02-911501לבקוש »6ת דנואל
או )?אב.
,
!כזמימגית נ־ יפ םוווק' ,1984
במצב פצי"! ,פטא^י —
.03-804508
+

HUMKiiliia
ריהטפו  .)000טוף  ,82טיטלי
 5ר ,יל)כים ,ט לפןן .03-481052
"
מעט  1 1ו בלוח התחש I I I
מו-העות יעל טב"חת יעב ב־
 ,50%ממח יר מודיעה דנילת
 .טיפים ?נג^יכנייית !הטוועית.
שדמגט  5 1983 1300ה ילי־
כים  14,000קיט ?893365
דייוממו  5 1582 toctoר ,י־
לוכיפ יו ראשונה ?051*32233

^MiFmiflSH
פכצט ן ! ! כל1ח התתפ 11 I
טוהעות !על מכירת רכב כ־
 ,50%פטתיד מורמה דניולת
טרפיט 'בטוננייות תטווועוח.

9EEEESH
HEBBH
ויויז  4 .74ודלתות .מטכ
נבג' מעולת 356)39־.03

 *44נ' י .אל41 79 .יטוטטית
טח י רון .03*621104 02-521482
בעבודה.
פטיישו  32תווש  + .פונ!
 13, 400ק"ט —?449977 22.000.
)40,000 .)98
15צ רי»4י?
פנטז  03-762025בועוב —
 356463־.03
,
מפגט  1 1 1ב?>ת התחש 1 1 1
פורעות ועל טבירת ינג ב־
 ,50%טםיזיד פ1ד,עה רנילי!
טיטיט !בטוכנייית תטודעות.
הווזיר  240רי .אל + .מנת
כח  +תלונות חשמל 1984
הרשת כעבודת ?04140145
וייכי פפ"שו ! 1971אוטומטי
—
של ישית
מקוטות,
7
.03-355697
___^
ד.אל! 1980 .א־טוטטיח +
מזינו ,ראשונה ,פנבה —
טצוי"נת34666 ,6],000 ,־— 057
.05719829

HHIH1lrll1i1ll pi

ממט  1 1 1כלות התדש 1 1 1
פורעות ועל מכירת רהב ב?
 ,50%מפתיד מורמה ינ"לי!
טרפים !בטובניייות תטיתעות.

JHBHHHHBM
»»ט ? 1 1 1כלות ר,חי1 1 1 1!5
פורעות ועל מכירת וגג נ•
 ,50%טטחיר פורמה דני*וו
טרמיט !בטובגיו ייות המודיעות.

פיזיו  +' 504אדנו — 1981
י
מצו" נת  707189מיום אי.
פיזד'יגו  1581זזאשונד) .נד
ה־»רה( מציינת  +,טסט
 +רדי) 03-250067 .ליבשבת
.03-225989
מטגט  1 1ו בלוין התרש 1 1 1
מודיעות וזו? מכירת רובנ נ־
 ,50%מפחיד פורעת דני לת
טייפים ?בטובני ייות תטודמות.
טלוכוטיפ  +/ 1980ארנז ם־
נור ,שסיר)ת —+1 900.000.
מע־פ .בעבורח.03-825829 :
טיבוט »דר  + 1980אדנו
ראשונה !  +' 1טסט ! +דו־
'י ? ?03126637
םניד ם5כוט w» + 1982
אודג"נלי f־ מט?י-6וח?י־
«ת טתרשה • 282206נעגוויו

 111BSSSגלות התת6ו » 1972 '4W 1 1 1צני טצוייו ל -י«  18/82אזטזטטית• .פנמ •
טוהעות !זל טנידת דבב ב• התקשר בערב .05r440687
רה)1 ,788940 .לא בשבת(.
? ,50%טטחיד מודעה רנ" לד!
 ,504ג'י1אי1981 .
אוטופטי ,הגו  ,5אוטופית,
מנזיד  !»74ס«יר! ,אתו' .או• טר&יפ 0טו»).יי1ת ד&וועות .מונו  69,000ק"פ" .ו י
יאשו־
 5 ,1397דלתות 1983 ,כהד־
?ניה
 000• +. ?viaלשגה —פהדחמגות טובאיי ניייאם.
פשחד:
—
בערב
.657854
אימה • MM 54לרציני \•
שה.03*474164 ,03*477834 .
:03-97)464
או 73 .פפוווט .ממי םוג .03/803140
ת ,ד 11482 .ת"א.
פביופפ
.06318192
פיזיי  404שנת !יציר v 1974־
• T*Dשיידוכיפ בברפל12 ,
י»"־ ,2פ ינ י ,1972 .מבני פז'י  104שנת "ציי  .1977ל-
מנית דיצלתה .י,צעית כארץ
פצי יי ו  052-553397 ,CO& +פנ-ויה
טלט" לםובייות חברת ו"!דע ,מעוניו בשכירת ירכב מ אדם וובתו"ל?04'330533 .
מממן  1 1ן ג?וח החדש JPM ! 1 1
י
?04*671173
•פחטי לפפפר זזדשים ,תש? -ממשיפ מיגימ ו ן את/ה
טוהעות ועל ספירת יחבב ב• שופארו טט"שו 74
ידיו.
 ,50%,מטחיד טוידיעה רנילה בכיית — + 03/249654בעטוחר! " '74 AMד !ח**ינת .פ צב לום נאות ? 0T420364א ב* /1או בני פשפחח ! ,יודידייפ
פלפון
פצו"ו.
?03/268555
שבת.
'פפונתפ י?.רד ,לו ,פחפ'שיפ
טדטיפ !פפיכנייות ,הפוידעיח.03/654604 — .
אפשרו' >ת להכיד
 ? ,50יא?' ,1973 .א ו טומטיתלפמן• ת
דלתה  ,83 1300בתול ,פצו?
נימואי! יא י נ פ פונטים ?ב-
 1800אוטומטית  1982פטא  +פ ו נ ו חדש ,פצי"גת— .
בני )1נ הפתאיפים ....פ0ת/י
"גת — 52,000 ,1900,000 ,לי אפיו  +םוגז .03/375121 — 03/725122 18,000
ק־ט ,052-542537
•470936
טגיי פוי)  )973במצב פצ1י! טיכוא  1 1 Iטנועים ,ניריט לאלי שלוע0 ,נדס ע ידוכיפ
?נצ' י ה סופר 1300 . -יי • אי + 14,500 ,IS82 .איכרי?  02913507 let +ופכ??יס שונים ?ט ש א י ו ת י? מל אפינית יקשדי פ רחביפ
בוווימגזת
פרטיות .טוסיק — ת?קים" בחיני חברת פשפתות פרמ-
טפורט !ד  +מונן ,282535 ,ק"ט ,ראשוניה + ,טסט— .
אוטומטי,
81/501
טונן806962 ,־ 03הפ?אכה  51א.ת .יות ) ו בחו נ י פ מנ4ירח"פו.
?03187650 03183313
.877892
אלי עלוש)!!' ,יינות ד כי פ
• + 'fiטפט ,שמ^ת כחד שמשות פחות•  — 055-23303חו? וו.
.03-844029
ח• ח ב ים לו את אושרפ מצ י ע
?
שח מ ח י ר ו ן ?96(057 .
שכרגו אונ השיש ! 1 1
לו חוו אפיטז פכופית .ד
שפו-
 ,74 MHאוטוטטית
טחידיס הוולים בארץ לתלקי -פרטית ושלא בפו בפזודד...
 19*12דדיו טייפ טסט לשנה
רה  +אוודול  +תוטפות טנוניית  1 1ו חלפים לבל ה '?•תכיר0 ?.ב!/ת־1ונ בגלי א־
 1 1ו מניעים נ י ר י ט כחדשה 22930י.063-38427 063
פעילה!?03-896315 11
.
בקאקפיפ ותלקיפ שונים לכל
סבונ י ות )ספרוק סתא־נוח( מינות ערכיט !מבית פוב...
— כמרי פופארז © ,82נרע
ס יני המשאיות .פוםיס
פעיו ? 305ניי .א? 82 .נדירה .מנועים. ,ניידים ,חלקי פח ו' -ש לו הערכה עצמית הת•
 ,1600הנעת קחטית  +טונו
חשמל. .שיק הח?פיס" צומת ?'פר בפרמיות• ?אט '«לזע.
חלקים" 806962־ 03ר'טלאבד' +! J1 ,אר" ת ק נ יטםיברינלם —  J*5??.דולו? ?351608
טםוביפ  ,03-744380מקבלים בכית —949ו99־ 03נם נשכת.
א.ת .חול?'!•
 7M0יחולו.336794 .
+. 1973 4<M
אזעקה  +וי זה.
?סכ?ת פידע כתוב '?תוד50 .
מ-
 1mtP7Wטםחרי 1970
 )3,000 83ק"ט .רדיו
במצב פצו"! .ט!םון דגו  5איטופטית — , )981 ,ראש?־'!) .אנ' פיפ רצינ"ם פ־
נוע  .!975בעביווח 827715־ 1aoo 03פיו*
.065-63161
טיפל' ,3823)) ,4)7422
חשבוה ?שעבו ,ט?םוו — חפשיפ — אנשי פ כרטח.
?0T888446
חצי טרפו ל פשפחח פי כה
?9226093
גמיאה! 1נ'י .ואפ.סי .ינטוות ' )400 ,1974ו דאשיגח טתיו
 t Tf f a oמשושציס 0שוני«יס פוריות מובטחת )לא פש־
) 1983 (2500טתדמח• בשבת.'TO :־!! ייפח.03-852663 ,
'בחצי טחיו נירים ?אוטופט־ ו ו ו ו (.
.03-957053
 128ראשוניה " 50.000 ,1982ם> ,ז?קי פח טיבוא .נלד־ שיין/י  948.75שס? לפ?ה
 1 1 1 BJDBב ל וח תחרש 1 1 1
)כולל מע־פ( פיניפופ 8
ק"פ ,פחיר טחיויו  03-254012ו 'ה!558)34 1־.052
טורעות ועל מכירת רבב ב?
פ י ל י פ לתו 28233 .תל־אבינ
 ,50%.מטחיו טוועח רנילח לונעלי פוללמווגו יאאווי ו ל 12נופמני  ,1978ראשונה
. 61281ופווזתר תפו'ופפ ב־
טרמימ 0טובג.וייות !חטוויעות .חלקי חילו 1יאביו רייפ איו־ ,60,000
מכני טע?1ה.
—
'יפ שישי הפריכ )גא לא
טסט לשנו ,נינלייפ. .לינקי־ יצווק שרו! .03191398
לשלוח בפן» פוופן(.
מר»י»1977 .
— _ 34בפפנ'_ .03/332802
 1979 IB1טופומופיור' 1600
גטצג טיב ,04122974
«18י .27,גאח פאוי• ,סטו•
י
רדי?1
איפיטמ,
60,000
ה
י
נ
ש
פדלהפואנו פאםט •- !600
?04120824
תפ לרפואת בתופשה ,פפ־
טייפ
.03-343973
)8
איפופטית
ק"פ.
41.000
"פ ליפוויס ?כתו"ל ?כעיד
 1981קצה הנח
ג־י .אמ.פי.
לנום ע ימ ?052-559207 .BM916
 1600 .132אוטופטית  — 76אופגוטי פרודשי בישרא?«1 8 — ,חשיפ ,וב«0ח פאוד 1־
טח טפסליפ
טבחר ט?ר ,י ב ש? ו נט י טו־ גבונח לממרח דציגית .ח.ד.
גוסעיפ נ־ גולן*  93.000 76 )100/5קיים טסט ?שנד.775251 ,
מהגדט + 1979
י
 121ד,אשל'^צ?
 127מוהל  80פהשכרוי — ויננ ?*ריאל אוף 'ודור ועיר,
'י שלישית 37177־?053
טצב מצוין •834936
 ! UMOו ' Iב?1ח חתהש ! !  64000 Iק"ט כמצב פצו"! ועוד פהםישים ער א?. >1ו TWSCO.S -תכיר/י א יגטלי ־
פורעות !על מבי ית יכב ב• — 3,700.חולד — מ?פוו  :מאח םט"ק דנמיט מ ייתרים ננטיפ/יות בפיו ליפ יכפפי•
.052-447174
לףובביס פ נ י ל 6ו ,יבאו• :ם ב)ת אספלופיביותי!282074-־03
 ,50%פטחייו טוועח דנ"לוז
טרפים כטובנויות רי פוריעות? *יאט  1974 127/2ש?ישית ,א ב נ י ר  ,הברה ?דנב נע"מ — ?052-3)312
דה' הסדנא  6ח?-אניב ט?.
 826676ואצ? סוכנ י וטפה ,ב -פ^טי1 :תפי  30/171מבופפ
מימ נורו אר־»» — 1979 600ט סטיישן  1974מיותרת במצב פצו"! .03-887613
במצב טוב בשעות העבודה
!בפתאימה ייצי נית .ת"א —
•ו -אמרים בח1ופנות
~ פחאט ויחטז  — ,1100 1981י שראל
-04127357
 ,3670פתח תפוות.
.053-93032 + 053-22303
י
 30,000ק־פ »0ש 'ד ראשוניה ». ixtsoוט.תד ? 83ב 3-חש•
ממט ! ! ? 1כלוה התחש ! I I
?ומים  850רולר .דו!" — ..לי^לד'' _ גפיו! »יט +
+
83
פגיע
מזירות
72
הכי
.796202
פו רעות על טביות רככ ב־
"תפ ואישי  iwwm —.ו 1 1
?.825018 727341
 ,50%טשח"ר מודעה רניו לד ,טפט בעבודה34495 .־.063
 1969 ,124שמורת !ה יטב —
'אתח"צ?03-296679 .
טרטיפ !בטזכניייות ר0,וידעות .ולכמיהה חיפושית  1964פגיע טצוב מכג' מצו"! 9229929־ .03כ.מ.וז 1000 .אר.אס— 78 .
 37.000ק"ט  +תוספות במצב »» TT*fאסדפאית 2 +> 37
מזכירה שתי משאיות  4x2פשופץ  808851לא בשבת.
! ,1600 ,131אימו פטיח
נכח בהכ"פ . ,כ ו צ י נ י ל ני-
 ,1982הרש 05716718
 40,000ק"
פרצרם  1632פ ויול  .1974ללא
פ ,פצו"נת .884373 ,כטנלם  +' 63,650ח?קים  900ש ו א י ן ת.ד 8126 .י ווש לי פ .
אדנו מתא י פ  .ל ארנו  6מטר
וי«0ו •! 1963 ,70אוטומטי  +ד?1ר .03-999684
?התקשר .06r47711—4
אועקח חדי 231049. '.בעבודה.
שאפל  80/81תוססות 7,500
קויטיגה  1600סט"שו אוטו־ פגהה ! w>000 ,82קיי
מ — ק־ט בחדש .358744 340391
טטית  27.000 1982ק"ט —  05213461יום ו־ א ח ה־צ —
ווטפו! טפר"נט טוו +. 1968 ,אלי שליש :שדכו משפח תי
.05T957593
 ,וו בפוצ"ש.
טטט  +אוגדו? ,טצויינת — אפי! ו בעל משריפ ...בבית
מיג!*!!' טנוע• בנזין ל? הויפיגד .פט"שו ?אוטומט —
 +' 03-991949בשבת לא מש-
 1981ראשונה .נהדרת!  483832ממנע  I I Iכלוח החדש .03'265522 1 1 1
פוהעות !על מכירת רכב ב•
םרצרט וגולף גיכ? הפיג 'ט
לח ייטגיט פיאניו טי ,81 .בםצב ו ר ו!
*טוסיק — חלקים" 806962־ 03נח!:
 ,50% .מפחיד מויעח ינ י
"ט
פוהד ספרי )מיוחדת(  — 73טרפיפ !בטיבנוייח ר.פו.העוח .פצו"!?  6000ק
רםלאגת  31א.ת? תולה! .
 .055-42742ישמגלי אפריהא' • 4) ,נב)ה,
 280יו6־אי »גוד >ד 1979 ,מכני וחי צוני פצויי!  ,78 ,1600 ,131 ?785846םט"שו — גאוילי מוירי  81אופוםפיל נאד ,משפיל ומסודר ,בפתא'־
? 4בל תתופפות 478449־ .03אגד\רט  1972 .1100/2במצג אוטוטט' טלפון  9262683ב־ פצו"! נ?נלי ט נ נ זי ום — פח ער .33
IP.Q.B0X 153
.399504
עבודח?
) 23אפאי  .1963ונפצוג טיב ,טו!נ ,ומחיריו.OJ'872817 ,
Owlnes Mills.
? 36,000 1977 127 fWt DW?1 96,000,1100/2 ,1975 ft*nptt» :כי .אכ.איי ,!952 .פצו"!)' ,ל-
לרנ? נסיעה ?052-550337
MP 21117 U.8.A,
נסיעות אדיבות(  +טטט +1
קיט .03/H21464 3,000
מממן  ! 1 1בלוח התדש ו ו ו מטו0לת גזוייוו .870441
א ב י ו ר י ם ? 2ו0ו52י.02
האפ את הבת"רה או האשח
פורעות ועל טכידת >זפכ ב־ סדטיגו! איטיטטיח  TZF03 XV — 1975תיזופיז! 5פ•
 ,50%.טטתיד םו'דעח ונילי! י >> 9aaxרפ נ©צב טוב — כיוה סיאט  84רונדו ,נ' י 23,000 )974/80 400 ^»IW .אשי תחיה פיכנח לח ינשא
טייל ,מעולה  745052לא  •1לנכח טימפטי עשיד יפבוספ
י
אלי ?871568
0רטיט טטובנייית תטודעות?470908 .
.
שבח.
25)339־?03
60,000
 !978 220אוטומ טית  +פונו : + 1100א־ובוול 1977 ,בטצג  1973 ,125כ־1979
ק־ט  .03-623754ובבית — טישטי  500םפווט  — )583חזק ,אסדפאי ו8נ 32/בנחפ•
 +כוח ,חיתו ,ם01ית  .481504טציי'! .052-441877
מצו"נת!  700.-^ Iב ל ב ד  +.רח פענ"נת ורצינית ת.ד.
 I 1 1 WSOבלוח התיש ו ?01-889248 1 1
הח ? פת בט כונ ית  vor .054122463ת"א,
פורעות יעל טכיות רפב נ־ פייט  ,850גטצב טוב,1969 .
* 111 JIWWlffFliיי«» . — 350 ,תרםותי0> .45 ,ות קלת,
 vm» ,50%מודעה רנילח — 50aדילו?03-390420 .
 -1970ע? הכב יש פ־975ו  +.ת .ד )334 .ת"א ?.24467/ 1
ופמי'גץ  1970 1000במצב ? •oפרטים !בטיכנויות דיטזיעות.
*רימולה פגוע סיאם  ,124הרבה תוספות .ט!.
>את ג«ו!י
! ,-*T* ,447913חיוס
»וו"|  .03*318434 220,000 NOאפלןורט  4 1978 . 1100דלתות  570 ,1300וולד .03165301 ,מיום א' ט?.05)*2)702 .
 35/168פכיופפ• ,בתמוימז י»ה
במצב טוב .03-474488
©יאט  127שנתי  .78טסט •ל־ פיאג'י ם'  ,שנת . 80כמצב לדציגית ?חפפת »ןן פשותי
מעילת?051-53832) .
פיימטה  )100אל — ,)983 .שנה .מלטי! .682501
ת,ד 2475 .יפתזנו?
 10,000ק"ט ,מלפוו 392028י? ,83 ,127 .03בפיצב תיש 7,000 .פיואפ.אי650 .
א^בחהד ~ .ש«ז/י  948.75שין? לפלה
«ל־« ,1ס — 64,000 )977 >!1אפשויט  !975 ).!00/4דא־ חילי ?יציג.03-478434 .
א־וברול פלא  800דילד — )כולל מע־מ( מ יניופופ 8
— שינה ) nr99664לא כשבח? ' ,)974 ,127ראשוניה ?03*8651)5 90.000
תסכונית .,נחווםנות"
פ י ל יפ ל.0י 28233 .ת ל-א ב י ב
י
?03*892885
ל(ור6י8ה טט"ש;  )974בם־ כה ישה —  ,03107562 650.000.ישתה ואקפטי  500טפטפורט מייןור ) 6)28ופורעתד ת־
*יטידאו .־'!ה <82ו טטריאו צב מצויין .ט י ו ו נ .אוויר235209 ,־?03
לפטפויט  1979גפצכ חרופ פורפט ב י ו פ שיש י חסתב.
א1עקח . 6750הולד ,03*223967
' ,74אומוגזטית ושמורה 78967־.05110366 ,032
?297710
.417826
)נא >א לש?ות כפוי מ>ומ ו(.
*,12
פ^־זןאן !'' .אס .םלאס! — ,אדישה  + 36.COO ,1983 1600טפט ,9211835 .לא בשבת )000 .V1.DJ .ואי.אפ .)982 .שמןד ממות ,38 ,שמ ר יח
םיפמיוק  !979.פצו"נח — קי/ט —4.300,000.
! אוטי" םית  1972איונריל ח רש  +-תוספות' .יחיד — בני מיני ,במכינה ?חהמת
,124 ,03-239030
?
 ?03160)27.oriwo
72491־?032
משפחח 6307 .t.xn .תל־
 +טטט ! אועקת ' +רדיו י
כ.מ.וו 650 ,אי ,1956 ,69 .א ב י ב .
מכבש  I 1 1כלוה החרש 1 1 I
טיניז  72א וטופטית א־ 6ו9079־נ.0,חבב כ?
2806ו3־
I
I
יי
גד
—
.03
חיפושית
דתי ) (29נעיפ הליכות אל-
פיאט  ,83 ,127יד ראשונה,
טוהעות !על טכ"רת ינילה הרי אוברול +
,03*822684
מודעה
מפחיד
,50%
(•<!
*
.053-925MI .
מו  +1ילד בפתאיפח וו.ו.
 11,000ק"פ.03-903293 .
טרפים כפובנו',ות והטזיויעות.
ג־אוה גרדית 2041 + 79-81 ,בבני-בר פ.
טיטו 83 ,מצב פצו"! כהזדשטת! אטקורט  , DOOפחאט  128פודל  ,1973מצב
«זה
אביזרים 03*613101 03-315491 .ישראלי אמו'ייאי  38דתי ב•
 .69ים יפית גטצב מציין — טצי"|.03-662887 ,
|83309־.03
 ?aנ .פוו.,1954 ,500 .טצב טוב מבופפת ת.ד?  ,1334ת" א —
?03-312181
* .יאט  80/127טימנרר"
ו י פ ה • +תוספות ,03-159043
נ'י.אב.אי ,69.000 81 .סיפ־
ד!.50356/
טיק ,םונ! טערבת ,טתיוו! קזדגמה פאונ־מ  72מבני צויינת  +טטט —— ,3700.
?אניחויו,
פנמי?
83
בפצ :ריזק  29A77ג ו ת יח ולנ"שי•
0זילת  ,951772לא בשבת.
.04-922633
?0T426993
פצו"! 'ווו ? +. !9 +טפט אין .לת,ד 4014 .תלזאביב,
ג־י.אפ ,סטיישן  1978/3יא־ פ^דןה ! 1983אוטיטשית — ' ,1581 ,127ר שניה ם ־ ,03-945014
רווה 34 ,איר יפ א י פבופס,
 + 1600מ וינו 35,000 ,ק־ש וישבות ,פשוטצת יונאווי־ יות,
שונה  3300דולו .03-392631
מציאה ו נ' ילדה . + 50טטט גתפי ניכון יתנו! פעיונ"!
?
.04133412
.03/1357520
> 300 74ח>1ר.9226088 ,
ביייקח סיפםטית נא ח בצורח
אפשייט ' 2 1969 •1100ר
מצו"נת ותובן ב ס ב י ב ו ת  160/30לממ-
nsen
.75 ,50
ראשונה? פציי"גת.053-43295 ,
כו-לל א ב י ז ר י פ פל?  ?03-849676ית נ י ש ו א י ן ת.ר 44006 .תל•
אפשורוט  1977טצי"גת ,יד•
אבי! ב )פרפ'(.
מםבע  ! 1 1כלוה התחש ! 1 1
יאווה  79/80במצב פצו"!
מחפאי דויפ א'ריפא י —
טוועות יע ל טכ יות רפנ נ• ראשינה ולא בשבת 247122־ .9 .03ני.טי.פי1583 .
 03-9)7227 +1 10.000לא כשבת.
 160/35נאה בסשר רציני —
 ,50%.טטחיד מוועד ,רניולח
רדיי? טייפ ! +רפק.י ?יט —
»4רפים בפוסניייות ,הפורעות.
'פהפיה ושפורה  .054-233470וזלפיז  ,!967 150אחיי אוג־ ת.ד 5290 .ד''נ.
" רול ,צב».08112683 .
 5גייטי «.י !983 .שתי ד?-
תייר י«הרטאי ! ,6לסנ4דוז
 76 1000געוייגת ' M-136115
1גב ית  893613ל א נשנת ל?  73 204פציאה  — 03116631תות ,דפישח והילוכי* —  !WIראלי  +טירה  1969רציניית כבדונטית אקדמאית
 400 BCO + .יולי? 54—48 03-803377דוברת אננלית א;
בעבורה פי)פ א' לאריק.
 . 23,300ק"מ .233027
יאיר.
 .)975 .504פעו לה ,וק  66.000רגו  ,1977 ,20יד־שלישית פגטי? חרופ 983ו .מוצב ט• ניפניח לפניריפ טוו י? ח.ד.
סוייוולד  + 79טסט ?שנה
צו"ו ,ללא חנבלית טלפון —  6025חיפה.
 6,000רולי .052-432806
« +וחו יי 210109ט־ 15.00—8.00ק"מ ? 03-850603 03-239032
148376ז.03-
*עיר גאל  27/1176יציגי— .
 32,000 8) ,104ק"מ ראשונה רגי  ! 16אוטומטית — 1976
טצו"נת גזארמנות  230 TTWW1 ,282598פוטר'חריפ — .פזוונייו גייישלפית לפגייה
לא בשנת ?9229445
0כיש  + 1980אביי ודיפ — יצינית ת.י 2150 .ייוש לי פ
0עיב ?22aa36
עב ו י .332
 !« 1976 504ט1פטית  ,1S6* .9 80.000ראשוניה.04-332614 ?600 16000 ,
כוגארו  3 1983 1300הילו -ק"פ פצב פצי"! ?052-31876
י
ופפה טפרייס  +פייויז!073 .
«ו "1ק ט טתדשת  869757גערג.
כים  15,000ק"ט446787־ 1975 ,5M — 01אוטוטטי +
—  I 1 1 VXBOבלוח התדי 8ו  +1 1 1טפט לשנתtl!w"r»o ,
?03'3«2925
רול שטווח ! +ודי!
פודעית על טכידת רפג ג• ?03'779455
מוז•  ,82טסט לשנה .03121942 03-353429 24.000
ראשונה .טיט?'947758 .י 1 1 1 DX3P .03בלוח התחש ו  ,50% 1 1טטחיד פורעח דניי<ר nvtfnno ,ווו !ופפר ,ואלי
טוועות ועל »ידת ופנ נ־ טרפים £0י00יייות תטודעות 1969 .טצו"נת אווג י נלית —
»3ארי 28,000 1300 1982
 vt«» ,50% .03-477324מודעת דנ"לוו  isכץ .אי• ?586792 .827220 130,000 '.1917
ק־פ שטירה ת'מג
טרטיפ ובטו0נוי,ות ת»«דיעות? ק־/ט ,יד שניר" טחידו! —
 73 ,1400סטיישן  +-וויי!  .73 ,404איטיטטי ,טנוע ו־ ^U-440547
 7200ק"פ ,סצוייו ,טלפון :
? +טפס טהיווו — ט?.
גיד פשיטציט ,גוירת  ,79 ,18 H i tטנו'ע 'נחול?03-4113)4 ,H» ,
?03-9224636
פטיישז  !978 ,1600טפרטי.052-450429 ,
זזשטלית .טלפון  .055-38305פטב ,83 01בפצג מבג' 1־
חיציני םצו י ג י פ ו 0די»ו>ים
ואשוגיז  MIBגמוןלת — • ,66 404יד ואשמח טכג' רגו  >975 4כטצג פצויי!
03364222
טצויין לנ4ני0יפ ! + •03/760082נ«ט .358565
.055*42731
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ג8נת דווקח  28/153ביציני
ב?נ«• ת.ד•  7059באוישבע.
אהדמאית נאח  33/1.70ג־
פתאי פ ?נישואיו?• — ת.ד.פ.
 8233רפת• נו
כת  2Tפשכי?ד ,ושקםת —
לפטרה
0ן1ו>י>ת !פחאיפ
וצי נית ת.ו 5355 .ומת-גו.
איףומאית כמכילה  46בפת?
א 'ט עויו >זו?וב חוץ ^ד.

!;25

שליו/י  ?pr 948.75למלח
)כיולל פע"ס( פיניפיפ 8
פי ל ים ?תד 28233 .תל-אכיב
מיסוד  61281ופירעתר ת־
פווםפ נ י.י 0שישי הפרוג
)נא ?א לשל^ח בפ1ו פויפ^.
פרטי — א י ו ו פ א ית גאח —.
פשרה בניוה דווקח 36/1168
פבופטת בפתאיפ לגישואין
ת.ד 112 .נתניה.
.ד7!3ל־וד«שד" נדושח ללא
>?די166 0י3/ג פמסיפח10 ,־
יר
נתי
ופ
שכת ומשכילה
*ו
ישואלי בעל אפצעי פ בסבי-
בות  50ל נ יש ו א יו 105ו99־03
תד 245 .ראשל''צ פוטיפ נ־
"
פסיפ?
ת50יתית ג0מה גגיגייח נ•
מתאיט וציני פעל  .61תו.
 — 3748ת' פה.
פיופיויו! אפ אתת נבו ועם
החבה חוש הומור .בע? שעיו
פימח — תיתי־פשפע —
ועמוד שדדת א ית!? ,עט ו«או
דית ינפש וונישח ,פניי
ופביטפ וג ילו  47—39כתוב
וצ>־) 1תפוגת לנדישת נאת
בת 21578 .V* J + 38
תולדי»ביג.
"
מורה אסחפאית — .35/164
בא 'רופאי ממורת'!ודווי( —
ת1ד.פ 4396 .היפה.
איגםליגגנדת נאה  50בחבר
?ח"פ ח.ד 44793 .זויפה.
איג־מאית א י ר ו פ א י ת — 36
פסורות בוציגי ת.ו.פ• 1990
חיפה.
יץכומיפית ?• ,158/34ד— ,
פתוח ח ,אקדמאית לני ש ו א י ו
ת!.ד 3086 ,נחדיר,
רוייוה  ! 176/40אסחפאית נ!אה
כאייחופאי לגישוא!!; ח"ד—
 22256ת''-א ')תיווז(.
מי»י!  ,32 ,2 +וצינית ב ־
פ;•;''  ,להתפשרית וצי נית— .
ת.ד.פ1 44829 .וי*־ז

 — a<ermלמניתפ

עכשי.ז04/»42105 1
אילתיימ/י1ת(.

ת«נ»/

)אפילו

פ«י  +רידח וופנ מעוג"!
ב יריתה דיגמחטיח יטמייגת
.03780608
ג9מ  vmשל ו — 26174
בנאת פאוו ,חטוגח ,דציגית
)פעני י נח .ת.ד 4)9 .ופת^ו.
ז «ןתאי ,אלפו ,איחפאי —
נכפןי לידיות נעיפח ומפג־
פת >פנ) ריט •וטפ*ות טנג־
טחיט ? ימט כנוגי3 ,ית וזט
ותמיכת ת.ו 25066 .תל־אניכ
;
_ !6!250
שלמ/י  948.75שפ? ילטלח
)טל? פע''פ( פינ יפים 8
פיליט לת.ד 28233 .וזל־אביב
מיסוד  61281וסוועתר ה־
פורפפ !בייט שישי הפווכ
)נא לא לשלות בטן« 0ו1פו(.

יאגשי »*י 8וח"דיט 1 1 1
נאות ?ומשפילו ת לידידותו!
)בסודיות!( — .צפו" —
.03*28)663

 4TJג* יכיפ גמושכיט ,בלי.
פרעיה ת.י?  )44רחו.בות.

מגלה  mvwופותר בע-
יית ,פרני!ע !*ציכיפ ,ניוי-ונ'
^13/456679

ע«/ד 1נואה ג יג4ח — t:¥0
לאיגמיפייח תפיטח בדימז
 31492ת''».
מערה יפה •בידיד פפזנר
!לוזפיטח ת"'ד  30920ת'זא.

nSJUUHB
שטי מזטיו אותר ...לבוט
שמפניה ידיהורים לדייסיט/
ות  35+1בשישי ו רכיע' פ־.
 20.00בשד י בן־נוויוו .26
לחפות פגויי(פ/יץת םצדטיט
יויטפל"ננט"ט/יית לטייוליט
) ?מסיבות אקסק לוטיניותווו
313|2־.052

פכרו םפ' 107/84

דרושים
לעבודת מהקר טענינוו
פתחום המייןרואורגניזמיפ.

 .1עובד מעבדה  21משוות!

דרישות :בוגר ביח"ם ללבורגטים או
בעל תואר ראשון בביולוגיה או ביוכימיה.
הדפסה באנגלית יתרון.

?1awuu1.11

 .2כימאי

^.

?HktilUH

 l i lf l B M nעלוני ''?W.
?כיתד ,ורד ישירה_ להכיר

HBHiHWHHUiH

[?IMKffW

!HHffiEHBE

דה ימיומזמ —ו-ישא אט•
ויתאי ווופ  1.85/35כתופשת
עי ספטפבר ,פעוג"ו לפםות
נישואיו ויו ביפח ומייתרת
מעדות הפוחח )עדיפוח ל־
תימנית( פשרד *.יוגה" —
?03/377911

ז

דרישות :מל תואר שני בכימיה אורג-
נית ,נסיון בעבודת מחקר של שלוש
שנים.
יכולת השעלת מערכות מכשור מדעי
ונםיון בשיטות אנליטיות.
ידיעת השו« העברית על בוריד ..שליטד.
טובה באנגלית.
ההעסקה בהיות מיוהד.
על המעונינים לפנות בכתב בצרוף תולדות חיים
עד  21.8.84אל :אגף כח־אדם האוניברסיטה
העברית ירושלים מיקוד  91905ולציין על
המעטפה את מס' המכרז.
!??

*

1כור תקשורת והתראה בע"מי

I
.

לאגף תקשורת
דרוש

I

ן

! טכנאי שוות ו
?הכישורים הדרועיפ:

I

^ נסיון של שנתיים לפחות במערכות -
נתונים ו/או מחשבים
|
ן
?
ן? ידיעת השפה האנגלית
" לקביעת ראית גא להתקשר לאיתן?

 82 tmxneפיאניו טי— ,

492661/3 .?01

1

?

HEBHEEBi
.נימי־ גכטיט ודישסעוח ה-
שידות תגאטו בעיר נו־י הו-
וו .ב בנין פנפיר תוד 149
) Z21064 .ssocaפ?ד־.(1

ימורזנ  «awלוונות ?srt
דיט יאבל ^סשנ1־ — 0ו•
טיפ נטניפי בגז תטועלים.

מפשרת *י  1 1טוודנ —
<פיין !wv» ,ינניזית ! I I
 ,NCO VIפחיד וא נו III
*?:tea?.־  >Hcד?2M47—» .
"
.שפממ ה יממה־ ?גחת *־בז
» +? )40ג פ־ד >0 +נר.
•יפתtr«v 345.000 nepf .־
)? ?249366מלדיו (.
3מ ,פלגיו 7 ".תוויפo .־
לח עבי .משופצת ופםונננת,
1«" " XS.CB0י!" —< .249366
ו )מ?ו",(1
הר־גוז• .נין• טדת י טו — 1 1
 ^.פיבזיל הטאר"— .223017 ,

"*־

י*י*־•

 "vunnaיזיפנ"ס פטיוא-
"
דיס .נגיפר ^nr»» .גינו,
?699290 .718301
פהר־גוף  :הורפנויות 4 111
תדויפ מדווחת  +נוף .ל•
מיפה פיי רית5 .73.000.— .
חוויט מרויזויפ  +-נוי יפי-
פפות «.«&— .ב3£די ל־
.ציפיהי• )טלר־ ו( פלפו:1
>—451ונב־נ? .0
גאר גזו« 3 1 .רז ,גי0טופ,
תא-ותיס כפג*•* — 637404
»אייט.
ךר־גוו• לית"ס בלבד .פי:־
ופוסתיפ נכ> ?זילב?" ד.ב-0ת
o־» 0 6aaלל פלפ. .מי־
 :>oפפאד"?223017 ?241367 .
 WOOהכרם נסשסת מכירת
י'יויוו בכגיוז ג—ג תרייס.
טנטוזאוז .תשליפיס נדחיט,
ייללא תייוו .פיפי י*וצד י-
מיי3588 .-נג-ג937 .0ו4רנ,0
"
?0rvu790
הר-גי|« לותייפ — 0י»ת־
0ר»ית .וידיח פיגתריח ג.
> 3 .4־ 6תחחיפsweco ,־
.וים ידידות נ נ — הוריוו
*תתימו ., urדיל •ישראל•
44 .'w'ncwמו2י. .02
גהר ניו« ניתרי ? לפכ-יה ד י-
רות  7,0.3.4.3נין•• פעלית,
ד&זיו ד יותיח נג *41ו1גו.

0הרית נמה ,היטנ•  ,4מר?
יוחיפ ,פיפטת 00ייח !+
גיטז  +1דוד־ש >!«ריניח.
.3U435
במעלה אדומים ,הוטנ• יד
פפל&י, ,3 .נינות 86 ,מ־ו.
0נ ?צפור +1 vo 120 ,איו־
0ות ,ושיפוציט.251842 .
במבשרת
ירושלים ב אי ו יר
.כנה נ י חר־ יוימנ י יט  5תו ־
ויפ בשמח  245פ''ר  +נ ע ה.
כ1או ל בי,ר ולחהישם ? באתר
ה ב נ י ה ? ,בשכונת ני ברת' ה־
ארויט ,ביום שכת בשעו ת
, !5.00—11.00ובימי חול ל-
אתר ת יא ו ת פיפ1ני ,, ,נד".
ש? )סציוו ויפלנח 02/1227773 .4
.02/22.1840
t
בפפגת זאב יווטנ'יט מפ;יא•
ר י פ  3חרריט עט  2תדרי
אמבטיה  +נ שיותים ,נ2-
פפלסיפ ,עט םי,לט וחצר )• 14
טייפ אשדד 4145נג־ג 10בניו
?בלל,-
&ני'לה ,שטני .133.000 ,5
י +תיפול תגולת 02-718468
?
?י
ו40י6דג.0
0גפטת שאיי . ,ב י ת !•ורו,
 7תחרים' 202 ,מ^ .522083
מפשרת  Hי 'לח נוחו-פשפ•
פחח י ? 11יסחט' ח — !ומשוב•
־ י?יז _|_ו .02341973
י 33ית Bff־ ,Sיויפנ' ים תולוז
מפלס"פ ,נ י נ ה ,ע לית־ננ ,ב?־
עדי ל אטבסרור" • ',02-668101
"
0רג*ת חניה .ו\?ח  6חרדים,
מרפסות ! 'נח— ,02-411921,.
?0 >'4W»76
פנםתאוז מפואר .ב ע ו ו י א ל
נון" אפוא־ית לבניה ט ל פ ו ן
. .02-510512 .oa-411533
 raמשפחתי  ,4ו? מת0ו,
נ י נ ח ?חסיוח אפשרות ב נ י ה ,
.02/4I7J76
"
לשומרי מטורת .כ ר ח כ י ח ר•
שערי חסו ק ו ט ני •ו? ני נח ?ו-
ה נ י ח ומחסן נורט"ט ,בסנ•
נ י ן ירושלמי במחיר מייחד,
בל»ר> ל" צימוס'" )מלד"ו( —
* ..KrM!*'lr
"
במגשרת חחרשח  ,בחודסנוח
 ,3מ''ר ני נ ח  ,בשלבי פיוס,
 .100,000אננלרסנפיו )מ לר־ו(
.02-22U61
גכיו"1רפרט ?ן וטנ'  .4*.ני?
נח !דולח ,שסט 50 ,פ־ ר מר?
פסח ,כ נ י פ ח נפרדת.150,000 ,
אננלו־ פכפוו ? )סלר"ו( טלפון
י י
 .02-221161י
 jSSSaיוומנ' מיידי — ,
 ,vVVia 90,000.י.ילח ,7
? "0וי .יי7י ויר UIM .*ran
<?•?' ?*«*' .!,־! ו ,

יוומנ•
גפית־הפרפ יידת
 8<4חדריט .הספיארח והיפר,
בעיי .ללא תי»ר  .יריד די•
וית^_ »4-3נ)גב־,02
־
בשן פי&וו פנמח אופ פשנע ו
 330פפ־ ו .מעלית .ללא תי•
ויו  .יויו ריוות־ בנין בלל
.221384-5
.גגה היתד־ ופות .י«מני.
 240,000אפשרות להחלפה —
«*ו»יננו »,0rs748
גמיו־ברפ בית ער בי  +נוי
" י •—י  +שפח  0T534S4ב-
חו ל.
ר'יה מפוארת ומהפיפה ב-
מבשרת  340פ־ ר בניו— .
.לפ"מ־ נכסי פ סטי — "1
««8א-6נ,0
ע^י ח0ר בית בהודפנית
אפשרות לבניה  434992לא
בשבת.
גמיגי)" )טתיד ד\י>ית<
ו ילת גשווד ,ייתחתיגי ,על
»ו» 5די ) 300פמ־ר בניה(
חשלפת גניה תיו  !0תוד־
מויט ,ניו> פרה •ב ^.ויו-ניף־
.0y24Km
רוטית חתדשה היפו? 4י5
 200ט"ד  +1פי־פסות ענידות
'\ה־ר<  +טאר וגון• —
- 111107.000תיווו ספבץ־
ר"<00נ4ב.

פקרית־שטואל  +? 3ו0.י,ה
יירתית ה־א -ו -ב?4סו— 1
.OTMI320
3כית-ה0רפ ו ו ו נ -ו־ נוף,
יפהט ית 56.000 .וילד ) !II
בנימה
טרסות ,בנין־תרש.
ס"יית ?ן? פ ל פ ו ן ! ! ! בי-יפ-
פון-הימנו)? 1)1,תיסרהו 4
—
נכסי פ :
י ".ב.
א.ד.
?02-245414 ,02-22HMI
גתלפיית ם ווח לכנ-יטה ס ־
" דית  4תחר יס  +חצו
פיטית 'סתפייז  140ס־ו 90
! איח יחולו ,03/243341 .גיפעות
,וזעבווח.

IH'LUillBMII
.המיית ^ פל ,וחוב ?nv
יויל ,ד ידח תדר ן! +נ ינח
ו? ארונות?422733 .וכמישבזז היונית יר ידת תרד
תפוחה• ,טיפ;! — .321276

?יי^,*0

0מד«מז ח י ו נ י ת ברחוב '•1
ח 0דירת חרר משופצת ,ת"ס
?669I 3S
פחחכדה ,דיות תור •ןוטפלט
— 40.000.ודילד .מונש"ו־ —
78וט) 2473118 ,2מלד"ו(.
כי! ט«ז הישגה ) כי ח ! ע ר ב י (
דירת חרר נ ר ו לה ,כ נ י פ ח נפ-
רדת  +חצר . 35.000 ,חווכי ת־
.2332ll-a-3-4

טולביזז ג הדריט .בבית־
ערבי .ירת. .טוביה ביר־ —
31ב6נב סלד" ו,
פנישהה הי ונית * ב חדריפ
ידיו כרחוב שהט — 5a«!0
.פוביה ביר* ו3ג6בג טלר"ן.
פנה טפתות ,בגת דיםשבנ•
תאות ד*ויל כפדיגח באפיו
את *פאי נמדד די פיבון יח-
בל משכבתא >>ר,נות גמנדית
בפירוז! ,'iccin nnip.
»***ו ומאה ג  +הול
מגת )אפדזרי בסלי!( m
מציייגיפ  40פררגות .דיד•
ני.caAmcu) "1
פרחפיזז .ג  +הדל •)אבו(
•?• פרפסח  +פטבת פפו־
דד3474.'5 .ג?2
»ע*ית יי» — בטדוכיב
 + 2H.די«יוו נניח פ־כ
,VV.T.־ 1067ג.02'4
פמזשפג^"מנית ב ב י ת ערבי
 2טרויחת ק־נ —— 38000.
.02-221451

WMSSS3
 + 3 JWTOגיגהo ,־«rs
»ו»ות וויו — פמבת ו—
973נ-17ב?0
פיגת רגמו .פ"ד »י3 ,1
!ויליט  +ד.ו?  +.פו00ות
.713147 .vr
כאגד ,י«  ,3בזפודות ,גמיש.
רודיוש ,גיי 02-859680 .בתו?
גמיזחדיד .הפורחגת ,3 1.1
ין"א ,ר««,ה טר פ ית ו ו ל\ור־
דיס .02-810546 111
מ יהרגואה  83 •3sפ־י.
פ ינתית ! +תגאה .שיטודיט
?416194
ארמון העיב 3 ,תחריפ,
ו,־ ב» ,פשחות וי.ט?פו|-• .
.גלויו?242183 ? *,
 TKXPטי ,3 .פ־ ב .שהט,
ניןי• ,ארינית ,ריו"ש 422050
 nawoשלומר ,משופצת !•ו-
פ-א .נווי ,וזנית פיאות I
.673410
מחיאל ,3 .נוף ,ויד־ש.
'אריגים ח"כ423905 .73.000 .
ח־
יות
ד
»ורית
3
נ על
הנשו  434233בחול.
 JH.--3בה ורמנות בכל העיד
נס ?דת"מ .02-433401
בהםמת הישנה ,בחיםרא,
 +, 2חול !נויל» ,ו־נ —
—.633591 ?47.00a
ממוז־זזישגה 3 ,ידנ- ,ו-
ת ו ס פ ו ת  nמיוחדות 73.000
לא בשבת — 446561 ,690767
.240331,
 3ב קר י ת -יי ב ל רור" ש ,ארו-
נ ות  ,הסיןה משופצת להפ ל יא
XOJ124873
בגוד! יטמ .בפרבו+- 3 ,
תוגטית ואפשרי תשליט י b
.248087 ,8394)4
יוזחנו פשווירו! בהורפסות
ב נ י י ה  ,3דיו־ש ,פושוס צת
.411438
פארמון-הנגיפ בסחוהניפ 3
ונחייזיפ  + IIIפוצמח -I-
תניייה •ומיסה פרטית —• 1 11
?
.02-721572
פגפטת-מיזדפי  ,3 111ניר.
כייוניפיטייביפ  111מיידי 1 11
?02-699822 02'222987
ברמת אשכול  3חרדים80 ,
מ ־ר ,שתטה ,חייכת להסבר
השביע  .יויננ ו י ו י ד " )ט ל־
ר ~|( .02-634495
.. , , .
כאדטוז הנציב• ,3 ,מסודרת
ח־ ב בעבודת  882324ב ב י ת
 ? ..719138
ברחביה ) כ ן מימי, 3 (!.ש-
קט ,מרפפות 70.000 ,המפ•
חח וח ב .יויננ ד י ו י ד ־ )מל •
ויין( 61)036י.02

מזרית ימול! ,בפרג! ,ג  •IIכבית זזברפ מ צ י א ת חשכוע
דוו"ש « +1פי*חוח גני ה ,3 K .ט רפסח נדו לח  ,דרומית ,
 84.000חפפחחות ב  .קי נ נ די•
 520139טיי פ !חאשון.
ויד" )מלר" ו( 0וו 6647י.02
כהורית - 2 orvaו? ס"א ,במושבה חנרמנית ) דור ו-
פםורות  ?11פלפון  +1ווד־ש מ ר ש י ו (  .נ ,ס"א ,90,000 ,כני ־
?ן ? תופשות.418603 .
פח פ "דיח .בלעו' לאנ נ ל ו•
 iwcaטשת4 .י •!- 2פרפ־ סבסון )טלי־ ו( , 02-221161
פת ' •ו• פטנזז 00ודר .דק כשמעוזני .נ נידולים ומפו־
;22)474/3_ 49,«)0
ארים !00 .ט־ד ,נון' טרוי י ב,
!מזשחנרתיפפזי 1% ,מוארת מעלית ,ח נ י ח משורר" כ נ י ס ה
!ן? םרפסוז ,פיני;' מיידי ,ן— מ"ריח .אננלי-םכםיו )מלר־ן(
.223474/3 .50.000
ו1)6טדמ!
'
נגויל 2* ,ט'נונח ושיפוץ בטוזיאל .בחורמנות.IV, ,
כללי  ,פ"ד!ת. ,מ.א.ק — ".מפוארת  ,נו ף פנורמי .79,000 ,
)? 611764פלד־!(?
בלעדי לאננלו־םכסון )מלר־ן
מניזאהו  2ב מרב! נייד'י ע? .02-221161
קכ ,va 64 ,ט"יח'  .טלפון כקרית-טשי!  3 , ,314כ י » נ י פ
0159376
— ,76.000.פ־א  +שיכ?ו?יט
^
הטטוגיפ  +• 2«.ארונות 51448) +־^2
וור־ש '  36.000דולר פ ל פ ו ן  :בטכשרת תחרשח  + 3רש-
ra-233637
יון בני ה  nu +נחודטנוח
02'248181
;
כהרית&שח 1W ,נרולח -ו.02-343220 -
מרפסות ,ארונית ,תסיןח — ,בנבמת פררבי חרתי+ 3 ,
ארתות  +רור־ש . ,ב י ו ו נ ו ט ,
.02-334028 .02-5363)9
כטשמיוע^קי ^ .2־ן" נ נוף.g2-6»2993 ,0T6)9655 ,
 1 49.000בפרית-טשח  148.000פנורית ,3 ,ק" פ ,נ 'נח ,אפ-
כרמית 133.000
נני ל ח * 2שרות כ נ י ח משופצת טלפון,
io
"i
.י
 ? » t w t c a nי ו •עחפ י ו ו ו .249)4) !36.000
02 324263
.
•ל ־ג משפתות  1 1ופוייית ננ־
^
6ית תכרפ חט"םריט  + 2כהגמדו חישנח  3סוויוזח
"ת • 1 1ניגוח ענפיי! 1 1
ו -ה>ל. 153.000 p"p ,כדאי" —  +מטבח.מפואר .,מסוס .שיוט '
*"" . 111123.000תטטשו א•
\ ? .J
.249080-1 . ,222271
.637563
; .. ^mtt- ^'v.JH
"
פחפות ג" 134.006כפרית יו -ממטה ,נ  +ט^ו>;-ןאנו(
בל  3מסודרת . 134.000כר nnroo -גזאי'ד— ,70,000 .
"
ס? ;כס יס .223093
.2U474/5

 18טגעד"ב

»»

הייבת ?הפגר .ברמת אש-
כול + 3 ,פ ־א 80 .ט־ו"!1 ,ו
.ציסוין'־ )ט לר־ו( טלפון :
--_4ו!45גנ-נ.0
ב0בסת םרדהי באווו חרת י ,
 jידא ,משופצת .טייר' —
.666411
0ר10ת  ,3 JTKTטרסה מי-
סד ,נפרדת כיוונים טובים —
י
.713293
»י\ץ !rw־ .נ יו -פ־א .טו-
פפה ניולה ,איי«ת ,ס"ו'י,
.כיוי־ל' ־— 248379 ,}44008 .
!)מלר־)(.
 f i t wחייבת להפגין 1 1
ומות
 jה־ ב ,משופצת . ,בלעדי ל•
0..י > 1ל•־,248J79 ,244O0S ,
)-*0־.(l
ופארמון \ .»%xת" פת לין ־
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.כיף־?' ־ — 248379 ,244008 ,ושוח' " 690263י.02
)פלר" ו(,
למשחד חיוור .לפ"אט נכ-
וכ^־ית שמוזיל ! 5Wיסיט ,פים" דרישים ב דחיפות די־
'.דו־מפלסית" ,צ"אה ל נ י נ ה  —,רות ברםות;(1שכיל! ,נב עה ה־
)' 63)764 ".P.H.&.פלד"!(,
צרפת י ת ,רמ)ת811)05 .י.02
'תזו ,«1בתלפיות + 4 ,פ־!א,
בית וגו )שעלייתורה(-H 4 ,
'אויינות ,ק" ב. ,ט.א.ק".
—  2מ רפפות — )20.000.סי)חרת
> 631764פלר",(1
.ארד ושות' " 690263־.02
!פמושםול ?נופנית 4 ,ק"'ב • Hהו^ טז* 2 + 4 ,מרפסות ו-
!ו"חת חדו ק"ק 135,000.— .נוף ,במח י ר ה>דמנותי .— ..
.630838
. .85.000אוו ושות" מ?.
פשושפה הגרמנית 5 ,טריי.02'690263 -
תת יפאוודות ,קופה  — ,9גן חתכיה !« +' 4מופס)ת
— .668028 ?155.000
 .)סוכה( ק־נ .חוור פנחס" —
במישפה הנרמנית 4 ,פוו ו־ .2493)5
! ,p"p niטחס! ,כייוניט ,פוי בתלפיות +? ,4 ,פ ־א .תש־
—
245647.
>«ות.. ,חא0י" ,
י" ?וטיט נוהיפ  713664ובעבו־
י
? )פלר־ו (.
:. .
רה .221690
רמת־תיה ,ל ו ר י ו  . 4 ,נ מלה ,בניה יטהכ .י + 5נ י נ ה  ,סמ-
יפח —. 85.000.הלאיטית"
— כת אמריק אי • .יפהפיזז — ,
 ,י  ? ..י
.248267
.
.-.- ?02-280326- 02-853546
כשמטוני  5ק"א *.*.
מחס: -פחאה כפעפ "' 5פ .)05,000 '4
נים  , 145.000ירושל ים מסי
מיידי .ד,ט£תווות-נ!ןעיצ" —
"1
.243679
?246666
?.
י
!פמייופים  4מסו ארת .ק"וא בנמזת תצופת 'ת ו  ? nסוב־
ע־ ע — םרססית .נ4ף,
תפקח .גות  , •. 1 '6aט יט ' .נגפים
י
תניד.-, , . .04-257360 ,
 . , 4 . "83פ ־ כ .. !18 .מ^
ובהזוגגית — ;1 1 .1
פנמה גרנות  ; .+ ? :4 -.פהט! ,!pro
ומעלית דק . .icaoooאפנו! — 228096 ,252821 ,222919
יםלד ־ו(.
תפוו ־ ) 2)1502סלד־!(?

י

»*ל ואוו וחתסו !.ןלםשמתאויז
!זחביגי .מטי ו כשכונות
 .'o.'&,נמסיט 228096 ."83
go) 222919־־!(?

 rceaמייד?!! ו

viptia־

חייט  ,4טהפסית ,טומן— ,
תניד" ™*ודפ זיטח ו .,סי.סי.
83 D'KJl־,228096 .2229)9 ,
)1ט»ר" ו(.
ומילה  1 1 ' 1םוגנוות פט' ,1
.,פי .פי  .טיסיפ nn A ."83־
.228096 ,222919 ,6100a— ?Id
)פמלפיאז !)•שקט(  + 4טרפ־
 jvaמעלית67,000 vmoioa .
.240703 ."varrni
T
Oftea
" 4 .נתחחת ,ט"א— ,
.טוכ"-ה —. 226231 ,"va
.y~1go
 + 5 VtrittCkפתם! ,נגיסה
טרטית» ,105,000.— ,ש?וט"
.240813
;
ממלות דופנה«,רית אדית(
 125גרד !95,000.— .פ"די
1,ז*ו0נדד*)' 245625 .פלד־;(.
 !TSSiTCSlהיונית )! 334• .אר-
בעה( .נדיליט — פסזנגו —
'. — !25,000הולנדי" .245625
) .טלר"ן(.

.

י

יפהכזעי  5וניי!ליט — ,w
0ר,פסות  +גיף" .דיטו נכ־
פיט".661374 .
0שישבה
'הונדפניתna + 4 .־ .
ופו 83,000 ,ו י! ו י בתי5פי!ות ת-
ישנה פ0ו!חוץו 1.1 !83,000
?249247
גילה דיחדשה ,דיוימניו'ת אפי?
זזית ! ! + 4 1 1פיפטת 51,000
"
טייוו־י ! ! ו -בהאי ,222271 .
י?
! ־.249080
חיטז !לזהאות !  1 1ובסו־סיפון
>בן-טסאי•( — Vo 140 ,6541
וו'ריטית  +נוף — — 85,000
.סחפל נסם'ס''.233380 ,
 3ר!0ת  + 4פ"א ,ניף טר־
וה"נ ,ט"יית . — 1 1 1תייר
.ותר" ) 243386 2447)6טלד־ ו(
ארמון זזנציפ־ )פעלית אל•
דפ(  +? 4פ"'א נוף ,מוארת
)! 22) 392 "!?WCVפליר־!(.
משרית !שמ-ואל ,4 ,דתע שקט
וניף, ,טיסאל פסאר",223017 ,
.241367
פד.ר*י A «1כניסה מיידית ן
•(.סיפ* 5םטאד"— ,223017 ,
?24136T

םנחדריה  4 raravcaט־דת־

פמטלות־מורלה .טמדנת— .
 4תדריט פתפו +: ,פרפטית
?04/521343 ,02/67245
פארג8ז המיג דירת  5חר-
דים אפשר!' פרוהפת • +טל-
.03-9225241 ?IIP
ן פרנ«-אשמי" _ M s + 3
ק־ נ  +טלפון  -Hארו! >ן יר
8I2363־.C2
.
!פגיילה דזזדעזד  4תחריס  4-1־
פרפסת  +טלפיו ,דיה"ש,
תפקח ,מטפח אפרייואי— .
 .765064לא בשבת.
בבית-הכרפ ,שדרמדהרצל 2
?תדויס 03^8277 .בעד.ב?
לדתיים  + 4חור.220.— ,
—
בה י־נוף טיע 3/22
| 7083־.054
 3חחייפ  +טלפון
גיולה
 ?fאיונות פל? .0r673498
םפ למ''ה! 2 .ניחולים ,דיד^מ
נ«פ1ו.
חלקי
^39729
+.
.664358
' 'ASPנ4הפה  +, 4מתסן
" +טלפו! •• +נינת במב־
שחת התרשה?541687 .
.פטייפיפ! +1 4 -הסיוה +1
ט?פו! ,1אפשחות ! לותטופר, .א-
רוכה 225018 •400.— ,בעבר
.
דה .י
הוית מגהפ 3 ,ד ימה >+
.ארובות  +,פ5טוו ,דצד־זש
—.413480 .)70.
פוימ־זה +' 3 ,מל© .ר ווחת
 +פלפון  +דיווד"ש673165 .
?695262
פגילזל"? ,3 ,ב  +.תפקד,
 +טל0ון  170במפמפבר,
? ?
.03T69I28
פגפסזז ה 8רפתית  3פיו־
תפוז  +פלפון !ופעלית ל־
תקופה פנ«1שכת .0T818757
פ הרית־משה ?כשכ"ח  3ותד-
דים  +.טלפון ן +תסקה —
.032-445519 0T533339
ברמות אשבויל  3ויק ה ?+
פלפון קופה .052-552475 7
»0טת מהחכי  .3היפה ב'
ד יקח  +.פלפון ,ס"די .טל־
פיו .410819
ביפה־נוף מ י ר י 4י ,2סרפסית
ריהוט חלקי 73963־— 054
73731־ .054
כהרית־טשה ק־ כ + 4 ,סל-
פ!!  +חפקה  +דוד־ש ?+
מעלית?03-797352 .
 Aגילח ,מרורנים  +פלטי!
—  250דולר 107ו2ד— 02
?03-474430
י ?.מרית מטזפ + 3 ,סל פיו
ריקח מיהר'?! .669446
לדתיים .בפעלית ופנה3 .
ו -אוונות • +טלפון ט"די223748־8|1041 02־נ0
רהופ בית י נ ו יפהפיח פ•
ווהטת ,3 .לוונ 325 .טלפון
273704־ 02בהול.
 PT'Oבמבשרת + 3 ,פו־
פפת  +טלפון ' +וור־ש,
ק"א.02-543363 ,

גהטטודהישנה +? 4 .פ־ א
 +טלפון  +נוף יפה ,פע־
לית.637401 ,
פ נכטהמרפתית  3יזוויפ
 +ם?פיו ,טיי וי —— 250.
3 813660ח(.0ו.2
דנית ,ג  +וארונות ווו"ש
הפקה >דב .נוף? .863697
מ ל''ה 3 ,לדתיים + .טלפון
— 28aסיידי ,לשנה .286850
 3ברפת־אשניל  +טל פיו —
 02-816631בשישי שבת —
 02-332663בחול.
בגילה  ,4ריקה ,פ"רי .ק־נ,
 0T666551כעוב.
פגייה  3ה"ג  +טל*־! )90
יילד .02-724330 031-30621
במטלה»דזטיפ ,3 ,ק־ב •+
מלפון ,שריחיס בפוליפ —
 820071בחול.
0בית הכרפ  + 3תוספ ות
מרויזטת תלקי ? +טלפו! ז־
דיד"ש .525929
ליי גי"ה שער י ־ צדק — 3
מרוהפים ,לשנה — 0T662211
;02-631597
 MS1ו ו !  4תדרים ?תקופה
—
אדוכה ו ! ו מ י י ד י ! ! I
231093־244837 02־.02
פתדגווי  4דירה חדשה —
 280דולו 420839־? 02א נ-
שבו!;
ברמות  4פדורנת ,כניסה
נפרדת ,סוםםות ) 863720נ-
חיל(;
כמרכז ה!<לדו ,ו"צסן ,פיי-
ר'  + 2 ,ט?פ'.
| ,03-840576
.
,0T638694
גו'ה־ימע  + 2ד וו־ש +
—
סחפ! ' +אדיו קי ר
.02-850854
יפה־נז" פ י נ ת האווים+ 3 .
אדונות,541162 .533920 ,250 ,
פהרית־שטחאל!4י 3מ-ידיטת
חלקי + ,פלפון ?שנה —
631092־ 02בהול.

»מ« ו»אכ קי ט + ':גי-
נה? ברפות  4ב נ י ל ח .3
 .יאה" ) 02-148011סל" :ו.
פנהיל יטהנ ב  +טלפי!
ט"די  170 !IIרול(4־ .טלי
231993־?cran19; ,02
 3וך'ריש 'בפווכז ת כ ידה ט?
רותמת 02T51391 .לא ???:בת.
0חנ« הנמז ב יה ד ר ים נד ר
ליט • +טעלית •: .+ף +
טלפו?02-410685 •1
פמפשחת '(תשלים ,י- ,ו-
טלפיו  +ארונות ,לתקופה
ארו0ח? פ"די ? .!.'•543050

פאחניז הנציג  + 4ני נה
כניסה נטרות ,פרטסת —
18950ד?052-26308 .02
פשר רות אשכול ,4 ,אפשרית
פתהםת  +פלפון  +הס-
טח  +מרפסות,C26f0781 .
פהזוחמנות חדשה ברו פש־
פתתי מחסות ? 7אווני ית —
8.0O—15.00 223899
0דמת אשכוזל + 3 ,פ"א,
ד"קה לתקופה ממושכת ,פ־
ספטמבר? ?02-817024
מנוהלי מגיזד  + 5מ-יס!
 +תניה ,לשנח  +א ופ־
פנחס"
ציה.' .חי תו
,2493)5
פיזם מופמכר  154חדדיפ
ק"ג681 .ו22־.10.00-1200 ,02
פרזפזת + 3 ,טלפיו  +ד יד
שמש .מיידית 261240 .לא ב•
שבת.
פהרית תוכי )בדייל(
.3
מיידית 160 ,דולר• טלפון :
?or666737
דירת  4חרדים >בי?7פ"ות מ־
ריוהטת .פ ל פ ו ן 934 :ו2ד,02
י־
.02'7|2328
ו«
_,ית  + 3פ־ א
 +טל פוו  +הפ*ה פ"רי
ק־א? .0r4a4o44
פרמומ ,4 ,יגוהפיה ,אפשרי
לתקופה *חובה פ"די— .
י
?02-886992
,
בתזומטת ,ב רפות- 314 ,ו-
ט ל פ ו ן . +1דיר''ש,53439! ,
 243301כחיל•
פמפשרוז .מפנ' + 5 ,טל-
פ ו ן ?! +נינה ,לשנה .טל'
* במ"ז ורגיפ ג נ יל ה .228517 .631384 277646
בעבורה  813562 ?667445בתול.
פמעגלי י»ה +, 3 ,פ־א,
בתלפיות — ארנונה ?—4 .פלפון הסטה  4vn1פייר' ,
חדריפ .מעלית ,איכוח נ כ ו ה ה .637562
?אמנמריי" .02-668101
גרטחת  + 2פלפון  4-הס-
מחמת אשכול )ש שת יו־
קר" ט" דית ?שני ,ו טלפי ו :
יפ י פ (
חלקית + 4 ,פלפון ,פיוהפת ? 02-246527ובחו??(,
מ"י' .242769
? 3בדחבייז דיןוטטח לח"רים
ג«'וי'אי + r*5t» +? 4
— מרוהט  +מ?פ;!? .פ וני•
ארונות  +ווו־ש ט"די
?
מי| ־ 02-221314/3
 424749בחול.
&פו פימוו  3v,ק''נ  +טל0 -בית יגן • ) עו ז י א ל (  4ק־ב
פון .הסקה 260.— ,וולד — פמד.טת תלקית  +טל>«ן,
?0r430328
.711871
במרית־מנהפ ,אימלנר ,2«1 ,רכזת  + 2מרפסת  +מל־
טלפון  +ד 1ר־ש ,פי! ק"ב !וזחל »«ט0בר —
ק־ נ +
פ"די לתטוסה •אחוטה — ?02-861717
.02-931362
&גפמת מחחפי 'ושחל( 4י3
כרפת־אשפדל + 3 ,פ" א -ו, + -ארינות יטלפו; פ"ד ית!
טלפון ק־ב ,הפקה.02-543155 .01-532433 — 882728 ,
פא!ו.
»ת ,רידח שלוישח  +1דיד־
הרית־משה + 3 ,טלפון -ו -שטש. .הטקה דירתית? מלי
הסקה .סיירי לשנת"פ.234149 ,225917 280 ,
.244677
שיירי ו! בני לה  3תרדים
בארמון-זזעיפ  \? 3טל פיו  +פ ל פ ו ן דיהוט תלקי —
— 180מיידי '. Iחפפחח ב.673896 -
יר ו ש לים םם' ו" — 243679
)מלד" ו(.

יתירים ,ברחביה ,2 ,טריה•
—
טת טיפפלט 0T638707
.052-84551 02-241328
כאו'מוו־העיכ  1 1יפהטיה,
פרוהמת  -Hטלפיו 721598־02
 03-319626לא כשבת?
פסרית טשה & +, 2לפו1
' +דיהיפ תלקי »»! גיתה
-525191
 ,4 ,15 !l/IXWiaפתוהטת
! +פלפון  +.ד.פטה ,פ יידית
?721866
ופהפט־ן הישנה ,2 .פרות־
טת  -Kטלפון 250 ,דילד.
?231860
.שמשה בבד! יל .פריהפת
תלקית  +טלפון  -Hדידי'ש
.OT524086 .VV
פ ,150.—-בדהופי ושלושה,
oחnר,פת ,טשופצת,635633 .
ובעבודה ?235463
 4תדויט טספטםבר ,עד או•
טטובר ,בבית-הכרם טלפון :
.02-525492 .03118871
פקרית יזפל ויוה מרוהטת
 +? 2vj.פלפון ?0T419582
 *viמרזהפת  +טלפון כני-
 .פה פ"ו ית ליד והפלפ־יז
.02/765227
פימפיה  3חדוים טרדהפיפ
טפואחת לשנה ,הפקח —
.02-661414
פמלפיה נהדדת ארבעה פ•
ריהפיט תבל טפתחנה רא•
שובת 908256־?03
בתלפיות הישנה  ,3פויה?
טת ט0פוולפ מיבשו ר אפוי־
קאי  +טלפון !— P"TW
?7)2919
לתמטית הגהות! ' 2בננ,
פול קינ!נ־ויייר ,02-618098
.02-225752
פחחפיה  Aנרפה נכוחה ט»־
לית .תניה ,אשניה!, .אפגס־
וצד" .0T668101

HiB<Ui1iH1nBi

ימין משיל ,5 ,מפואר ,נ".
נזז ,ניוף 2-.1 ,שניפ ,אסב•''
סחור" .02-668101
בגמטה הצרפתית ,נ ,קומפ-
לט ,יפה ,טלפון ,פ"די נע־
רב ?02-667654
לתירוזיפ .וילה ,6 ,פוק פת
נניט ט ו ג ן  ,ט ל ו י ו י ה ט ל פ ו ן
.0T4I2922
פפית הפרפ דירת נ חדרים
)אחד קטן(  +ס לםון
.02-325713
,פשריתינמחפ +• .354. .פל-
פון  +הסקה — 220.מ5טון
 671301 521106/7בהן.
בגבעת בית-הבדט ג ,שקטח
 +נוף  +ם?םוו ' +הסקה
?522660

מרית־פשזז  1%מרוהטת
 +טלטו!  +ווד"ש —260.
?01-532368 ,02-671331
לת"ירים רירית פרוהטות פובזו  ,נ'ד1פסת  100ט־'ד
—
לכ ל א11ר ותקופות ,תוור פנ־ קרקע .כת  +טלפו!
חם" ?149315
0נ5203־.02
 TOSשאזל כשכ" ת? ק"ס
דירת חדר ב ו י לה בננעת־ f O
הסכתר ,נניטח נפרדת ,נינח + ,בח ,מיטח נזזזח .טלטו!
—.811086 230.
.533967 ?533843
 2חרריט עפ טלפון בורו־  !uuruפחהטייזי  280בתו־
כוב  2/1טלפון .818494
!בל  ro noטשב־זז VM)o
 Zv,ב ב ו ר ו כ ו ב  +טלפון ^2/639050 !80
דולר בלעדי ל,אננלו־פאכטוו"
 221161פלד"ו.
בפת!! לפכיוזה  /כהכ־ת
ד¥ת  +• 3טלפו! ק־א ,פ־ למשרד .לק למיטה 100 ,פ"ד
מחולק !! +שני פלפונים ב־
רוהפת ת ל ק י ! .02-819979 I
ביתיתבדפ?0T523962 .
בכפר פכא דידת • .ייטרין.,
מביאה!  3הדרים לתשבדת
 6 54דו קו פתית ,טרפפת +
בפחמו תעיד ?243307 ,951677
ניף.02-634465 .
להשכהה ב אזור יושיולו 4
בכית הסום + 3 ,פ"א,
—
ק־ב  400דולד ישקו
"
טריתטת ! +טלפו! וחוד יש.02-245724 ,
לשפה?521507 .
 Tf iJUKVבניעו va 350
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©פארו!יו טווצדי-זזטפל— ,
 'maואלויטינוילט 11 tmartt
4M918־.02134592 ,02
2472M־4249I8 .02־?02
מפולת דירה!וטטרר יזחיוא!
664087־! ,02שישי וושבת !ב־
•לנד.

.

דיליו! למוצרי איפור 1מזם•
טטיקח ,אחו! י מכירת ננו•
ד ,יס ,02142551
דרושה טטפ?ת טנוסח לת־
אוםיט נארטון -הנצינ — עד
.718689 13,30

^

1.ז «גתד' פטניידיטטשוט־ למשרד ועו־ד ,טוגידו— ,
שיט 'ווודשיט ! בירפידא  12כתכנית בצופה ווזש;!?פת כעג־
ד'ת י!כ(«?0ית ,שעית עביוחו!
.
?242625
?666110 )4,00—8.00
ממרת כיית לטוול יט כגוי־
'ם וגשיט 8)55)8 .ואפשר ב-
טרי !סלפים ?.,ביז'ו־טריוה" שבי!;
;
 +תעיחותח טטנים לבנים לאו:אר«.ם .דדייפה פונ»-
ושעידיט.02171505 ,
ו'ת לעביויז !?בימה ,שנר
,02147417
למפירה גור!ד! בדפ ו ?ובר  +ניבווה ,טלפיו!:
תעווחות ,פלפון 277232־נ ,0נ־
לאו* ר1אפ .דדיש גטע יל
)1ר.ב.
טבועה.
פי .א!.טי .לעונויחה
טלפו! ,02-247417 :
ל»ו1אר £«.דדיופ טהנדס/
מנופאי אלוקטרינ"קה ולןעכיוחה
קביעה .לטנ!ות ?0r247417
בוגדת ממבריוהג' ?שעיוויט ! ,milMWווייפ מבלט!
באנגלית !וצרפתית .לוצלצל ססנד כגני כיעל נטיח46 ,פ־
? ,02118822בתול?
שר  •vmaוטלה !לוד ''!הטב י־
כה.02147417 .
ל«ו.אר«.פ דריופ ותר תש-
שפוט שייט !חלופי לצמי־ פל ב!על נסיה לועכוווה קכי־
וי פ/ות « +וט? בשר ט?0ו 1יעה ,שסי ?נכות יתנאים טר
ביים.02-247417 .
?02'222679 ,02-232296
לאו .אר.אפ .ירושל ים דדי־
ש ית מוביד ות בתבנייות /.
קליניות עניית  /ואננלית
י
אלמו  165/46 ,2 +תושב טע*ת. ,שבי !נ!כי>ה תג»6ים
חוץ ,מבוסם בעיונית וונישה
טובים .לפנית 0.2*247417
עד  35שבוקר 233778־ 02ב-
מנהל "ציוד י/1ואו טבגןי אי-
ערב  02-819463צבי.
כות עם נפיו! לעבידח כ?
לוע"בוית
תחום דיתכמיטיט
פיירית. ,תניב וד".02-244081 ,
קופה ?*? KXDטטחונ"ת ,ירוושה וטוכידת עצמאית— ,
פלטו!
ן 'םתוחמנית! 1 1
— ידיעת ! אננלית יונופנ"ת .על
1י 242018־,02
!בידיו
;גו •הפעלת טעבד
תפליוליפ שעות !עמדה גו־
? תות? .02-630302

HZEBEH
lEEZDH
ולטבירה פריובות •נהזדפנית
 85טודי וניים בטצ!ב טוב .טל.
 02/241T1Hדוד.

HB0D3B

ימפיחה מטרו !אפטוד .12
אוטומטי  ,בםצנ טויב— .
— 50000,שק??  639340־?02

MI-MIrM

* נמוד  200דלתות לאודר
—
הקפאה •בנטרד כוודפ
,02-813483
^

0פנתר השמלי ו ב ס ג יטרה
• +.ט0בר! ,בטתידים !פוזלים
?02173880
_:
* פנתר הולנדי סיותד? ,בתש-
לום או ?דיחלפד ,נטל ו י וי ה
— ו י ר א ו .724651
מפנתד שיל צה" .וחליל !—
»נפ"ניד.רט" .699812 ,בשבת
יבעחכים ,נם .224321

??? III I I ?M
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חוק הזדמנות שווה בתעסוקה,
תשמ"א — 1081
לפי הו>ן זה אסור לסרב לקבל אדם לעבודה
מחמת מינו או מחמת היותו נשוי או הורה ,אלא
אם אופיו או מהותו של התפקיד מונעים קבלתו
'של בן אהד המינים לעבודה הנדונה.
העבריינים צכויים לעונש על־פי ההול!.
לביפר היט'פי טוכיו-ה אח?
תאית,.בשעות!אחח''צ523039 ,
נ יט יט נ י
'  14—15ולאו•
ניפט ,פי9ו—.16
למשרד עו"ד פוביחה בת-
כנ ית ,נסי יון !הסרתי ,זזשכ-
לח »קדפאי>» דצייה\ ,ע0ו•
דח מעניינת .טעס"ס בשבוע
מפוצל.02121964 .

-י

מ«מי אל מווחמיקה דרוש
חרט גרפם •בעל  5שניית
נסיון לפתות ,בו .35-C5
 02-82555לנ'ווד',
נ«ח/ת תימן .פוכשר/ת ל-
פיקוח חררנח ייעוץ בידוש־
לים טלי  03-9000)1לנהי.
רמש צורף נעל נטיון •1
חלתפות עדינויז  02142980נ•
בוקר פ־000ו—?!2,00
דריש טטגר תרזץ לבניי ת
טודניט ודלתות — 02118391
.02-424493
11או1ד
^שליט
מ»0ל
>זרוש'1ח טניח?!/ת וזשבוגיות
— תפח^ו ,ו»1י גטייו ב•
»בייחח נקייטוץ!> .א לטניות
.0T542852 ,01-541841

דרושה םנת?ח ?נ?ריח ש?
יוברח ,קריפטי"  wmלפ-
ג1ת ?02-699744
רזחווש סוכן דינמי !)!פאוזו•
ו ים( לחבחדי לשיוו'ק פשק־
אית7325 .וד.02
,וזמרה"
וחריושיס
ממה
«חחאי/ת פפםח .בפשחח פ־
ג«ת ?שעית חייום ווטבשליז
.למשחת ת?קית !טתנאים >•w
י
נ!נ;1
ממאי אלמירמיימ" ,פנופד,
מיתול !ניטודת !איכות נ•
מפע?? .524715
לאולפני ישפפל ,תטמ0חת
ידיש?יט וחוש •הנדסאי —
טםגאי !וידאו !בעל גטיי,1
גטק ופ !עבירה דינפי ,שעות
מנוידח בלתי שיונדתיית —
.02*521221
גנמטל בפשוד־אחופיט ד־
דוש טפעי? טכונית טקסטיל,
*על ידיים טוםות געכודת
»פ !אפשחו'ת !לעתיד פוג
>פחנט אפריט! .0T252641
שומרים כעלי נשק !אי ש' ל־
ואתר שדית 0«.א' .131160
מגגרים תפודת ל ינח ועט
ט'זישח ד ידה טרווזזת —
«.32660

! ivww. rprwcnaבית בל

יזם  3שעות ?413413
> יטןל ?איופ נטפים •פעל ידע
' בםיבוו לתי אום ב י ו ית"חוו
בטפיט ל יחידת פחשנ .יטו
נ* .02127105
 TWtnפתווו ד ירזו'ת ')נגו
ייוו לא תסחתי( ,נעל רבב
וושליטח •נשטח.ו.אנינליח ל-
?
»ית לאלו וקו — 217526
?331131
.

 20,מעדי3

לדגאל בלבל! פחת יל לעבו•
הה !ביחידה ?0גל ית 'יטו 63
.02-227105
?מאל נתכנייות פעולית ?־
!עב וידה ?פ' שעות "טו — 63
?02-227105
.
לדנאל בוינתות ת יפוו לאתר
שייריות ?צבאי לטווס הלתפות
פענל ים
?הרכבת
!עריניות
תשפלייט<>' .ו ?01-m105 63
למואל בונד טכניהח עדי-
™ בע? נסיו! לעבוחות מדו־
"יוות •ב ייתר "פו — 63
?02127105
לונאל ספעיל י סי1.א!!.םי.
>!*?' נסיו!ן .יטו — 63
.02-227105
החושות שתי פוטרות ! בעלות
נם "יו ? 715810א !בשבת.
לפווכנות גיטזה — פוטירח
חלקית  ! +תופסה ,ת.ו.
' 3407וישלים.
ידועה ע1רח ב נ י ח ו ל םשיד
בית שליש טעמים בשבוע
.02-534945
דרושים פקיד/ח לפיפול ב-
תיקי טענידיפ נעלי נ"סיווו.
.231258—9
החוש בו0ח פוולים לפטוויו
ליעיציב.02-713998 .
איש 'יתס' צבוור לפתוחו
•'חושלפי ,נס יין בקשו עם
סלי !חתקשוחת ,ביעל יבולת
דיבעח בטחוב ווטע"פ טעבח ית
!ואננלית? .נא לפנות גצויף
תולדות ה"ם לתור 7699 .טל.
?02'24 3984/5
דרוש/ה »הל/ת חשבונית
פונ  2ועם גםיין בחנדיח"ש
לפיחות? ,חישובי ד י ב י ת »•
ריתאפות חשבונות .ו52120־02
תני ?

פטיישל  ?1971מנוע  1977ב-
בית —  671605עכורה —
.224619
^
_^
_

צפטי פפוסיט ביונרי ת י ל ־
'האודיו לעבודת ונ«וו0בת ב־
תנואים טובים ולפתוא יטיט —
•הפעויו! •« +ריתות"?wv ,
"ריושלים ,דת' יפי? — ,63
.02127105
מיפנאי פטום 'ט נ!ע?י נפי;!!
ביונרי תיל ד««ו ,יד לעביז'ה
? ,nxr.noתנאים מוכים ול-
מתא 'פיס- ,הסעות — איריזוית
.פניאל" ,ירוושליט דנו־ ים;
.02-227105 ,63
נ .פי'יעות פוטמכות ?דופא
ש יניים .2 .שיננית תנאים
פוניט .לפנית .02147417
לוחפחה קבלנית •ניהו לה —
!חריש מניוזה"ש ככ יד .ת"ד
" ,1454וופלים,
ולמשרה חלקית, ,בעיטר —
?אחה"צ ,פונ "רח !חינפית?
ש,יב.ת.24 1921 .
' למטנת ליוהות שניח !חיושים
!אנשי פכידות דצינ"ם ) ב־
.אתווים(247661 ,־.02
ירושה  !9טפלת •לתיניטת ?בת
שניח ייןבלת ילד טחנו .ל-
!התק־*ר !*־!וי  .15.00טלפון
.02'536806

—.

י&פטון החדשה־ ) ? י ד! ב-
עת ז א ב (  :טיכ ייחח ?משהה
פ? אה ,מבש?ת ,מפפ?ות —
 021619 11כשעות העבודה.
 nnwtt!/נשיע1ת דינמי ד-
רוש/ה פת י ר/ת טוטחח דק
בעל נסיו! ,לת"וית 'יוצאת,
כירוש?ים ,תשלום נביח 'בס•
יו'ווד לפתאים ,רק נ ע ל י נס-
יו :יענו•  02-815053דט נ־
שעות ).13-4
ליישוב גמתות דרושה מ-
טפלת למעון לקנ וצ'ה הפנה.
ט־ 00.70-'15.30רצוי טצפו!
העיד? 02152543 ,02-231388 .
מזכירה — סתבנית מניפה
עברית — אננל ית' .יריעת
דישפח ה א נ נ ל י ת .על 'ב וד ית.
טלפו! :
,8—16
א' ,ד.',
 661231/38מיום אי.

מוייהור — תעשיות ;חדי-

שים :טכנאי מ ין וינ או יד,
חשמלאי וגב ופק יהה מנ'.־
מה? .533445
תבשיפים ,מכטר
למוטל
ט י ב ראש י ,נ ע ל ניטיו,:
ירע ב אננלית•  02-714515ט*
יום דאשוו,

ר!חר& ?שליה ,לסוטחד טר' לישי&ת .טול מבי*־־ ד-
סופ? .בע?
טטנו(:ג!/ח0כ שעות רומו/יה ן( מנהל/ת השכינות
'עבויחה  08.00-06.00גא ל־
םוינ  3ועט נסיו! בתנתוו"ש
0נית 1לפ? — .02-243984/S
ש ל טוסו ת ינוני vr .סו־
ניד/ז! ליחסי !צינור שלי -
דתשות טוכרות לחנות חכ•
שימיט ,בפלוו הילטו! ) אנ־ טה בעברית ובאנגלית ) ר-
צוי ידע בחדפפח( .לכתוב
נ לי ת ( ,333463
לפית אל ב' דרושה טטפ לת עפ צייו מודות חייט לת"ד
דתית לטעון  ' 6605 — 7.30—13.30רושליפ ?91066
.02-954)42 — 02-954118
דתי ודו*
למוםר ח י נ ו כ י
»ושי מכיתת טנוסיט ל -שיפ/ות פ;ע ל י  /ו ת נ ק י ו ן —
פרוייקט טיחםזפי נחחוט זז• .02-422572 ,424536
החיטה עווחת ל בית טרפת-
»?02'668884 '#/V
•אננ• מוצא לשישח 'פיט .טלפו!
דומיה טוטחת לנלדייח
?02-326942
'לית 'הסחחית .תנאיט טויבים.
למפוות גהיון נעי מה נשכר
?280819
נ כ ו ה ורושיס סמידנ ט י ט  /י ו ת
 1VWש ופרסל וה' ?אגרו! והברד ,צעיריפ ?02161804
ו "דיושל.יט 'חרושת טל תית.
לפגות לטנה? תסנייף פלפון למהגדש ,מודד מנוסח כ-
עבודות פיתוח וכמויות טל.
.02-222947
י
 416628כערב.
מויגמאויר •בפיד לניותו ל טה־ למטעדת ,קקטוס" קרו ח-
?טה נעל ניפיי! !*שיד י• יסור  ,36דרושות מ ל צריות
טו־
טעילים,
י00אים
טנייו ו
פקציעיית .02-667719
דיות טובטתת.02/1247662 ,
למשרד תיווד דרושיט ב־
ירזזשית דיילות־ ייפ י לטש? דחיפות פוכניפ עט רכב ,אק־
דה ת?ק ית  /ט^את ,ט?פו! 1דםאים, ,לפ"אמ נכסים" —
.02-660936 ,0281 ]105
.224285

HBEIHH

בישול ,משק־בית ,טפי? ב•
ילדות  5ימים חםלצות בל -
ממנטוו !בילוד! •תתחש•!! פו־
בד ,תנאים טובים .02-811772
חעית ,על פבידת רבב ג־
ב•
 50%פפחיו פויחעיח דנילה.
דרוישה עוודת ל יוט ייופ
חטת־פוצא .טל532702 .־ .02פרפים בפוכנייות הפורעות
מזפידה פעילת שפת אפ
 ,1600בפה100.000 ,)975 ,
אנגל ית מבדית 'תחוו דידט-
פה פוננד תטלילי פ מבודה ט1:פלת פניסח  +תפלצית .ק"פ ,דוייט"פ637039 .־.02
מ -לחצ י 'לפ
לסנת"צ ,בדיביע־ סתול?
. .
פעגינת חנאיט פציייניט
ה יתוו י ? ?286789 ,
02-527335
יי וט
בי :
—
לעריה בטא  1600אחרי טפט
)?0r536151 (321
 2.500דולר בעבורה טלפון :
;_
?02-584526
למימי חינוכי פבויקשת *ול-
דג'ח  —,בתבנית פגיוסה,
בונות תיטוו .לצורף טודית
חיים? ,הפלצות ,כתונת יטס־ מפהית מעו לה  +טונ יס' ו
פר פלטו! לת.וד* 18003 .דר פתפנר ,ו להצעית !עכידח — מבצע !ו בלית תיזוש ו! טו•
') - 02131757בתו?(.
ש?יס.
העיות על פבידת דסכ •ב־
 50%טמתיר פוומה דנ"לה.
פרטים !בפובנויות המודעות
םדנזיט אוט־פטי  !580פ־
יועד לנוםעיט  .בטצנ טוב.
 O7iroufשגפ 1979 1600
.021619)1
במצב טצ,י"— 411063 .1
?713667
מפצט!! 'בלוח >התרשו 1פו־
חעות וע ל פ כיות דבב ב• ממנט וו •בליות !התיש !•! פו-
דנילת.
פויחונה
פסתיד
50%
רעות מל פנידת יזכב ב־
פרפיפ ?כסוכנו ייות תסוהעית
 50%פמתיד טויחעה דני?ה.
מפצט !1ב?ות תתד ש  1ו פו-
פומיפ .בסוכני"ות הפוומיות
חעית !על פכידת דטב >•
^ 507מפחיד פודעח דנ"לה.
^ 'פיפ 'בסובנויות תפוחעות.
ב.מ.יי48.000 '1979 320 .
פהזדמנות פ"רפונט  ,1979ק"ס ,מצו"נת — 14,000.— .מבצע!! כלוה ה חדש ! Iטו־
ראשיגז!  15,000דולר .242769
.02-636326
חעות וע ל פפ י!חת !תסב כ־
.637435
ממ0ט1ו !בליית תחרשו! מו 50% -פפהיר פותעה דניולה.
פליטות  1976שנית פצב דעות !על פכידת רסב ?כ?
פרטים •בפוסנויית הפודעית
0צ',יי|  50% — ,02-633884 27,000ממחיר פייח»ד .דני לת.
.02-424293
פרטיפ בסוכנויות? 'הפוחעות?
דאחט  ' ,1968פהפיה ,יטצו"?  1980 ,316מצוינת. ,שנית ,
נת, ,תנו ,יניד וינ י ל י ט —  ,49,000-מערבת וא1עקה ^ -ממנט  11בלית הזזדש !ו פו־
815518־.02
—,1750.
חעות על סבידת ,רכב ב-
.494273 267708
 50%טפתיו סייחעה ר נ י לה.
אליפמוכיל !אופניה,
 ,1981כ.מ.וו ,1502 .טיוחרת במצב
נ«רמי 0בסוכנויות תפורעית
טוונו ''.והנה סוז ,פל?  02-877162מעולה  +טסט 527757־) 02ב-
ןיזה סופר  18,000 ,83ק" מ,
פהוימעת שבחולט
ניבת עבודה( .
מחיר מ ח י ר ה .02-852569
 !962מצב מבני טצו"; ו ו ו
?02-419723
ג* .אפ .קלאכ ,1918 ,פט-י-
שו, ,1200 ,חצי א־ט־םטי —
שפרולט שבט — 44.000 1980
ממנע!! כלות תתדשו! פו?02-815282 -
665194 02-639356־ 02בעבירה
.02148737
,)982
רעות !על מכיורת 'רבב ב־ ג'י.אכ 1איי"Lc .־n
 50%ססחיד פוחעה ו.ני?ה.
ראשונה ,לוינל נסיעה .טלי
פרפים ':סובנו"יות המודעות.
589559־.02-636355 ,03
 1979 Viמ י לי יוו שק? —  yiאפ .קלאנ סט"ש! סי?
911501 02-91124 1 02*911221־ 02טטיק  1974טצי" נת ט ל פ ו ן :
אווי  ,1973 80ואופוסט ית לבקש את רפאל או ואב.
?810923 — 669008
775291־ 02י צחק02113872 ,
©ישתאו פפיישו  1978מ-
לא בשבת,
צו "נת מליו! שק?  431787ב־
אודי  80סי.א? 83 .פט?'.
חול
;
(.) 43082פשעי! .(16.001
מפצטוו בלות החדש!! פ ו*
חעיות על פביות דכב ?כ•
 50%טפחיו פודיעח י דנ" לח.
פרטים בס וכנוי ות המודעות.
ממטי! ו בלוח ותרשו! מ ו-
דיעות ועל מב"חת דבב ב?
מפונט!! ' בלוח החדש ויו פו-
 50%ממחיד טידעה דנילה.
רעות על מכירת דכב ב־
פרטי פ בסוכני י!ות תמוחעית
 50%מפחיד פיחוגה ד נ י ל ה .
ממטו! בלוח תתו'טוו פו•
פרטים כסוכנו ? יות דמויריעיות.
העית ועל מבירת חםב ב•
פ•
גיניזזר  ,)980ד»י«ונה,
 50%מפחיד פודעח >עילח.
השכרה 120.000 ,ק"פ*© .ביו פרט ים כסוכנו יי1ת במודעות?
פובאמ פט"שו 1979 1600
.02-632278
 64.000ט־פ ,דאשונה —
 1081סהשכרה ! +טסט ל -
6104וד.02
שנה 77,000 ,ק"פ— ,526370 ,
פובארו  .1982 1300מצב
.
16|33ד.02
י
פו*
מט0ט1ו כלות !התו־שוו
—
דאשונח
יד
מצוי!,
'
אוטופיאגהי  1981טהשגו־ה ,וועות « ?4פכיחו !וננ '.ב־ .02-522959
—  50%טפחיד פוידזזה ת נ י לה.
מ צ ו י ינ ת ו ו  44,000ק"ס
מב«ט!| בלית •חתדשו! טו•
?02H5733 ?326004
פ ר טים בסובנוי יות חסוחעי ות חעות על פנירת ד0ב ?ב•
« ,82 VSW,SI«Iפיזשנות ,בהזןומגותו וילבו נ' י! .אל  50%פסחייר פודעה ויניל ח.
כמצנ פצוייו ,1979 244 — 02144133 ,פצכ פצץייו — פרטיפ בסוכנויות !הפו!רעית
 423099־?02
נ988וד?02
פופארו  ?600קאסטוט 1980
אל-איקפ .אוינופט  — 1983ווולפו  1974 144אוטוםטי נ־
ח<ו!וונה ! +פונו vmo +־
 15,000ק־מ- ,פצוי| .טח!דו ו מצב מצי"! < +מסט
— או? פפל' ?02-813522 ,
4 !6312־.02
—.714150
פפיישו  + !978 1600פ!>:
אושופיאנהי אליננפ  83רא -כמ.מ .1979 316 .דאשונח — 559315 92.500 ,בנית:
שונה סחדשד ,ו ו ו  16,000ס"ט בפצב טצ?132034 ,242047 ,!"!:
?861876
?;:
. .02127902
 — !44אוטומטית — ,1400 1972פט"ש;  ,1973פפמ
— יו שג"ח — בפצב
לשנת?  02-221646לא ?בשבח.
מצו"! — .02*813293
,1978
אוטומטי,
1600/4
י
 245נ י .אל .סמ"שו 1S81
שניה ,61,000 ,שטורח +
"! פו -אומומטי  52.000מחירו! —
ררי ",ט"ס ,תופפ לת וטםט.
ממיט  11ניליוח חחדשו
!ב• ?חרבון ?רחבי! •02*639920
?716642
רעות על טביחת ד נ ב
פובארז  600םט"ש! מסתרי
 50%פםהיד פוחעו! דנילה.
. 720,000 )979שקל .פ ל פ ו ן :
פרטים כסוכנו ייות ד,פוו*,ות.
 02-722274בעב"רה.
מ כג עו ו יבלות החדש  11מו -פובארו  1600די .א?— )978 .
דעות ,על פכיות דבב ב־  85.000במצב מצו") 02-43)592
 50%מפחיד מוחעה רונילה.
פרטים בסוכנו ייות ?המוהעית פופארו  6,5001984 1600ק"ט
אופי רקורד  1700סט"וש!
בערב .02-816494 :
 1976פעולה38! .ו54־) 02ב-
פופארו  1981 1300טכני נד
עוג
צי"!  02-671210 ,62.000בערב.
ייפל ' Dipאוטומטי 1300
 ?1983מחדשה 666624 .כתול .ט»טו! בליות ה ת ר ש ו ו 'מי• פוכארו  1600סטיישן,1979 ,
דיעית על מניירת ובב כ־  ,80.000במצב מצו"! ).63828
מ יפ ג טוו ?בליח ויח ח ש!! מ ו•
רעית !על פכידת יסב ב 50% -פנותיו פויחעת ! חנילה .פובארו םמ"שו ,)973 1400
קרמים ? בסוכני "ות והמודעות  +צבע ,אוברו? .710517
י  50%פפהיד פוידעת ד נ י ליז.
פרפיפ בסוכנוייות תמוועית.
פלפו חור"!! ,1982 ,1300
ואשונ!ה02723137 .iivro .
הדם 11,000 ,1982 ,דולר +
רדיוט"פ ,במצב מצו"! — 22042ד.02
טנדר ריפ כרמי  1960ב -פאתאט פט"שו 30.000 1975
.02-812496
 — 02*664578ק"פ ,זאופוסטית ,טז!נן —
סוב.
צב
מ
—.02-861563 .5,500.
.02*664085
פמאפ ! 75.000 ?1978ק־פ
— 2,500.וילד .פספודפ ל•
פםפורפ »ו ! +פיפיפ —
מ»נמ  IIבלית ויתדש ו! טו•
? ??
.02-432594
חעית ,על טביחת יבב ב• ממיט  11בל וח ה ת ד ש ו ו פו־
חיפושית ני ינס  ,1973טצב
 50%פמהיו פודעה דנ"לה .רעית על מכירו ופב ב־
פרפ י ט במובני י 1ת המודעות.
טוב .בתול .247316 ,638797
 50%פשחיי מודעה וינילה.
ל'רגל גפיעהו אלפא  ,33פרטים .כם ו סנוייות והמודעות מ מ עו ן יבלית ת תחשו! פו•
רעות »? ?טביחת ופב ב־
 9000 -1984ק־פ .02-423905 .טנדר ס'נ/־  ,1972טוגב פננ'
 50%נמת "ר טודועה וינ ילה.
טור  )982הצ יכ"ק  + 31,000סעיולה0054 ,ו7־.02
פרטים כסזכנ ו ייית המודעות
טייפ  1אוע?ה  .248087 ,859434טגדר פינ'ו  )973טצב םכ־
פאפמ סטיישן 1983 ,1300
פהזדמטת אלפא סוד  81נ' טוב? ,02-420208
 45.000ק"מ.0T4I54I4 .
 +תוספ ות יז"בת להימכר .פיג'ו  10 ,1973 404חודשים
.134076 . ,814514
היפושית  )965 ,1200מנוע
טםמ ,מצו"! ,814102
) 900 .8חולד 724079י.02
אלפא פור  5 ,1979תי?וכים
בה ווסנות !  02-824260ובש־
היפושית  1974 ,1300פצייינת
?
נת ,י .063-79312
 :02-636903בבית .02128970
אלפא פור 1979 ,טובה  59.000פגרו" דים כרמל ,1981 ,רא -פזוללופואנן וזבל־קניגיה ,1979
איברי?  Hטסט ט?פון — שוני! ,במצב פצ281818 ,!'.'.־ 02בעבודה —  ,227666בעהנ !-
.252960
מגכודה.
.528103

__
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הי* !שית  ,1969גפצב נ«.ייין
לדיתטער  ,02-931005לא ב•

שכת.

דלתות

פאפט 3 1300 1977
מצב מצוין?815307 .
חיפושית naooo 19741300
ט־מ 2750.— .דולר .טלפון :
?02-527663
»חגפ8ורטר  ,1983כתושה,
טטםלים ותלונות גמורייפ,
?02-669494 ?27,000
פאפאפ  3 1977חלתות'' ,ד-
מיה בהודמנוח  1פלפון .:
?02-410554
אומומטית
חיפושית 1971
מצב מצוין  :טלטוניט —< :
)?02-525733 02-55231
חיפושית מנוע 196* 1300
מצב מכני מצוי! .434243

HEBEH1
פיאפנוה אל,1979 .
ק"פ ! +.חדייו —
.02-633642
.
אפהורט * 1300 ,1977ומו•
מט 3,500 .87,000 ,דולד —
86) 563־.02
אפהורט  ,)977 ,1300פשו־
פצת ! +דדיו 3,700 ,דילר.
?02-414825
ממטו! 'בליות .התוש!! מ-
דעות .על פבידת ו3ב ב־
 50%ממחיר פוחעדי דגיילה.
פרפ'^ בפובניי ות תפידעות
טרגזימ  1983במצב טצו"ו
—
,85
אפריל
טסט
?Q2-851226—7—8
שיחממה ,1600 ,טריודד ,1982
—
11,000 ,38,000
מנטה,
.02'411179
אםמדמ  ,1974טצב סנאגי
פצי"!  4דלתות.710773 .
אפמדגו  ,1100/2 ,1975שלי-
שית  +.וויו.02-618011 .
 2פדנו ימים  +- 1973אוב-
רול  +טסט ,בהזדמנות !
7))770־?02-699988 .01
;
פיואפפה  ,)979נפוז — 957
 ,92,000טסט ?שנח• טלפון :
?02-7)3942
אפכורם בתריה '78 )3co
חייבת ל ו ה י ם ב ר ו ו ו טלפון :
16)06ד.02-661586 ,02
פהזדמנות טרמיט מור? 83
.02-954386
אפהורט ברנדה — )979 1300
אוטומטית  5.200דולר טלפון
.02143253
83.000
טלפון

WBsmm
יו

פהזימט'ת םיחו .1974
שניה  ,נ וסע לחו"? 02-7)3574
 ,1967 ,2Mסס"ש! ,טויפת,
שלישית ,תוספות42385 .ר02
.02:219240
פיג'ו סם"ש! — 1970 204
שפורה.0T424629 .
מדאה  !11בח אי חו פנדד
פיניו  +1 1973 404טטט.
.633782
מכ3טוו בל ות תחוש וו פו-
רעות ,על פכיית וסב ב־
 50%פפחיו מורועד .ועילת.
פומ י פ בסוכנו י ות הפווועות
 !09,000 1976 ,104ק"פ טסט
לעשרח חוזדשים ?02141910
מגדר פני! ( ,1973 ,40נד
צו"נת 02-532666 ,וכחול —
?02-413737
 404פנדד ,)975 ,טחיוה,
םצו" 224595 ?523760 ?1בחול
פט־ר פיני + 72 :ארגז
 +צבע  +אועטוז .טלפון :
?02110797 ,02-722)87
פיג'י  ,1970 ,204בטצנ ט־
צז" ו  1500דולר.0T663222 .
פיו'ו  160000 ,)976 ,304ק"פ
 +טסט 874428 ,בחיל.
מנהר ! + 1982 504אר.נ .1רא־
שונה  02-416628 77.000בערב.
פניי  1980 305אס־אר נפצב
מצו"! ו .02143253
מיניו  ,83 305כהדשה » -ו-
מערכת .ק וודרו" מחירון ו ו ו
20967ד.02

WBNmMW

פיימז  ,1976 1600 )32פתי •
רוו 02-411814 .ולא 'בשבת?
 60.000 ?1980 <127ק" מ 4,600
חולי פצייינת?816906 .
ממנע!! בליתה ת ד ש ו ו -10
דעות » 5פניות ד:ג כ־
 50%פטחיד פידעח ו ג י לה.
פרמיט ?:סוכני ייות חפוועות
פיאט  )967 500שטורח חיטב
 +חלקי ח י ל ו ף ?02-815145
 ,124םפ"ש ל  1972פינני ט־
צ ו י ן  +טסט מחירון טל.
.02-672524
 ,1976 ,127אונרול  3,000ק־פ
מצו"!  +רדיו .861250
 ,1982 , 127/Sראשונה— ..
 34,000קיום בטצנ  .טונ —
.02-43237 1
קפרי  '1978יטה ,מצויינת +
טייפ?  ,723376לא בשבת.
פיאט  ?1977 ,127ד<»שו0ה —
 179,000ק"ס ,מצייינת —
?02-430679
 )977 ,)600 — 131מצב פכ?
 •3מצו"— 057-959721 .I
 850340־.02

iBi
 GE33ו)^j p
 850 t»TCמוודט  1971ג«ב
פוב  +םפט699920 .
?228437

— <,

אם —
» — 1984
?02-424566
[ ץזעודת זסא"ת ?וונוח צעי-
 ,127פנורמה 0ט"שו חרמה ( 1 1ויט ההבל ם,פשכ — "1פר־
8קנ נסיעה 02-541504 .נחו? ,ו (טיט בט־ .יפ' בנק הטומליפ.
מ 89.000 .1975 ,1ס''ט נסצנ ו
מכני טוב?02-243171 .
ו
פיאט  + 1973 127סםט פנויע •
.02-434084 0~P 35.000
.בםםנת
מאכן
;בותר
>
ו*ר־כנעו
דונם
!3
—.04/80776 85,000.
 1974 ,127טנת  txm + 1979י __+
 +ודיו ,ם*ו"נת ,ט5פון BBXXt• TtTO,» :ו5ותשפחון בית
>+ .
17366ד?02
מלט)'.חצד  + 3טקל» +
~ !IfO a־  ,י
.W933748
P S3.000 .1577 ,127
'נח  +מסט )!! .02-716913 (10כפחטיאל דירת פטיו פינ-
גתית
בעבודה
 706366וכעחכ
 ,1981 ,1600,131אוטומטית.
?דר־ '' .985)88 J
 .0"p 31.000נם דרבון
1
נון 02-631236 .אההי'צ. .
< מזכירה בצפת מדיח ה־

!!1!nth11**1

< אפניפ בית :אבו  + 5בית
< ט?יא + «:פטיו וב? הנו־
חיות? .06711294

j
«> ,1970 ,4נ !טכני מוג .ו
 siכטרית !שפוא? לדת"ט —
ט0ט ?שנה? 432018י.02
יי  4פוט' גדול לויצינייט• פל'

 ,1974 4מצב טכני טוב
ט•716784 < 5
י י
 531583אווה"צ ובערב.

טוה־ועאנן ,טבניו!  3טדווהטת לחפדת הרבחה —• wm
פלסוו
פיירית ! — 04125704חדיש  vwטעיל ?*'ויו ל־
) 72276־?03
פ5פוו .םחמד ת"ע•  1327תיטה.
+ 2 ,"VTO
פת ,פ"וי? ,בתודות בלבד,

דגי  1233או 1984 .קביגת
בדוי 737330־53)798 04־.04

פאתייוז 41ו + 4טיפ•; +
ותנית niPWW .ולטבירת פכגי ת-
מעוטת חימום ,טחפו
?04155437
עשיה באייזוד התעשית —מ.

 504טנור  60.000 1982ק־ם
 504 +נ י י • אל 1975 .אוטו•
טסי .065-3)818

323254־?04

 3מפוארת  +טלגיו! נתד־
צל ת יטח ? 03-782649א נ־
שנת.

BEBEEH
להשכרה םשדר-ים
עלית 708268־.04

HE2EH

לפית מילים יוישים מטפ־
?ים/ות ונוחות עור — טל'
מפנה למית  14פ"פ נהדר
.81046
לכית הוליפ אח/ות םעשי/ת בשכ"ח .04/1232296 04/664757
מוסמר/ת 'משוה פלאה —
?81046
.
_

52Mt9־ ?i!2'<12175 ,B2
< ? 242930 I r t O'.l־ .04*942555 ,(H
 ,12סטיישן ,1974 ,טסט ל"  1*< .חדריפ עם בל !רישיוי-
»נה ,ט*ב מעולה < t .02-412355תים ואפשרות לתנ"ח פלי
דנו  + 1974 5טסט יד שלי• > (93775־.067
שיח .טלםוו — .765169
,

HEUH

| HHpUT|i|jiT71rajraוM5JHDKEEB:

|ז9איפ — ובטפחות תקבל!
י פשמתא עם יחס »י.שי י־
' תייהגו טתםריתבפוועדוו ,טפ־
ו *.נה וי<בטף".
בהזדמנות! הו0וזה  50ש' -בכרמל ו ימת  ,4 +? 2ק ייב ,
חודו! גםו« :םיכני  'jwrnי:נ יוה פתקופת.04*86362 .
מעולה?0T664449 .
ופסה םיאניו  , 200 .DP'KL 'Bבנתיכמ  .2V,קימה ב' —
 .nenioב־  44,000 ,די?ו— 04131)80 ,
 ,1983מטופחת
ן ).(19.00—120.00

^•? H^a'unFM'nTי

!ערג .02-663740

יאוי ,1979/81 '350 ,סכני !נמרית מממנל כ"ת _ 2)4
סיכוייו » +נ י!1דיט 665814י! +( 02ארפה א«:שריי!ות בנית.
(44)372־634590 ,04־.02
וופ£ה  150 ?66וסמ''יו ,במוצב
 ?!"?!vaמלפו ן .661251
וכמה ר«5י  69נמצ :מעו-
לה. .לרציגייס — 02-244133 .י
י ' 3בתרב משאש פנויה +1
.02-423099
'דוד"ש ארונות ,נוף
—
מוטווגוצי
וי־050םי.04*4428831 ,1983 ,
םנ},ין אמרי-קאי  +תופםות .י
זז"גח לד&בר נטרגוז כפ• ..באורן !חוטפת  3תחרים +
 1פלפוו — — .61,00aט?פו1
ה יד82Q180 .־ 02טוני?
ופ9ה םםרינט  ,1968טכני ' .243896
טוב —0ד 3דו^ר MTM Ttm». 1 .672747 .ותוף! 3H1 i! I

' יון דוושה עוםד/יו מעניה
בע/5ת תואר שני בכיולוניה
או  .בביוכימיה .פויעסהים/יית
מתבקשים/ות ).04-24737
טתאימים/ות
לפנות טלפונית — 04192319
ו?צ"ן משרה מם' מ80/2ו.
לשתי בנות ?כ? יום א'
צעירה  +ה מלצוה 84536־,04
עוזרת למנהת''ש ?םפע? ?ב -מכירת היפול פשק בית —
מפרץ נסיו! טםפו שנים ב• ריהוט וטבשיחים שכת י-
התא6ת בנקים ,ימים א—ה  11.8.84בשעות  ,16—10הצבי
 09.30—14.30ת.ד 10216 .מפרץ
 .34 _ .חיפה.
היפה,
דודש מפעיל ?טוזפיוו —
נ'י .םי .בי .טבוע אפשוות ?־
שותפות 719394י,04
כתכניות עכייח 1י«/י «ננ•
?ית ?עבויה ופנית ס"י,.ת
.תנכוי" .04-670352
הלדניות מנזםות לעבודה אודי  80אל 55,000 198) .ק"פ
87830 04-662358־.04
מ" חית .תנבוי" .04-670352
ברניח ג• )?אוהבי מבע ו־
נוף פפטוו?י< 6439)9־— 04

חוק
הזדמנות
'שרות
בתעםולןה
תשמ"י*1?81-

ל •>0זזוק זה <1סור
לםרב לקבל אדם
לעצודד ,מחמת מינו
או מחמת היותו•
1שוי או הורה ,אלא
אם אופיו או מהיחו
של התפקיד מונעים
קבלתו של בן אחד-
 .המינים לעבודה.ה־
נדונה"
העכדייניש צעוייפ
ו לעונשעל־כי החו?.

.שט־דזט — שני 20/1110
 1980פלטי! .04-666300

 HDEBEHכל3לן7ת צעיר/ה
מפארו' סטיישן  1600שנת
".04/934981 .1981 1W

Mfeiml
אפקורט  ,)972 ,1100/2טכני
מעילת פשנב  .15י' ,4/כר-
מיאל.
לחגיגייפ ! *ופינת ,1300
 25,000.— )582ק"מ מצי'גת
— .04*84886

mn^pi

פיגיו  1965 404יד דיאשונת
 +פסט ,מצויין.04-89528 .

*
*
*
*
*

חנו  ,4וו טושבית — 1976
—־
 8x000ק"פ ראשונה

לתרומתדט

*

עודך/וו  -דין
)מבקר/ת(
לתפקיד• ביקורת

ניס"ון באירגון וניהול משרד.
השכלה אקדמאית רצויה
שליטה מלאה בעברית ואנגלית
הדפסה בעברית ובאנגלית
העבודה במשרה מלאה.

דרישות התפקיד:
* רשיון ישראלי של עירר/ת רץ.
* עצמאות בביצוע ביקורת ו/או נסיון
בתחומים קרובים.
* יוזמה וכושר שפיטה.
* כושר הבעה בעברית ובאנגלית בכתב
ובע''פ.
לפנות בכחב־יד בציון תולדות חיים ונסיון
קודם ,למדור המכרזים ת.ד 16250 .חל־אביב,
מיקוד  ,62098לא יאוחר .מיום .20.8.84

יכולת עבודה בצוות,
ואתדיות לתקשורת עם גורמי .Yin

*

9
H
I
?

אם הנך בעל 'זחה ומעוניין באתגר נזקצוע .,הצנורף לצוות נזעולה.
צעיר ודינמי במפעל מתפתח בעל ע1י0ות ניהול מתקדמות.
המיישם 0כנ1לוגי1ת עתירות מדע.
פנה בכתב יד .בצרוף קורות חיים מפורםים ומם־ םלפון אל!

? אינ0ל אלקנודוניקה בעינו
 Iת.ד3173 .
? •רועולים ו03ו9

ק0דן ,חווץ ומתימן.

נ« לפנות טלפונית בשעות מעבודת!
כיל 03—611421 .ליעקב.

למוסד גדול לביקורת
דרוש/ח

י ינייה.04*246272 .

f

לעבודות תפנוו וניהול
* אחזקה
בוגר גי"ס מקצועי.
*

.04136765

התפקיד חיש עצמאות ,יוזמה.

ו !ברוממה 3 ,תרריפ ,פריה-
! טח ,200.— ,וילד טלפון
.
י ?04*241186
י להעמדה 4ל 3תריים TO־
י ?ים .בקופה  13ככניטה 51־

'  + ,מלפוו ס" ד 'ת
י !בשבת .063-89212

הנדסאי מכונ1ת

מזכירה בכירה

BHH2EH :

' !!פטמת תזהתו  + 5םתםו

m

דרושים

*

 222341 ,־.04

זמרו
ןורומת דם אחת
םקנה בימות דם vm
לטשט וחך 1רך.

למפעל תעשייתי
באזור ת"א

Mk

היה שותףלפריצתד7#ל/7

 ,פ*—, — 105,000.בגפ" —
.04/257038
!בשער ז*ל!ליזז .זזדותט 4 ,5
! בהודסנות פינוי ם"די .גוף
ן ?ים?04*529826 .
_J
ו גנ&פת טמופ טרו! לטכניון
 + 4 1ש ידותיפ בפו?יפ +.
ו ארוגות.04*239834 .
ן י במימי דיות ג 5 ,גזפיארוז
!  + 1מרפפות יניף, .סנניו",
 1ו סטוישי .04*335243*3

ן.02'863450

* ידע בהנה''ח ובבצוע תחשיבים כלכליים
? נסיין קודם במפעל תעשייתי.
גא לפנות בכתב יד לשי הכתובת דלעיל
תיד פרום השפלה ונסיון קודם
— סודיות מובטחת —

עובד 1ק(1ן

! * + 'aspa Sינת פרטית
.באתווה ,נניח טו?טטינית

< »  2חדרים  +הו?  +פ"א
!ביצמק !שרה  ,25קוטת A
?04-924561 1
'כהולמה תחישח דחו נ או-
וי! 3V, ,דייקה  +פלפון —
?04-87539 1
_.
'  3באחוות תל פנה טדוהטח
 +טלפו)  +נוף ק"א— .
' .04142563
!פשרת לתקופה ארובה ג•
כרמל יד ידת נדולה  +טל?
י פו!  +.שירותים כפוליט.
י ?04-252439
 4)4 ,כחרד ד ,יפ  +טלפי;
'  ,כניסה נפרדת  300דילר —
 04145710 , 1לא בש נת.

לתפקיד טפול כנושאי נזכרות
נתוחים כלכלייפ ותמתירימ

* חשמלאי מוטמן עם תעודת
נעל ידע !מערכות פיקוד
* תעשייתיות.

423219 ,04*442630־.03

י רידת חרר טרוזתת גוף פ?.
 87353בי| ,20.00 — 16.00
!דירת  + 3טרפפת ענקית,
! :פדכו החד .טוב למשרד / .
??,יניקה— ,04*537318 — .

—

אחראי ל>0ןווו אזזר בצוע 0־וייקטי0
והשקעות.
פקוח אחר נרימה בייצור.
כשורים:
מהנדס מכונות תעשיה ונהול.
בעל כושר נהולי.
בעל כושר לנהל משא ומתן עם קםלני
משנה וספקים.
נסיון קודם במעעל תעשייתי.

חשמלאי אחזקה

,ע־י הטכניון )פינהקר( 4)4
 +.חניה )פחסן פייר' — ,

מנת דפ
! חייט
• לאדה
פנוז למלןז
מע יוי xrp n'ttm

פו'להפווגן טונפשווטו פט•

— mi?^ Baaamjaai

 +.ט־'א ק־נ — *אנא! —

|;

*
—
—
—

בנצרת יורי  + 1981הלינות •וכסאות
 39.000ק"ט 931945־.04

11113X130:

[ — »"P .88.000 1STC6 4 W
ג«0ג טוג .02-422218
:

4

ביאליק .04-708268

nwii
InrlBl
למכירת פנרש לרו םשפתתי

מציאה! >  f xnנסיעה דנו! י!םי«ד0נות אחוזנת'ו  3טי".
1967 8טי סצו" גתו אונדו^ .,תות  +נ!ח בכרמל .וחי
טסט ,יונר צםיניפ חדש ו [י יטט 1שטט יפרכוי .תקווט

 1982 31Sטצייגת  +פטם
 +סטריאו בפחיווו .טלפון
.04*666118 ,04156598

וז.ד 1423 .חיפה 31013

 flB&EHI HuEEEHמהנדכ ממנות -
 BB3EEHתעשיה !ניהול
לתפקיד אחראי לנחול משרד טכני

|

ופהןומנית 5רנל
)(127נסיעה סי־ ו
טורה

QUUJH

מד rrm t*mv *nxn
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 3למוסד
ובואי ארצ• מ"
דרושים
!g
!a
31
g
31
31
3j
Z,
{"

 .1מהנדס אלקטרוניקה
 .2הנדסאים/טכנאים
אלקטרוניקה
לעבודה פפיעוד אלקםרוני רפואי.
רקע מפיון בגיור רפואי רגיי.

*
£
£
.
"
ד[

M:
אחת מושרות באזור חיפה.
:א לפנות בכתב יד בצירוף קורות f t
חיים ונסיון לת.ד 33016 .תל־אביב .־[j

נ«על*ב כל־בו 21

פרטים בכל מוטרד" הננ"רסום ובל6ח החדש
jj

דרוש

לקדירה שניה

ב ביר

אחראי

בעל ידע דנסיון

על חברת הזבלה

בשטח ארגוני טכני
וכספי כולל הקמת
פרוייקטים

י
של מפעל תעשיתי
כאזור מפרץ חיפה
עדיפוינ לקציני
מילואים
כדרנ מ.פ או .ס.ט.פ
ל&גית בכתב  Tל־
ת.ד 4627 .חיפה
? 31046ןמספר .188

מעונין להשתלב
כחברה או מפעל
אפשרית מתקשרות
0היקף הלקי או
לתקופה מוגבלת
!ת.ד 28233 .ת''א
 66186ל73/

לדנאל סניף ירושלים

לדנאל פניו• ירושלים

לדנאל פניף ירושליפ

בעברית ואנגלית
)הדפסה ודיבור(
רצוי ידע
בצרפתית וגרמניות
02—!227105

רציי גםיון מבישים
02-227105

02—227105

רבוח/0
טכנאי ' כימיח

מזכירה בכירה

ד ר ו ש־

I

מהנדס/טכנאי I
בניו
|

'לפיקות בירושלימ ו
:

03—235438
בערב — »16546יj 03-

I
דחיוש־ם
;עריס  15-17ן
ל0פצת סיצר I .
)צעצוע(
I
??! rrapuבית'' I
03-493866

a

דיזיוש
רוניני אחרי צבא י
להכשרה
כמנהל משמרות
"כורגר ראנץ''
כקיראון
' 341581לוא , rom

י

 Iדרושה שרמטת
ך -לקיבוץ'
אינסטלציה
I
אזר הנר . .
דרושה
סניטרית j .,.
מעילה ,נפיון  5שניפ ן אחות מוסמכת
03—262725

לדנאל פניןז ירישליפ

מהנדס תעשיה י
וניהול-

 .מהנדפ
אלקטרוניקה
" נסיין
במערכות -אנלוגיות
דץגיטציה '•,תיכנה

 .נפיון 0 5—3ני0
רצוי בתעשייה
עתירת ידע
02-227105

ן
I
I

03—251559

|

»?? ——^
למשרד רואי השבץ ו

בוחנים:

 .מרכז! ראשי,
ורואה חשבון
03—611851

לגזעו* ?ן"

?DvsitoWi !wan
נערה בסקירה
אפשרי בחופש +
ידע באנגלית
258639־03

למלון "כלו־כיי"
נתניה דרושה

לכיה''פ מקיף מני
רוגוזין"
"
אור־יהודד.
מורה לחשמל
מעשי  +י עייני
356045:
טלפון:
|359858

מזכירה למנכ''ל
בעלת שליטה
מושלמת כאנגלית
כולל הדפסה
טל.053—37131 .

— .

!למוסד 'בשיכון דן I

לדנאל ירושליפ

אפשרות למגוריפ B
כמקיפ
I

בוגרת חיל־האוויר
לעבודה ממושכת
תגא"ם !טיכים
למתאיממז
.02-227105

עובדות נקיון I
I
I

478139־03
סש!עד16.00 ,

ימושכ ניתית

צבעי מטוסיש

פוכניפ בעלי נפיון
למוצרי
ואלקטרוניקה
רצוי  +רכב
יוגא־ס שהנדש

urn

ל ו לן
02-94148T
02-941212

.2S5755

•
• בלי ילריפ.
!  ,להתקשר 051-92581

ף?רט_סריזדיפט I
היכול להביא ? 11
עבודות
Iי
לבית־מלאכה מכני11 ,.
לפנית ת.ד! I 7556 .
חיפה.
;I

עודד שתיו
מתפנה

ילדיפ ופפריפ
ומעוניין לקבל
עכורות עריכה
טל03—370422 .
בערב052-440540 :

סודיות מובטחת

לחברה •כינלאהמית
לחו"ל
מנהל מפעל •
לחומרי הדהרה י
מזכירה בארץ
לחצי משחה

 11ואנגלית to—220955

' 'I

למשרד עורכי דין •  ,Iלבית מרקחת גדול
 Iבמרכז תל־אכיב
פוןבנית־תגןלילגיח
דרוש/ה
I
עברית
לעבודה במעבד  .ן! רוקח/ת/.

להכרת בטץ I
דרוש כידושליס I
מנהל למפעל קטן:
אקדמאי
 3343 .xnירושלים.

| עתר/ת רוקח/ת
תמלילים מסוג לאניר !

I

!  Iלשעות אהה"צ
]  03-4918151מ*.20:00

בשעות אחה"צ. .
טל' 290984־03

מתווך דירות

טכנאי I
מכונות

דרוש דתי
תושב בני־טרק י י

)נפיון לא הכרחי(
כעל!רכב ושלימה
כשפה האנגלית
:למנחת לאלן דקי
02-227626
532131־02

:

!לטיפול מכה
צה"ל
גיו השעות
ן

* Smamuaatmamam

6.30—14.30
.052-85982

י

עם נפייו לעכותז
 .כ־ג משטרות מיידית
תגבוד 295020־.03

U

לחברה בענף התיירות

.

^*החסחדוות המליח של rK1cmm

כי"ס עמל

מ1הל/ת השמנות
I»/"XMJ

-«.--.
חדרה

שנון עמל האלון 45
לפנות טל063*22881 .

דרושים :
 *.ימורח לחשמל
 .לתפקידי ריכוז ו*/ו הדרגה וזזוהאח

במשרה מלאה

משרה מלאה

* סוג 3בועיזלת .miron
*  5שטת גסיון — רצוי בתיידו*ז.

* מורה להיסטוריה משרה מלאה
* מדריך למכניקה משת" .חלקימ
 I־־־I
רבכי"פ
"עמל"
,
רח'

*  ;nam rrcaעם מהמג.

תנממעייגים יפנו 0טע טנידוף קורות חייפ
לת.ד6291 .ל ,תליאביב •61262
— הודיות מובטחת

סבריה

י עק^א ש שז ב' ו
לפנות טלפיו 067—91291

י

* מורח למתמטיקה
» מורה לאלקטרוניקה משרה חלקית

לטבע דרושים:
 .1מיקרוב«ןלןג7ת Msc.
לעבודה במחקר ופיתוח

 .2עובד מעבדה
בעל הפשרה ביולונית
*
 ::על המעונינים לפגות טלפונית לד"ר גלילי,
טלפמ 851555/6־02
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למוסד פיננסי גדול
בעלי השפלה תיפונית

ו

מקיז• קהי :

בעבודה מפוצלת
ו
י בבל הי»דן ??./
 .ו
נא לפנות בצרוף קורות חיים ,כתובו! ]
ומספר שלפת לת.ד 7102 .ת"א ( 61670
"' !
עגור מס' 50

1 *AAAAAAAAAAAAAAA
*

??* ? Ml) 'Midi! »? » ?»» ? יWW

!! M-mrN T
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 סניפים50 לחברת שופרסל בע"מ מעל
 ברחבי הארץ,בגדלים שונים

?

עם התרחבות החברה

}>

<?

J

^!tfr fffi)  הנדסה1au"'JiB%

למפעל תעשיתי
מאושר
דרוש

"י

משקיע

 דולר150,000
אפשרות לשותפות
פעילה
כחשב ומנהל
.הכםפימ
.ד.נא לפנות לת
. ת"א33497
——סודיות מובטחת

. "V I . ? ו
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1

FOR A CHALLENGING AND INTERESTING JOB B
AS AN ASSISTANT TO A TOf EXECUTIVE OF A I
?
GROWING AND DYNAMIC COMPANY,

j

THE SUITABLE CANDIDATE WILL HAVE :
'if
Experience as personal secretary/assistant to
company executive.
?*? Full command of the English language ,
excellent typing and shorthand.

ת/םנהל
חשבונות
 גי110
"

I

EXECUTIVE SECRETARY

להכרה כת"א
ה ־/ דרוש

? מועמדים רצ>נייט נעלי נסמן מעשי בניחול וארגון מתבקשים
m קורות חיים ונסיון קודם אל שופרסל בע"מ8? בפירוט,? לפנותנחבכתב.>
.ד.אדם ת
'מח
.י9100 פ"ת מיקוד
^
H
— — סודיות מובטחת

WE REQUIRE AN

•fc
?k

H
a H
|H
including H?
??

|
j
!

־

Knowledge of Hebrew — conversation and typing (or H
willingness to learn ai com pany's expense)
Hj
Abililv to organize , and a discrete, pleasant personality. B

Wortin; hours . Sunday-Thursd ay, 7.30 a.m. to 4.30 R|
p.m. (five day working week).
M?

 שניפ3 נפיון של
- עב, כנרות,לפהות
רית מוכה ואנגלית
.מצוייגת
ל»ות לטלפון
.03־430376

fl
?
H

Please apply in writing with detailed C.V., to :
P.O.B. 456, Kiryat Biallk.
Full Confidentiality Assured.
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להתאחדות
התעשיינים
כישראל
דרוש

!ב ל ב ל
לפנות בכתב יד
50022 .ד.אל ת
תל־אביב
עבור אניף המתכת
והאלקטרוניקה

I
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w^WBktwiA
^S ^S
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הזדמנות
שווה
בתעסוקה

198^נ-תשמ"א
לפי חוין זה אסור
לסרג לקבל אדמ
לעבודה מחמת מיע
 מחמת היותו, או
 אלא,נשוי ' או הורה
אם אמדי או מהותו
של התפקיד מונעים
קבלתו של בן אחד
המינים לעבודה ה־
.נדונה
וזענרייניפ צמוייפ
.לעונש על־פיז^ווק

]g Bg ^SBBL
I
M oiwm

M

M

ttSSBBE
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 \ת"א:  \תי'א \ת"אI
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 ^י"יI
# ייושלים#חיפה
ייייpm ^דיזנגוף
#4A %% m *•*
# סניפ#
vvtAT mj\i
^ •מרכז
אלנכיm
י ל^ יהודה ע-"י
wn\
m
l.f
C*\
ן
C^w*
C
M
גכל^י
m!1ות? הרגל
m-iKM rw^o nrnm
minvo
^וודאלנני"נ
ויו־
.
W
»"
# I
*
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^^MS???? !?*
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5^^ תמ>ך.&סי1>זפ1צ

אתה

0_ >פ>גמי

'
- -"• ?־ ־• ?? —י י--

I!

חברת אלקטרוניקה לישראל בעינו )|v
ן ^
ן I
לחטיבת המערכות j 0 [fcJMft
דרושים

I

ן

?י"י ן?י
I fj

 .מערבותבע־מ
מקבוצת לאומי  -חות מעינות  wnותקשורת

^f

• *^•1
^*1י
4B!Sk ?d^h
?_ ? ( J ^J
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^^MWMr

חבית מ1וףמתנמת,מ"ציתומתדזי0־.נאוץובוו1בי העולם.
מעומת תקשוווז עי .SERIES /1 .».x!at«no
לזעוםיז שפותחו uj7n1.11ע־י ימנוף"מנהיות  mrwnתקשוותמיאוגי™
ב־שתולmrmi noma.a-nwi.הווווד.,

דרושי ם לנו:

| QUO
מהנדט? אלקטרתיקה | quo

;. -

חמעוניעים בעבודה עם אתגר וק>דו 0בחטי בת
צעירת ודינמית — לניהול פרוייקטים ונשיאת
באחריות
להצלחתם הטפנית והכספית ולסיוע
בקידום עסקי של החטיבה ע"י תמיצה בשיווק
בארץ ובחו"ל.

|;i
' :v
fi!ir
^
|%8

יי,
י¥

נדרשים מהנדסים בעלי  5שנות נסיון לפחות ,בעלי יכולת
ניהולית ורקע מעמיק במחנדסי מערבות בתחומי התקשורת
הצבאית והאזרחית.

/j
:i
'?3

לפרטים נו0פי 0ניתו להתקשר טלפונית ,בשעות חעבודת לדני נל ,טל:
 03-333241ובשעות חערב ליצחק דגח ,טלפון.03-J55115 :
או בכתר יד בצריף קיריונ חיים ,נסיין קיד 0וטלפון להתקשרות לת.ד.
 9045תל-אביבT61090,
— סודיות מובטחת —
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ופיתוח תוכנה

בעל נסמן של  8שנים לפחות
בתחומי מערכות תובנה ,בולל ניהול
צוותים ופרוייקטים ,יישומי תק־
שורת ומיני־מחשביס.
חשכלח אקדמית במדעי המחשב.
שליטח מלאה בעברית ובאנגלית.

OUR
*??*? "1י
OUfl
*??»? ן?י
CI1JO
»?»? |"י

 * E|1Jf3ופקידה/כתבנית

אחראית ובעלת יוזמה .נדרשת
שליטה בעברית וידיעת השפה ת-
אנגלית .הדפסה ב ש ת י ה ש פ ו ת
הנ"ל חיונית)!( רצוי נסיון בעבודה
על מעבד תמלילים וטלקס באנגלית.
העבודה במשרה מלאה,
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 man JTאלקטרוניקה לישראל  n' ijaא Jy

"™ .י•

• CpJD

 (P%T| 1^1נא לפנית טלפונית למספר  03-494791—2או

JPBwן  ^1בכתב ל"מנוף מערבית בע"מ" ,רחוב קהילת
? סליניקי  ,9נאות אפקח ,תל-אביב .69513
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BBB
Hffi
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HBB

MB

WB
H
BM

לדבש חדל

*
*
*
*

הנדסאי/טכנאי מכונות או ייצור.
בעל רקע מסחרי ברכש או שיווק.
*דע באנגלית הכרחי.
לאחו שוות צבאי.

 Minn III'Mי
111 I J/J IV ft
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I
Ba

מגויmajnanam

? ?fl
H
MB

למפעלנו בגן יבנה דרושים

* מנהל/ת תשבונות דאשי/ת
נפיון של  3שנים בתעשיה לפחות.

?
?

* תמתירן

ןןןןןןןןןןןןןןןן * למכירת מרכזות פרטיות משובצות מחשב.
|H
?
?
? * ?IIIבעל ידע ונסיון במכירות
?
?
3על יכולת לניהול »ו"מ.
|{|;1ן!||{![||{1
?H
* ידע^ספציפי בתחום וידע באנגלית — יתוןן.
נא
*
•ד,
|
|
|
|
|
|
|
|
בכתב
בצריף
לפנית
קורות חיים ל־אלישרא מערבות ?^1
וחי
קדש משאבי אנוש ,ענף
בע"מ,מבצעתחים
אלקטרוניות
|||||||||||1ןןןןן וווו
תעסוקת VHA
בני־ברק מ.51203 .
עובדים,
48
""""'
v^^k
זמן עבודת גמיש  5ימי עבודה בשבוע
vfl^L
ן
*
*
— סודיות מובטחת ־־
M^Hk
 Iתברתט
עתירת

|||||

מנוף ליצוא תובנה

ספ השכלה פורמלית מתאימה ו־ 3שניה נפיון לפחות פתעשיה, .

נא לפנות בכתב יו ובפרוט קורות חיים ונסיון קודם לת.ד 80 .גן־יבנה
.70600

רק פונים מתאימים מאיור גן־יבנה )אשרור ,רחובות ,יבנה ,אשקלון( ייענו
— סודיות מובטחת —

ידע ומתמחית
בפיתות ציוד
ומה
^^^
אלקטרונימתוחכם ^^».

^By MB HP* M8S DSSssSSfll
לחברת ארגון
ומדעי ניחול יועצים כע"מ
דרוש

?

לעיתון יומי גדול

?

מהנדס זזעשיה וניהול
|מקדם/ת
מכירות
!
?
ברמה גבוהה
?

להשתלבות מנוות הגןמת של מערפת מידע
ניהולית ממוחשבת רכת־היהף .רמש נפימ
של 2—4 .י שנים.
 .עדיפות ינפיון כמערכות מיחן צכאיות.
נא ל»ות בכתב לת.ד 20175 .תל־אביב.
*ינים מתאימים יוזמנו לראיון.
*mm1mBm11^E¤B ^mt^KK^K^^HBmr

 24מעדחכ כל־גו

 Yעה ידע כמרפומ וכתימז עיתונאית J
בטלפון 03*439453
dk
£
H
H
— הוריות מובטחת —

er *Bt

דרוש :מתכנת מערכות בכיר
?
*
*
*

SENIOR SYSTEM PROGRAMMER

לפרוייקט וחפמז ממערכת חפעלח
ומורכבת למערכת .MVS/ XA
הכרחי  :ידע ונפיון רב כמערכות
נפיץ כקביעת טחלי עכורה:
יכולת לימוד עצמי.
רצוי :חכרת מערכת.DOS/ VSE .

DOS/ VSE

גדולח

MVS

בפרטים נא לפנית 5י»יס א'־ה' למר נתן הימל ,טלפון ,899332
בין השעית  09.00-17.00או לגג' סוגימ פורה« .ל«ז .«99»3
 .בין השעות .09.00-13,00

נת של
חברה
^
^

 pnnהמנ01abwto^iimmn?«>6
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rln

לחכדח כת"א
ד ד ו ש /ה

|

 Iמנהל/ת
ן חשב1נות
 110גי

Iן

נםימ של  3שנים
לפחות ,כגרות ,עכ־
רית טובה ואנגלית
מצויינת.
לפנות לטלפון
430376־.03
•4MAAMW
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למפעל ציו דרושיפ . .

",
וי
" ? ^• I
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מהנדס מכונות
"
י ^

להתאחדות

|

jp
I
S

כלכלן

*  3שנות נסיח בתעשיה

* ידיעה טובה בעברית ואנגלית
?* »* aמ™" מפעל ציי

י

מ ה ג ד ס?

___ _ "- ... _-

למפעל תמ"ר דרושים

#1ש1#1
מהנדסי כימיה/מכונות
* ינולת ניהול צוות עובדים

'2£ 13 KJ/ 'JtfD T311

* מקום העבודה מפעל תמ"ר

כימיה או מכונות

כישורים :
השכלה מושלמת של הנדסאי/טכנאי
* ¥כושר ניד nj,a 1ש מספר שגי_ 0
רצוי ^
בתעשיה כימית^ י

!

AI

*
* נכונות לעבודה במשמרות

הנדםא" טס נ א

,

חשמל

_!
L
הול»
לתפ7ז*ד Jנ* ו ו ו /
/."!/ן ו
* בעל רשיון חשמלאי מוסמך  +מתת גבוה
י
* נפי וז בניהול צוות עובדים

 .תל־אביב

][

עבור אגף המתנת
זד'אלקהרזניקד.

[1
]
ו

__

?

.

!ן
ן

ביעורם.
 .כישוריפ
* נסיון בתכנון  3שנים לפחות
 ?¥עדיפות ל בעלי נסיוז בתעשיח המחצבים

לפנות בנתב יד
אל ת.ד50022 .

י,

מהנדס חשמל

m1l ™i n-ri-iM
מהנדס -"» - nniM־־ • לתפק >י ™יי*

דרוש

|

־

__

-

* *?* • ™"1"T*1 T"°

התעשיינים
בישראל

בוסססים  3ADבעיימ

ן

־<
;

לחברה ארצית
מסחרית גדולה

'|

דרושה

לחברה תעשייתית ארצית
שמרכזה בחיפה

| מזכירה בכירה
לצהול משרד של מנהל

|

דרוש בדחיפות

חשב

* רואה חשבון עם נםיון ביצועי במערכות
מחלקת יבוא
ן
כספים בתעשיה
 *,ידע ונםיון בדיווח כספי ומיסוי ברמה
גבוהה
• נסיון מינהלי של  5שנים
J1
* הכרת מערכות גדולות של ע.נ.א.
» ידיעת השפה האנגלית
!1
ונסיון בעבודה במערכות כאלו.
» ידע בהדפסה
I
* ידיעה טובה באנגלית
אנגלית/עברית
|
.
I
בגיזברות
ידע
נא לפנות בכתב יד לראש אגף הכספים
•
והנהלת חשבונות
|:
ת.ד 3437 .חיפה מיקוד .31046
; 9נא לפנות בכתב יד בצרוף קורות חיים לת.ד.
— סודיות מובטחת -
•
.MI: !wr,f w»,rwtt11tr/ 11,
ן  2269 1ת''א ) 61021עבור מזכירה בכירה( uti trrntr!/' ,
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j Iהכישורים הדרושים:
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תחילת העבודה מחודש אוק־ JT• • M
לקבל הקרוב .פרטים
טובר
ניתז ™^^ V
אישית במקום או
^ב־^ ^ j f
\W
טלפיל 94226־ 97794 051־ ^051
במרפאה: ,יו השעות ? ? '<\ 1

EXECUTIVE SECRETARY .3
MANAGING AND SALES EXPERIENCE

לקבוץ מפלסים
דרושה

|

ץ' ן
ן
I
fS
ןן

/

E. C. S. LTD.
לחברה כהון אמריקאי
העוסקת כפיתוח ייצור ושיווק מוצרים עתירי
ידע
דרושים .
*

שכ'רה מ

u <2i Cardiac Care Units [Israel],Ltd.
לחברת!! עתירת •דע בבעלות אמריקאית מהמתקדמות בתחום
פיתוח ו"צור מערבות אלקטרתיות ממוחשבות בתחום הרפואי.

דרושים

תעתיט מדעיים  /מהנדס ,תוכנה
* שנתיים נפיון לפחות כמעשיה.
* נפיון כמקרופרופסוריס ובתכנות כזמן אמיתי.

מהנדס' אלקטרוניקה  /מחשבים
* תכנות מערכות משובצות מחשב ויישומים פימן אמיתי.
* ידע כמקרופרופפוריס וכתחום עבוד אותות )דיגיטלי ואנלוגי(.
' 5מ? עבודה בשבוע ,הסעות ,ארוחות.
חוזה איש• ותנאים מעולים למועמדים/ות לותאימ'ם/ות.

 .1מוזנדס מכונות
 2מהנדס "צור

לקביעת ראיון לפנית לטלפון 661771 :־.02

» .1^Bמהנ/01ת /
ה1דסאי/ת נימיה iff
תהליך
במהנדס
ABB
לתפקיד אחראי
^HA
HI
רצוי נסיון קודם של שנתיים כתעשיה.

?^B

>

F
'•$
{?

למפעל תעשייתי ככני-ברק
לקו ייצור חדש
דרושיס

מכ]1איאח 1קה) למשמווח(

| X
 .ן.
•" *
« .2
י •.3>f
£#• ,
•י ?V

דרישות המשרה :
בוגרי בי"ס מקצועי ) במגמת מכונאות(
 3שנים לפחות.
נסיון בתעשיה דגרתי.
העבודה ב־ 3משמרות.
טלפון  71187:1ביו 08.3o-14.0n
|
י לשרי או אורי.

לחברת שרביב בע"מ

 .2 Hמתכנן/ת  /מנתח/ת מעוכות B

WB

^H

עכור יחידת המחשב.

כישורים  :נ שנות נסיון בתכנו! ותכנות
ידע במערכות D.B. on line

BH

B
H|H

חיפה
|^H
? flנא לפמת ככתכ לאג 1כ"א לתיי• ^ 22ע3י מיי;וד י2410
BB.
אינסטלציה
?IB
עכור מסי  87כציון מסי המשרה.
מהנדס
^^M
ומערכות מכניות

בעל נפיון כביצוע ,הגשת מכרזים ,הגשר
וטפול בחשבונות.
נא לפנות בכתב בציון נםיון העבר לת.ד.
 1658היפה מיקח־ 31015
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KULICKE AND SOFFA
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Wmr^. INDUSTRIES INC. USA.

?

The world leader in designing and building microprocessor
controlled semiconductor assembly equipment

II
I
ן
I
I
I

חברתנו בחיפה .מונה  500עובדים ,מפתחת ,מייצרת
ומשווקת מערבות מתוחכמות המיוערות לייצוא
עבוד תעשיות מיקרואלקטדוניקה ברחבי העולם.
אנו נמצאים בשלבי הכפלת  .הייצור והייצוא
ומבקשים לצרףלצוותהניהולי של החברה את ,
בעלי התפקידים הבאים:

]I

מנהל הבטחת איכות )( Q.A.
 אחראי לניהול הבטחת איכות ואמינות של כלל .החכרה; לגבי מערכות ,שיטות ותהליכים.
* '.מהנדס אלקטרוניקה או מכונות בעל רקע ונסיון.
מוצלחים כהבטחת איכות ואמינות של מוצרים ותהליכים
מנהלי מערך הלוגיסטיקה
)(Material Manager
־ ' התפקיד כולל אחריות למערך החומר של החברה
)מחלקות רכש ,עיתוד מלאי ומחסנים(.
* מהנדס אלקטרוניקה/מכונות/תעשיה וניהול בעל
נםיון של  3שנים לפחות בניהול מערכות מורכבות
בתחומים מקבילים במפעל בשטח האלקטרוניקה.

I
I
ן
I
I
II
ן
I
ן
I
I

 Iמנהל שווק ־ למוצר חדש

I
I
(I

II

)(Product Marketing Manager
י
* בעל נסמן של  3שנים לפחות בשיוזק ביי נלאונזי
של מוצרים .מתוחכמים.

מנהל מחלקת תיעוד מרכזית

I
I

 אחראי לניהול ותחזוקת כלל מערך הדוקומנטציח?ב חברה.
* מהנדס תעשיה וניהול/אלקטרוניקה/מכונות בעל
נםיון של  3שנים לפחות בתעשיה בנושאי תכנון או
ייצור ,רצוי נסיון קודם במערכות CAD/CAM
בתחום שרטוט  ikתכנון מעגלים מודפסים.

I
]
II

לכל התפקידים הנ''ל נדרשת יכולת ניהול והפעלת
צוות עובדים ובן שליטה באנגלית.
תנאי השבר ייקבעו בהסכם אישי בהתאם לכישורים.

I
I
I

: kaלפנות בפירוט קותת חיים ולציץ 'יעבור ראש
אגף משאבי אנוש''.
סודיות מלאה מובטחת !

ן
II
I
1

לחברת אלקטרוניקה לישראל בע"נ! I I

ליחידה הכלכלית

|
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דרושים:
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לחכנת קלט למחשב ,ביקורת פלט ובקרת ספירת מלאי.
נדרש גזגר מיבזן ,נסיון בעבודה עם מחשב ר»גיי•

1 B .י
H .

?\ v

מועמדים יפנו בכתב יד ,בצירוף קורות חייט ,נסיין קודם וטלפון
להתקשרות לת.ד 9045 .תל־אביב.61090 ,
סודיות מובטוות.

י ?
?

־ ן?

למחלקת אבטחת איכות

 * jמבקר/ח איכות  -בקו ייצור I

§$J
fifPl
m ^m
HpJl

HSilr

לביקורת איכות ויזואלית בתהליך הייצור. .
רצוי נסיון 'כעובד/ת ייצור או מבקר/ת איכות בייצור.
העבודה במשמרת ערב ,בין השעות .16.00—23.00
מועמדים/ית יפנו ישירות .למפעל ,רח' גבורי ישראל  88תל־אביב ,ביו

fl > I
? rf
? .
I

השעות .8.00—16.00

?

 nymop^N man 'JTלישראל גע"מ ) \€
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למוסד גדול לביקורת

אנו מחפשים עבור
אחת החברות הקשורית עמנו

דרוש/ח

עורך/ח  -ד"!
)מ3קר/ת<
לחמקידי ביקורת

!

מנהל כללי !I

דרישות ו!תפ?יד:
רשיון ישראלי של עורו/ת דין.
* עצמאות בביצוע ביקורת ו/או נסיין
* בתחומים קרובים.
* יוזמה וכושר שפיטה.
* כושר הבעה בעברית ובאנגלית בכתב
ובע"ם.

לחברה מבוססת
לייצור ושמתים

.

ף

]{
V

:ן

־

דרוש נשיון .קודם בניהול ,חגרה עסקיתV .
י
לפגות בכתב יד בצרוף קורות חיים לחברת [
נגאה בע''מ ,ת.ד ,33384 .תל־,אביב |.61333

לפנות בכתב־יד בציון תולדות חיים ונסיון
קודם ,למדור המכרזים ת.ד 16250 .תל־אביב,
מיקוד  ,62098לא יאוחר מיום .20.8.84

 IIנזונז תעשיות  ,875 in.irmחיפה1(1 31008.

סודיות מלאה  , .מובטחת
:

:

I

י
"
י י? ־ '
,
־ י

;fe

למניעל תעש»ת> גדול בדרום
דרושיס

Bgjj^g?! onfinxi
*
*
*
* .

לבאים מחוץ לאיזור תנתן עזרה בדיור
תנאי שכר טובים למועמד המתאים

מועמדים העונים לדרישית חג"ל י0ני בכתב יד בצריו
קורות חיים לת.ד 468 .ערד 80754
סודיות מובטחת — רק מתאימים ייענו

26ב'געליב כל?ו ^^^^^

!י '
ן

לםניפנו כחיפה
)כרמל צרפתי מנוד .שאנן(

דרוש

מהנדם מפונות בעל נפיון של  5שנים לפחות
כמעשיה — רצוי הכימית .
בושר ארנון וניהול מוכח
ידיעה טובה בעברית
ידיעת אנגלית טכנית

י

jf

 .1קופאיות ואשיות
|
רצוי נשיןן ?ודפ
I
סוג 1 ,2
* כהנהלת־חעפונות* .

| למשרד נסישת ד !מי !I
;:

דרוש/ה

::

|! פקיד/ה מומחה ;I
י! •
בעל נסית
לתיירות יוצאו — :בירושלים
 j:י
?
תשלום גבוה במיוחד למתאים
::

>:
י|
;:

.

י•
!י
? :> .

רק בעלי נםיוו יענו
< !.
להתקשר 815055־02
. ::
?  ?••/ • .• :> .י .רק בשעות 13—9

ן

 .2קבלו משלוחים
* בעל טנדר  vteםגיר.
מועמדים מתאימים יפנו .כל יום בשעות
אחה"צ למר חיים שטיינברגר בהיפרכל
ליד הציק פוסט.
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ן
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ן
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אנו עוסקים בפיתוח וייצור
 4\^^9fl ^k._ ..*— — nחברת במ
—_».
^
מערכות אלקטרואופטיות ממוחשבות
\ iעתירת מדע
^ \\l HA
m
\l
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^?« l
ראית
המשלבות טכנולוגיות
? AXW^HHIשלאלריו
של י
ואינטליגנציה מלאכותית
\| ll
n'vm AWXwHHl fl a ^S ?1L#
J^^^%%JMBHB|?• mm ? mmm mam ?? mאלק»רמ>תבע" 0עבור אוטומציהנתעשיח.

אופטרוטק ממשיכה בתנופת הפיתוח והייצור .חוג לקוחותינו הולך ומתרחב ונמנות עליו כיום
חברות ענק כמוHewlett Packard, Texas Instruments, Control Data Corp, ICL :
 Rockwell International , General Electric,ואחרות .לנו חברת בת בבוסטון ,משרדים בלוס אנג'לס
ובריסל ונציגות בטוקיו .לצורך ביצוע משימות פיתוח חדשניות ,תמיכה ביצור וקידום השיווק ,אנו
מבקשים לצרף לחברה את אנשי המקצוע הבאים:

לפיתוח חומרה/תוכנה למערכות מתקדמות
הכוללות מחשבי .INTEL 8086 ,80286
נדרש :רקע בנושאים אלה .אפשרות גם
למהנדסים צעירים ללא נסיון.

לרכוז נושאי אבטחת איכות ,תקינה ומידע
טכני.
נדרש :רקע בתעשיה עתירת ידע ,ויכולת
התמודדות עם מערכות רב תחומיות.

להשתלבות בצוות פיתוח מערכות ומכלולים
אלקטרואופטיים המשלבים הנעה ומכניקה
עדינה.
נדרש ־ נסמן של שנה לפחות בתחומים דומים•

לריכוז צוות פיתוח מערכות ומכלוליס
אלקטרואופטיים המשלבים הנעה ומכניקה
עדינה.
נדרש  :נסיון מוכח של לפחות  5שנים בתפקיד
ריכוז צוות פיתוח בנושאים דומים.

לביצוע עיבוד שבבי לדגמים ואבי טיפוס.
נדרש  :נסיון קודם מוכח של שנתיים לפחות
'
ונסיון בקריאת שרטןט ןהכרת סימני מתן
מידות.

י

לרישום פעולות בבנקים במספר מטבעות
וטיפול בספקי חו"ל.
סוג ג' או ד' .
נדרש :נסיון של  2עד  3שנים  ,ידיעת אנגלית
הכרחית.

 5ימי עבודה בשבוע
סודיות מובטחת
נא לפנות בכתב יד בצירוף קורות חיים ותוך ציון מספר המשרה אל:
אופטרוטק בע"מ ת.ד 69 .נס ציונה .70450

אופקים חדשים בתחום חאלקטרו-אופטיקה
למוסד צבורי ארצי

דרוש/ה
)ופוש/ת( במה,
וווזו/ת

לתקן 111*01

?

1

סחף ,חברה ישראלית

־

לעבודה כאזור כאר־שכע והדרום

_

להפעלת מהפרים הידראוליים

I

י

לחברת הנדסה
דרושים

ן  .1מפעילים * ! "-מהנדס מיכשוו
 .2 1מעמיסימ -ו * מפקח מיכשוו I

דרישות התפקיד:
— השכלה אקדמית בתחום מינהל ,כלכלה וכד'|.
— נסיון בעבוד תקני כח־אדם והערכת
עיסוקים.
— יכולת ונסיון לנתח נושאים לא שגרתיים.
— ידע בסיסי בתחום המחשב וישוסו במערכת
כח־אדם.
המעוניינים יפנו בכתב יד עם גית תולדות "
_
חיים ומס' טלפון לת.ד 162M .תל־אביב לא
/ן יאחזר פי?Ja&«0
j

לפרוייקטים בתעשיה הכימית

יי•""' י*" —-־

ו

באזור הדרום.
לפנות לטלפון 057—74799
או לת.ד 3153 .באר-שבע

I

י
;

 ansmכל"בו 17

B^HSR^^^^H
^^^^^^

|HB K

SBI^HH^^?1H

^W

 Iחיה שותףלפריצתהדרך!I
Hj

*^

QO^S^SffiB
חברתנו מונתה לייצג בישראל
את ציוד התיב"ם (CAD/CAM
של חברת

GE -CALMA

לוזשלמת צוות עובדינו דרושים לנו:

 .1מהנדס שיווק
 1^1לציוד חיב"ם
?
.2
מהנדס
"שו»י0
,
I
לציוד תיב '?
?

9

לאגן? הנספים

9

להקמת מערכת כםפים ממוחשבת ח־מטבעית

9
9
9

* דואה חשבון מוסמך.
* תואר בכלכלה/מנהל עסקים — יתרון.
* ידיעה נרחבת גנהול מערכת כספים ממוחשבת

9
9
9

9
9
9

*  3—5שנות נסיין.
* יכולת השתלבות בעבודת צוות.
* ידיעת השפה האנגלית הכרחית.

9
9
9

*

להשתלבות במעון הכספים

I

הכישורים הדרושים;

דואה חשבון מוסמך.
•דע בהפעלת מערכת חשבונות דו־מטבעית.
 3—6שנות נםיון)רצו• בתעשיה(.
יכולת נהול צוות עובדים.
ידיעת השפה האנגלית הכרחית.

9
9
9
9
9

Tit

?H

איש מעדכ1ת

1

I
9
9
9
9
9
BH

9
9
9
9
9
9

*
*
•*
*
*

D B SD3
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הכישורים הדרושים:

9
^^
אם הנך בעל יזמה ומעוניין באתגר מקצועי ,הצטרף •לצוות מעולה9 ,
צעיר ודינמי במ0על מתפתח בעל שיטות ניהול מתקדמות,
?9
9
המיישם טכנולוגיות עתירות מדע.
פנה בכתב יד ,בצרוף קורוח חיים מפורטים ומם' טלפיו אל־
9
*'נטל אלקטרוניקה בעינו
9

*
*
*
*
¥
*

השכלה בהנדסת מכונות או אלקטרוניקה
»וליטח מ ושלמת באננלית ובעברית
נסייו קודם של  3שניס לפחות במעשיה ,רצוי בייצור
מכני או במערכות משולבות אוטומציה תעשייתית.
נסיון קודם בתיכנון/הפעלה/שימוש במערכות תעשיית-
יות משולבות מחשב.
המועמד למהנדס שיווק חייב לחיות בעל נסיין קודם
בשיווק.
המועמד למהנדס יישומים חייב להיות  .בעל נסיון
בשימוש במחשבים לפתרוו בעיות הנדסיות.
נסיין קודם בתיב"ם — יתרון בולט ביותר.

 3טכנאי שירות
למערכות תיב' ם
*
*
*

נסיון של שנתיים לפחות בתיקוני שדח )לא תיקוני
מעבדה( של מחשבים )מיני ומעלה(.
שימוש חופשי בשפה האנגלית.
נסיון קודם באחיקת מערכות תיב"מ — יתרון בולט.

* * *

מ ועמדים שיש להם הכישורים הנ"ל יפנו בבתג .
לג'נרל מהנדסים בע"מ ,ת.ד 557 .הרצליה ,46105
תון פירוט מלא של קורות חי'ים ,נסמן ומקומות
עבודה קודמים ,תפקיד נוכחי? נא לציין מס' טלפון.
מכתבים שלא יכללו את כל הפרטים המבוקשים לא

יידוגי.

סודיות מובטחת

"צור מעגלים ?filmן מ1הל את1קה
I
ן מש/לבים W¤ wZvnw2
? לחברת הזרע" בע"מ -חיפה ?
"
דרושה

|

|

ן כתבנית מנוסה ?
! ולעברית ואנגל"ח !
_ למחלקת היצוא
ן
_fl
_!.
"
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| למר פטר דגן.
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למפעל תעשייתי
הנווב>ל ב»צוד תכשיטי ה
דרושים

מעצב/ת תכשיטים
צורפים
ענ< נסמן
גא לפנות טלפונית ,גשעזת העבודה
 ,03-611421ליעקב.

תאור התפקיד:
?
 * I־ ניהול אחזקה במפעל העוסק בייצור בשטח המתכת.
 * Iניהול ייצור הקשור במכונות עיבוד שבבי כולל
מכונות .CN.C
B
 * Iניהול צוות עובדים מקצועי בהיקף של כ־ 30עובדים.
 * Iאחריות על הכנת מעיד אחזקח מונעת וקביעת
תוכניות אחזקה תקופתיות ושנתיות,
8 I
*
 ¥אחריות בנושא הצטיידות.
I
 Iהכישורים הדרושימ:
§ * נםיון בניהול אחזקה של  5שנים לפחות במשעל
תעשייתי.
I
 * Iכושר ניהול צוות עובדים גדול.
I
 ¥כושר ניהול מו"מ.
י
? * Iיליטה בשפות עברית ואנגלית.
 * 1מהנדס מכונות או חשמל.
 / I Iנא לפנות בפתכ בצרוף ?ורות חייפ ונפיץ ?ודפ למנהל \
Vi
 I t Mפח אדפ כשפעל.

1 ^£7צות־נ1לית ,ת.ד 535 .טלK^ 065-71313 .
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 Iג*"י I
ליידי בגיר קרית גת
דרוש

מהנדס תעשיה וניהול
לפיתוח וביצוע פרוייקפיפ כנושאיפ:

*
*
*
*

,,

למעונין בשליחות עם אתגר ן ן
לרוצח ומוכן דתרומ בתחומ הקהילתי חכרתי
מוצןן תפקיד של מנה ל מתנ" ס
מצפה דמון
ב :אופקים
אליכין
תל ־כביר )ת''א(

W
C
S
>
V

דרישות התפקיד:
^ fהשכלה אקדמאית ) (B.Aלפחות
החינוך,
בתחום
השכלה
יועדפו בעלי
מדעי ההתנהגות ובוגרי
^
 fנסיון בניהול בהיקף נרחב.
ניהול עצמאי של תקציב וצוות.
^ נסיון קודם כחינוך ו/או מינהל תינוכי רצוי בתחום החינוך הלא
J
 Cפורמלי ועבודה קהילתית.
 jנכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

^
^
£
f
f
^
f
t

^
f
\
C
1

מערכות שכר ושכר עידוד
מערכות מידע
הדרכת עובדים
ניצולת מיכון וציוד

עדיפות תינתן לבעלי נפיון
נא לפנות בכתב לת.ד 187 .קרית גת
 82101עבור רחל בוקאי
טלפון 051—66611
— פוריות מוכפחת —

יא " """

? חדוכרה למרכזי תרבות וספורט )לניטי מבוגרים( כע"מ B

 Sמנוריפ במקום תנאי הכרחי

 j ; ywwwwwwwwwwwwwwwvwv^ .מריאן החברה למתנסים גבעת הג'וינס ירושלים —  91034בציון
 Mהמקום המבוקש.
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דרוש /ה
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בעל נםיון
לתיירות יוצאו — :בירושלים
תשלום נכוה במיוחד •למתאיפ
רק כעלי נפיון יענו
להתקשר 815055־02
רק בשעות 13—9

;!
j:
;:

יענו מועמדים מתאימימ בלבד.

§
השקיה i
מומחהמכירות בחו"ל  || Hפקיד/ה מומחה ||
W.
לפעילות
'ff£
ic
|p
;•M
M

בעל נסיוו רפ כתכנון התהנה ושרות M
21
למערכות טפטוף והתזה.
דובר אנגלית טובה ,נכונות ליגיאה *M
PK
אחת.
שנה
פיירית לתהופה של
י
י
לפנות בכתב יד בפרוט תולדות חיים  Mי!

 Kונסיון לת.ד 189 .רמת־גן.

#ן

:י
jן

}

 Xיש לפגות בצרוף קורות חיים המתייחםים לדרישות התפקיד ,שמות T
 fממליצים ופרוט מקומות עבודה קודמים מוסדות ותחומי לימודV .
 Cהמעוניינים יפנו בכתב עד שבועיים מיום פרסום המכרז אל אםתי M
^
B

^!וניין כהגעות עבודה י

"

פסיכולוג

ישראלי ,חוזר מארח"כ דוקטורט
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^COUNCEUNG PSYCHOLOGY
 M.Aכקלינית  11שנות נסיון
.04—232670
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עומד להפתח
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דרוש>ם
לאגף פיתוח

\

u

_.. .ו

-."u

"," 11V 1JNו,

I

מוועד האחרון להנשוז הפועפ־ "
B
דות23.&84:

מועמדים כעלי נמונימ מתאימים ?

ייענו ויזוטני להליכי טיח•

 -סודיות מובטחת -

I

?

j

ף^

'^MSP

* ה1ד0אי/טבנאי אלקטרוניקה
לפיתוח כרטיסים דיגיטאליים ,אנלוגיים
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 1לחברת אלקטרוניקה לישראל בעינו
 Iלחטיבת התקשורת k
J^Y^ffc

|

_  -הקורס ימשך ששה חודשים רצופים ;לימודי 'vm

במרכז ההדרכה של ההברה.
?
? — Iמשתתפי הקורס יקבלו משכורת מלאה.
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ושילוב ביניהם  -במסגרת צוות פיתוח.
של מספר שנים בפיתוח מעגלים דיגי'
נדרש בעל נסיון י
טליים ואנלוגיים .נ סיון בפיתוח מעגלים משובצי מיקרו
מחשבים  — INTELיתרון.

נ

־

לםחלקת תפ" י

;

* פקידת תפ"י

<

? ;"?j
'י ־ .
«*
"־

למעקגים על קידופ ייצור ורכש
נדרש ידע בהדפסה ונסיון בתפקיד דומה.
ידיעת השפה האנגלית — יתרוו•

י«"
ג-

למחלקת ייצור

]

! | * חרט/כרסם
!י^

1

לבניית מיתקנים ותחזוקת מכונות

B

נדרש נסמן של  3שנים בתפקיד דומה.

!" JL,
?R'Y
?S.- .vJr

מועמדים יפגו בכתב יד ,בציריף עורות  ,o"nנסיין קודם וטלפיו להתק־
שוות לת.ד 9045 .תל־אביב.61090 ,
־' ־"—•

V
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למוסד ציבורי גדול בירושלים
המוסד ממלכתי

מנהל כו"א

*

בדרגות :סגן ,סרן ,רג-סוץ
אנו מציעים לן —
עבודה בעלת עניו ואתגר ,הברוכה
* בניידות.
לימוד חשפה הערבית-
* תנאי שכר טובים ותנאי שרות מיו-
* חדים )לרבות רכב צמוד בתום ההכ-
שרה(.
עבודה קבועה.
*
מסלול קידום רחב ואפשרויות להת-
* פתחות עפ"י כישורים.
העבודה מתאימה גם לקצינים העומדים
להשתחרר מצח" ל בחודשים הקרובים.
אם גילד בין  ,31—23השכלתן לפחות
תיכונית מושלמת ובריאותן תקינה —
פנה גא גכתג לת.ד 33171 .ת"א )מיקוד
 (61231עבור ב"א ,בצרוף תולדות חיים
ופרטים אישיים )גולל מס' ת"ז וטלפון(,
פונים מתאימים ייענו.
! m,

& 3ftע7י 3כל־בו

דרושים

מנהלי ה עבודה

אחראי לפיתוח 'משאבי אנוש,
יחסי עכודח ,שכד ,תקנים
ונהול צוות
כישורים נדרשים:

דרושים קוגיגי
מילואים

*
* .
*

^^W

ביפוורימ•:
? ifנסיין רג בניהול פרוייקטים של מבני
ציבור ,כולל ניתיל אתר־בגית עם צוות
עובדים גדול .י
 )fשליטה בעבודות שלד ,גמר יפיתווז.

נסיה מוכח בנהול כו"א עם רקע
מוסדי/תעשייתי.
רצוי אקדמאי': .
שפות :אנגלית .שפה נוספת יתרון.
גיל.45—35 :

מנהלי  -עבודה
לגמר

דיסקרטיות מובטחת

נא להתקשר למשררט־ ימים א־ה טלפון
510ד65־ 03בין השעות 09.00־.00ד .1בימי ו'
ובשעות הערב 537216־ 02או בכתב לפי
הכתובת:

תנאים מועדפים
לבעלי הכישורים המתאימים
לקביעת ראיוגות נא*
לפנית בשעות העבידה m
לטלפונים .054/50384 ,50874 ,54194 :
JKL
^^ף":
טודיזת מובטחת
—

—

^
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מנהל I 'na
צביעה ואשכרהI

»
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ל נער מתקשה בן קיבוץ
>גיל (13
היקו"העגודח:
חצי משרה בשעות הבוקר ,
מגורים באזור חיפה הלרחייט

)ברים וסדגוים(
טדיפוה לבעלי נפיון
נא לפנות אל "חגור" בע"מ ,מח' כוח H
— 1i,""1 f 1- v- nx w n u,/
?  Qחוף הכרמל טיגןוד ^0870
אדם ,רח' הקישון  ,11בני ברק.
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המשטרה
אתגר
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| * מעוניין פםקופ עבודה קבוע ?|
! * pמעוניין בתפקיד מעניין ולא שגרוני ?
* מעוניין פהפנפה גכוהה והטבות ניכרות ?
| |!
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משטרת >שראל מעונ"נת בך
II
לתפקיד* תנועה וס»וד.
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ק 8השכלה לאחת מלשכות הקליטה המפורטות להלן:

I

''_ » ירושלים — רח' המלך ג'ורג'  -טל02—244433 :
..־_

A

יאר-שב י.י _  'niו».-עיי»י" « _ . H M

?

m1_»»t

...
למשרד עורך־דין בתל-אביב
דרוש

ן
\

j
ן
ן
ן
I3

ווורד/ח דין

י ,כעל/ת נפיון בהופעות כפתי משפגז כתחופ
!הנזיקין בהפדר של שותפות ו/או אחר.
ת.ד 422 .ת"א.
י
סודיות מובטחת ונדרשת.
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דרוש

|

מגהל־חשבונות ,

מעולה ,מפודר,
דייקו' וקפדן.
לניהול מערהת חש־
נוגות ונכיה כחפרד
" קייפת .פשו כן פתי-
י חת מערכת השכונות!
 1להפרה חדשה.
לפנות טלפון
1
 04-644577חיפה.
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?צורן מיקרואלקטרוניקה בע"מ הינה חברה עתיחת ידע
ומסונפת לאלרוץ תעשיות אלקטרוניקה בע"מ —
קונצרן אלקטרוניקה מהגדולים והמתקדמים בישראל.
אנו נמצאים כעת בתנופת פיתוח וגידול
וזו הזדמנות לאנשים בעלי פוטנציאל אישי ומקצועי גבות
להצטרף אלינו.

מודעה  11מיועדת
לעורקי
מעגלים ממוחשבים
המועמדים המתאימים יהיו:
• בעלי תחושה גרפית מפותחת
• בעלי תפיסת תלת־מימדית ופוטנציאל טוב להתמצאות בשרטוטים מורכבים
• בעלי דמיון .יצירתיות וקואורדינצית עין־יד מפותחת
• יילקחו כחשבון גם מועמדים/דות חסרי נסיון קודם
'
זוהי הזדמנות מיוחדת במינה להשתלם במקצוע חדש ומבוקש ביותו'
ולהשתלב בחברה המצויה ,מפתחת ומשתמשת במיטב המחשבים
והטכנולוגיות המצויים בשוק מתקדם זה.
החברה מאופיינת ביחסי אנוש מעולים
ובאפשרויות לביטוי והשפעה אישיים של כל העובדים.
בצורן אנו מציעים אפשרות ליטול חלק בעצובו של מפעל חדשני ועתיר ידע,
תנאי שכר מעולים )כולל עדכון משכורת חודשי( ,שבוע עבודה בן  5ימים,
העבודה במשמרות  ,קידום אישי ומניות בחברה שייעשו אותך שותף מלא בהצלחת ההברה.

י
ו

גא לפנות למרכז תעשיות מדע
ת.ד J495 .חיפה M024
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למפעל תעשייתי
דרושים

* סגן מוהל יצוד  -מהגרם
תעשיה וניהול מתחיל
או הנדפאי עפ נפיון )רצוי כענ>* המזון(

* מוקידת מנק" ל

נפיון כניהול משרד ,ידיעת השפות העברית והאנגלית על
בוריין ,כולל הדפםה כשתי השפות ,ידע כהפעלת טלקפ -ד
יתרון.
נא לפנות בכתב־יד בפרוט קורות חיים ונסיון קודם לת.ד624 .
יבנה .70600
רק פונים מתאימים מאזור יבנה ייענו.
— פוריות מובטוזת —
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לעירית ראשון-לציון ,האגף לחינוך ,תרבות
נועד וששורט חמדור לספריות
דרוש

מנהל למכון לתולדות ראשון־לניון
ההתישבות והציונות _ )בית זרובבל חביב(.

על המועמד לענות מי הדרישות הבאות— :
 .1תואר ראשון לפחות' בתולדות עס ישראל )תחום ההתמחות תולדות
הציונות או תחום קרוב לזה(.
 .2רצוי ידע ו/או נסיון בספרנות.
 .3רצוי ידע ו/או נסיון בהוראה/הדרכה.
 .4רצוי ידע ו/או נסיון בניהול.
היקף המשרה ותנאי ההעסקה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד.
י
כדבר פרטימ נא לפנות אל :מרמת הועד המנהל של בית ורובג ל חביב,
הגב' דלי צוד ,רח' מוהליבר « ראשון־לציון ,םל'  03-944008או טל'
.03*994998
שאיר ניצן ,ראש העיר

?
I

לכפר חטוער אונים
דרוש/ח

kj

!
מ!וה לאנגלית ?J
•
 1לפנות טל ,052"25843 :כפר־סבא. .
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מעוניין ־־כחצעות־ עכודח י
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לתשלובת מפעלים של.התעשיה הצבאית

דרושים מהנדסי • razon
 .1מלי וותר ,של שנתיים לפחות
 .jללא וותק שסיימו לפודיחס דזשנדז.
המועמדיפ המתאיטיפ יוכשרו לעבומז כפזל^ות הפיתוח של מפעלנו תדר
פעכר 5חזור תפקידימ מתאיפ.
ך>מעעעיםיפנובצהוף  rxnipחייט אל:
יחידת התעסוקה ,ת-ד 1014 .חמת השתן ,מיקוד  ,47100מבור מט' .127
גא לציין מס' תעודת זד\ת ומם' טלפון.
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כתיבה גמכוגת

!ירימו!"

לחברה ארצית ליבוא

טלפון  28198Sת"א

דרושה

( I
דרוש
11
 ,מנחל־חשכונות (

 ,מעולה ,מפודר,
י
דייקו ,וקפדן.
> לניהול מערכת הש־ן י
 ,בונות וגביה כחכרה ו
סיימת .במו בן פתי?
י חת מערבת השכונות
 ,לחברה חדשד*
י
.
• לפנות טלפון
<
חיפה.
| at—644577
(
m
m
m
m
w
m
*
>

,

j

מידת שנו j
*• הכנת נתוני שכר למחשב.
־ ?¥הועפה •.מכרית אנגלית ?• .
* משרה מלאה.
גא לפנות לכת אדם טל03—330971 .
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יד ושם ,ת.ד 3477 .ירושלים _
91034

I^HE&HB

 ' j Iלמנעל בצפון הארץ ן
 . ' -y * Iדרוש .
*
!
| מהנדס תעשייה ?ן
וני הול
11

לחברה תעשייתית גדולה לידלעה

 * 1התפקיד
?

דרוש:

מנהל שיווק

טיפול בקעןר בי? החכרה לבין לקוחותי ה באירופה :שילוב
של עבודה אדמי1יסטרטיבית במשרד ימכירזת בשטח,
כפוף למנהל היזמא )מקביל למנהל שיווק ארה" ב.
נדד'ש נסיז? קודם בתחלמיס הנ" ל וידיעה שפות ;אנגלית +
צר פתית/גרמנית( .

מקום העבודה :תליאביב.
המועמד המתאים י פנה בכתב יד בצרוף קור ות חיים ונסיןן
בעבודה אל "מנהלים"  ,ת.ד 4665 .תלי אכיב.61046
סודי ות מובטחת
|
ן

I
?
>£
«
I
I
I
)f

? נא לפנות לת.ד 4868 .היפה עבור מם' ?

.586 1

-חוק הזדמנות שווה בתעסוקה,

מקר ו
לתםק"ד אחראי
להםברה
ויחסי ציכור
ביר־ושם

5י

* Iמגוון תחומים הקשורים להנדםת1
1
י ? ייצור.
g
כישוריפ
* נסיון של מספר שנים במפעל .V
m
תעשייתי רצוי בענף המתכת.
I
> בעל כושר ניהולי.
המועמד שיתקבל לתפקיד מיועד לאחר I
הכשרה מתאימה להיות ראש הנדסת ?
?fc
ייצור במטה קבוצת המפעל.

?

•י . " ? ";';-:תשמ"א'?-־־ 1981 .
לפי' 'חוק זה אפור לסרב לקבל אדם לעבודה
מחמת מינו  toמחמת היותו נשוי או הורה ,אלא
אם אופיו או 'מהותו של התפקיד מונעים קבלתו
של י גן אחד המינים לעבודה הנדונה• .
• :העפרייניפ *פוייט לעונש על־סי החוק.

II

התפקיד
 .1קשר עט אמצעי התקשורת )עתונות,
רדיו ,טלביזיה(.
 .2קכלה והדרכת אורחים ביד־ושם.
 .3אחריות לניהול ועריכת טקסים.
 .4ניהול המחלקה להסברה ויחסי ציבור.
הכשוריפ הדרושיפ:
 .1השכלה אקדמאית במדעי החברה.
 .2ידיעת השפות עברית ואנגלית על בורין.
 .3רצוי ידיעת שפות נוספות.
 .4נסיון קודם בתחום הסברה ויחסי ציבור.
 .5כושר הבעה בכתב וכע"פ.
' .6נושר ניהול דווח עובדיס.
השכר בהתאם לכישורים •
II
עפ"י הדירוג הממשלתי . ..
המעמיניה להגיש מועמחמפ יפני ככתב \\
עכור מכרז .עד תאריו .24.8.84
\v
O

M.n

^

• .
_

למכירת דכב
בחצז המחיר!

ה

אם אתה עומד למכור מכונית ואתה מחפש קונים רציניים ־
פרסם מודעה בלוח החדש, ,אנו נחייב אותך בחצי מחיר
המודעה .כן ,חבל לשלם יותר ,כי באמצעות הלוח החדש
תחסוך כסף יקר ותעשה עיסקה כפולה:
א .מודעת רכב בחצי מחיר.

*"^"*-מ!* WR
 jrainaהאוח gs^ T ,ה>גיו בלהע.ר ־

בלוח החדש ש לך עסק
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זחשי?pזרזשy/l#f)n1ו^nזד^mשזn7^nשות
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מכשירים מדויקים
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למפעל עתיר ידע העוסק בפיתוח וייצור מערכות מתוחכמות

_ ?. ?jj

יי"™™

 — "-. .. y Iמהנדסי אלקטווניקה:
( * i£־™־*'־פיסיקאייט:
'  * ft־־יי ־י *־מתמניש אופטיים:
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לפתוח מערכות אלקםרואופטיות — בעלי תואר שני.

B.

ft

לתיכון מערכות אופטיות ,כעזרת מחשב ,רצוי נסיון קודם
^h
בתוכניות .CODE .v .SYNOPSIS
£ty
?>"< למתאימים מובטחת תעסוקה מעניינת רבת אתגר מקצועי בפיתוח מערכות
מודרניות ומובלות בארץ ובעולם.
rS
• תנאי עבודה טובים ) 5ימי עבודה בשבוע(.
^AL

?^h
B
•>'<?
? fj
J^J,

|  Cל
?^^ I

התעופה כן-גוריול; מיקוד ) .70100נא לציין על המעטפה "עכור ןזמ"ם"(.
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מועמדים י מתאימים ייענו.

} [J5

 -סודיותמובטחת-

־^*

|

[:
ן
|

.

אל
 A Jנא לפנות ככתכ כצרוף קורות חיים ,השכלה ,נםיוו מקצועי ומפ'
ת"ז ,נטל
|  J!p>£מינהל חתעפוקה ,יחידת גיופ והלימה ,התעשיה האוירית לישראל כע"מ,
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? ?M ?M
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למפעל חדש ודינמי

ן

_•

דרושימ:

ן

\  Jהןוסאים/מבנאים י
־ ן
\ _

?I

|
מופמפיפ ממקצועות:
_
חשמל ,מכונאות וטכשירנות

?

פםיד ממאי

ו־מרמו" וימופה הא"יי'ת זפיוו של 2— 1
רק מועמדים זזעונים ?דרישות א7ה יםנו
;
! ? בכתב־יד ת.ד 2035 .אזור התעשיה הרצליה
י  1מיקוד .46733

1 ,

_ סודיות מובטחת -

1

1

JL
f^L

מורה

כמקצועות:
תנ"ד .תולדות עם ישראל ,וערכים
כיהרות.
משרה חלקית .תנאיפ מועדפימ .מוי שליטה
פלאה פשפה האננלית.
נא להתקשר עם מיכאל און — 94385/6־,065
מנהל בית הספר ניר העמק ע''י עפולה.
מורו! לצרפתית .ככקעה931137 .־ 02בערב
בחול.

מורה לאולפן כבקעה .נפיון.פופרה.

931137־ 02בערב בחול.

?

•ן

מזכירה לאנגלית ועברית .חלקית.

אננלית מוכרחת93!!37 .־ 02בערב.
 02-931137בערב בחול.

זוג אם כית  +איש אחזקה לפגימיה
דתית לבני ארה''כ.

931137־ 02בערב בחול.

? ^^^ 1

ראש משמרת

?
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נא לפנות למה' כ"א
טל'063—62267 :
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דרוש לתכנית תיכונית ' אמריקאית
כישראל

מדריכה לשנימיח לכני חו"ל דתיים.

?

ENGIN

^.CATIONS

לחברה עתירת ידע בירושלים
העוסקת בפרוייקטים
ושמתים בביוטכנולוגיה
דרוש:

{ מנהל חשבונות
1^#
תמחיר!
תחילת עבודת — ספט' .84
חג»ת מועמדות בכתב לת.ד 2357 .רחובות
.76122
— סודיות מובטחת —

 1m!T mאלקטרתיקה לישראל fkj

 ifלמוודקת הנדםה

*m

'y

'\^SSI

י? ,
-

דרוש

מהנדס אלקטרוניקה

f

לתכנון והקמת מערכי בדיקה אוטו. -
מטיים למערבות משובצות מחשב
בתחום הטלקומוניקציה.

"£
;־רץ.
>?'?',
.y £
^־•;:

נדרש נסיון של  5שנים לפחות בתפקיד דומה,
נסיין בעבודה משולבת עם תיב"ם — יתרון.
ידע בשפת האנגלית — הכרחי.

31
'.?,a

* * *

מועמדים י0גו בכתב ,גצירוף קורות חיים ,גסיוו קודס
וטלפון להתקשרות לת.ד 9045 .תל־אביב .61090
I
— סודיות מובטחת —

,iM
'mi

' ?? ?
V
למפעל תעשיתי
האושר
דרוש

משקיע

 150,000דולר
אפשרות לשותפות
פעילה
? כהשכ ומנהל
הכפפיפ.
נא לפנות לת.ד.
 33497ת''א.
—םודיות מובטחת—
י

?I

|» ?

"מכבי-הצעיר'' _ הנהגה ארצית
דרושים

מרכזי סניפים ומדריכי בוגרים
בשכר ,לפעילות בתנועת הנוער
מככי־הגעיר''
"
מועמדים בעלי נסיוו והכשרה בהדרגה מתבק־
שים לו^קשר ל מכבי־הצעיר" ,בל יום בין
"
השעז'ת  09.00-17.00כפר המכביה ,רמת גן.
0ל03-779-031 03—773-566 .
)קו פנימי (738
,

ך—

__

,

n^nn!n§11tEjT1nHsl!5rvS3

ד ר ו ש ים

טכנאי שרות

טכנאי נועבדה

I

?דע באלקשיתיקח ספרתית לאחזקת U JIlinD
עם
בוגר בי"ס מקצועי במגמת
ומיקרו פרוססורים.
עדיפות לבעלי ניסיון קודם.

משרה פנויה — ח'2«/84/

אלקטות>קה.
ניסיון באחזקת מחשבים _ יתרון.

תאור התפקיד
מנחה לפעילות חברתית בפנימייד .ואחראי
לעזרים אורקוליים והפעלתם ולהכנת תוכנה.
אזור ההנחיה פת"א עד אשקלון.
דרישות ממזרה
השכלה אקדמאית בחנוך או במדעים קרובים,
נסיון בחניך החברתי הלא פורמלי .יכולת
הנחיה של מחנכים ומדריכים )צוותים ויחידים(.
הכנת מפגרת כפרי נוער והפנימיות .נכונות
לעבודה גפ בשעות הערב .בעל רכב.
הדרנה
בדרוג עובדי הוראה  +גמול מדריך
תאריך אחרון  .19.8.84־

ידיעת אנגלית הכרחית ,ידיעת גרמנית
— יתרון.
בעל רשיון נהיגה.
העבודה באזור ת"א.
נא לפנות בכתב לאלדור מחשבים ,רח' גלגלי הפלדה  ,9הרצליה.

!
ןלמעדניית צמחו

? מחשבים בע"מ

| דרוווו|:

נציגים בישראל של , N I X D O R F , PARADYNE . TANDEM :אלב" ס
בניין שביט ,גבעתיים0 .ל03-319448 .
ן
ן

 1קצב

למפעל של התעשיה הצבאית באזור המרכז
דיושים:

י מהנדסי אלקטרוניקה
—
—
—
—
—

לכתיבת תיכניוח למיקרופרופפורים של אעטל .8088 ,8086
לפיתוח מערמת בדיקה ממוחשבת.
לפיתוח מערכות עיבוד אותות אלקטרואופטיים במערכת נעטפת.
לפיתוח מערכות בקר טיפה ממוחשבת.
להקמת קרון תחזוקה נייד.
יועדפו מתנדפים פעלי נפיון מ?«עי של שגתייפ לפחות.

? .הנדםאים/מכנאים אלקטרוניקה
לפיתוח מערכות בדיקה ממוחשבות ומערכות אלקטרואופטיזת.

7WTD .3

לפיתוח מערכות אלקטדו־אופטיות מתקדמות .נדרש Tע תאורטי
באופטיקה ומולקטרואופטיקה ונםיון של  3שנים בעבודת מעבדה.

 4מהנדסי מכונות

לפיתוח מערכות אלקטרדפניאומטיות יאלקטרו־מכניות במערכות
מופקות .נדרש נפיון של שנתיית לפחות בפיתיח מערכות תכניות
כלליות ויכףלת עבודה בצוות ובשיתוף עם אנשי בקרה ואלקטרוניקה.

 .5מהנדסי מכתות

לתיכנון מערמת מכניות מוטםות או קרקעיות לחישובי חוזק
מתקדמים .לתיכגון הרכבה וניסויים באבי־טמנים .לניתוח יםימולציה
של מערמת דינמיות .נדרש נםיון מקצועי של שנתיים לפחות.

 .6הנדסאי מכונות

לתכנון בתהום חומרים מורכבים ).(FIBER GLASS
; לתכנון וקביעת שיטות בקרת איכות.
 ,גדו7.ן,נםיון של שנתיים לפחות. .

X
 * Xעפ נפימ מוכח
 ¥ Xתנאים מוכים למועמד הטמאיםX .
X
־ -פוריות מובטחת —
X
? לפנות לו4ד ,23032 .ח"א  61230עבור?
B
מס' 160
H

דמש /ה

ר וקח  /ת
אחראי/ח
לעבודה זמנית
לתקופת הקיץ
אפשרי גם פנסיונר
לפנות לגבי פרידה
טלפון 223346 ,03-240185

למח' ההפצה של עתון יומי
דרוש

X

 :מעולה:

לב>ת תולים
אסותא
לעכודה בפרוייקטים עתירי מדע כמפנרת צוות צעיר ודינמי ?
המיישם טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות

מנחה במרכויה
הת1ו'3ת־תל־אב" ב

 25למפעל תעשייתי במפרץ חיפה £
דרוש/ה
£
^

| מנהל/ת חשבונות|

n/oMim
I
|
| או בוגר/ת ואיית
|

אחראי לסניף ת"א
התפקיד כולל הפעלת עופרים — מהלקי
חעתון — ופיקוח על עבודתם .מיפוי
כשירות מנויי ,חעתון כת"א.
על המועמד להיות בעל כושר ארנון טופ ו-
התמצאות כעבודה משרדית מנוונת .נפיון ב-
הפעלת עובדים ועבודה עפ קהל .נכון לעבודה
מאומצת נפ בשעות לא מקובלות.
לפנות בנתב לת.ד 14090 .מיקוד  61001עבור
מספר .20

דרוש/ה

מוקיר/ה

י ליש!;ב קהילתי דתי קרני שומרון

י
הגדרת התפקיד":
ה^שינייגיפ יפנו מדון• קורות חיים ליחידת התעפוקה ת,ד ,1044 .רמת־
השרון ,מיקוד  47100עבור טפ'  ,128נא לציין טפ' המשרה ,מם' ת.ז .־
טפול כולל בפניני פנים ומגעים עם גורמי
חוץ ,היקף המשרה  :מלאה .את הבקשות יש
ומפ' טלפון.
להגיש בכתב בצירוף קורות חיים למזכירות
? קרני שומרון ד.נ .שומרון  .90943יש לענות
עד התאריך .16.8.84
 36ג*עדי 3פל־גו:
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&  ¥כעל/ת נפיון מפל  3שנים
&
* ידיעת השפה האננלית — יתרוו £
75
^ נא לפנות בכתב יד בפרוט קורות חיים JC
 Vונסיון קודפ לת.ד 2537 .חיפה ?2 . .31003
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מובטחת

*£

 Aי"יי&^&&&m&mm

———?*??mm !¤mm *mmmmmmmmm *1t*»«r
' *y
——^—ni

Cpj t.
.)f aqueBe
למפעלנו בעכו
דרוש.

שזו למנהל השבתות
? י'

י ?' ?
? f t 'ViOy
כישורים דרושימ :
* נםיוןשל  3שניט -; i• -
:
י
ידע בעבודת מחשב ־
* נסימ וTע ביבוא ויצוא י"?' ? ? ? ? .
*
י
תנאים טובימ למועמד המתאים :
נא לפנות בטלפון 04-919321

־  itiEfeהתעש>ה ה צבאית

לחברה עסקית ,ארצית גדולה
דרושים
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מנהל עסקים *י הקבוצה

 .1מהנדקים:

הכישורים הדרושים:
* השכלה אקדמאית גכלכלח ו/או מינהל עסקים.
*י גסיון מוכח כתפקיד ניהול* גביר.
* יכולת גיתוח ובדיקת כדאיות השקעות וכושר גיהול מז"מ גדרג
גבוה כנושאי השקעות.
* יכולת בקרח על חברות הקבוצה.
* ידיעה מושלמת של השפה האנגלית.

מהנדסי מכונות

— לתכנון םדדי פעולות ,וזיווד אלקטרוני.
כישורים :נםיון של  3שנים בתחומים הנ''ל.

מהנדסי חשמל

— לתפקידי בחינה של מערמת חשמל ואלקטרוניקה כרמה
צבאית.
כישורים :בעלי ידע בתקנים צבאיים אמריקאים וצה"ליים.
יועדפו יוצאי מקחש''ר.

כלכלן בקיר

מהנדסי אלקטרוניקה

— לתכנון ופתוח מערכות משובצות מיקרו מחשב.
כישורים :נסיה של  4שנים במעגלים םפרתייס ואנלו־
גייס מתקדמים ,גםיון בהכנת תרשימי זרימה":.. .

הכישורים הדרושים:
* השכלה אקדמאית בכלכלה ו/או מינהל עסקים.
* נסיון של  3שנים לפחות.
 Vהיכרות של ענפי הבניה ותתעשית — יתרון.
 * • .ידיעת מושלמת של השפה האנגלית.

מהנדסי רתוך

— להכנת תקנים ונוהלי ריתור• ריכוז נושאי בחינה ' בתחום
הריתוך.
כישורים :נםיון בתחום זה.

מנהל  nrnnmnבכיר

 .2טכנאים:
טכנאי מכונות

הכישורים הדרושים:
*
*

— לתפקידי בקרת איכות בעיבוד השבבי.
כישורים :נסיון של  3שנים בתחום העיבוד ,השבבי ,יועדפו
בוגרי קורס בקורת איכות ,או בעלי נסיון בבחינה.

נסיוו של  5שנים לפחות בניהול מערכת הנהלת חשבונות מסועפת
וממוחשבת.
כושר ניהול צוות עובדים.

המועמד מיועד לקידום
לעמדה בכירה ביומי בהתאם לכישוריו.

i

דרושים:

י רואה חשבון
לתפקיד מענין

I
?

למפעלי ד"ד ' פישר .
תעשיות פרמצבטיות

ן

דרושים

.N.C

סוג 3

עדיפות לבעלי ניסיון בנקאי

ן

^
לחבר תמ עתירת ידע בבעלות אמריקאית מהמתקדמות בתחום

y

פיתוח וייצור מערבות אלקםרוריות ממוחשבות בתחום הרפואי.

דדושה

דם ,רצוי תואר שני כמנהל עפקימI ,
־י
?— ?--־פוטנציאל לקידום כעתיד.

— לרכוז נושא רכש.
כישורים :ידיעת השפה האנגלית ,נםיון ,קודם ברכש.
מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בכתב ,בצרוף קורות חיים
ליחידת התעסוקה ת.ד 1044 .רמת-השרון  47100עבור מודעה מם'
 130בציון המשרה המבוקשת .נא לציין מס' ת.ז .ומס' טלפון
להתקשרות.

ן
Cardiac Care Units [Israel],Ud.
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נא לפנות בכתב לת.ד 30218 .ת"א מקוד:
 61301לגב' י .שיקמן
י
— פוריות מובטהת —

ן

 .21רוקח בעל כושד I
ן ארגוןוניהול עובדים|

מוכירח מנכ"ל

 ¥שליטה מוחלפת כשפות עכרית אנגלית כולל דדפפה ,נפוח
מכתבים ומלקט
*• כושר נהול וארגון משרד
? *fהשכלה אקדמאית עפ ארבע שנות נפיון לפחות פנהול משרד
' 5מ• עבודה בשבוע ,הסעות .ארוחות.
חוזה איש' ותנאים מעולים למועגודים/ות מתאימים/ות.

ן לפנות בכתב יד בצירוף תולדות חיים ?
? לת.ד 39071 .תל־אביב מיקוד 61390

להוצאת ספרים דרושה

מנהלת השבתות

I

מתחילה

עם נפיון בהקשה על מהשב.
שעות העבודה 8.00—15.00
טלפון 03—650961

 %לחברה בינלאומית דרוש
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 .2מנהלותוזשדוש!

—

לתפקיד תכנות למכונות .CN.C

טכנאי מכונות

תפעול  -ן
 .11מנהל
——..
|

טכנאי מכונות

כישורים :בעל נםיון של  3שנים בתכנות למכונות CN .C

מועמדים דתיים יפנו בכתב יד ,בצרוף תולדות חיים והמלצות ,לת.ד 11333 .ת"א,
מ ,61112 .עבור מספר .216
— סודיות מובטחת —

להנהלת בנק בהל־אביב

למפעל בתעשית המתכת הכבדה של
התעשיה הצבאית"
"
באזור המרכז דרושיםן

?
?

לחברה קבלנית
בירושלים

?

לחצי משרה

H
H
9
H
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הרפפה כעכרית/אננלית
עדיפות לשפת אם באננלית
תנאים מצוייניפ למתאימה1
לפנות לטלפון,02-225471 :
לסוביה או אלי

& Iדרושה מוכירה

§ מוד.ל>7וגו ן

) Sלארנקים ,תנומת  (small goods-vל0
 25בעלי מקצוע פעולימ עפ נפיון של 0נ מ$
שנים יפנו לת.ד 23043 .תל־אביב .ל0
Zg
תנאים טובים למתאימים.
!7
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גמנדיע כלינו 37

לחברה תעשייתית מסחרית
שמרכזה בתל •אביב
דרוש ים

 .1תשב שבר
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* בושר ביטוי בע"פ ובכתב
יחסי אנוש טובים

הביקורת

^V^l
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או במדעי הדוח והחברה
• שליטה מלאה בעברית וידיעה
טובה באנגלית
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• השכלה אקדמית במדע* הטבע

* גםיון בתפקיד דומה יתרון
•

•.%*%%%*-,
המנימית

למעבדת בקרה ושיפור תהליך דרוש
* תואר שגי או שלישי בכימיה
נסיון בתעשיה
התמחות /ידע בכימיה אורגנית

^^%fV%V
'ffSJm J
•

ואנליזות HPLC1 G.C.
,־ * ידיעת עברית על בוריה
.י • ידיעת אנגלית לפחות קריאה

^^BfffflffffHWlTlTOt
^MtSrroltTSJg

וכתיבה
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HWB^W^^^H
HEuffiSSffiaHHl

* נסיון בהכנת שכר באמצעות מתשפ
במפעל תעשייתי.
* הפרת חוקי העבודה ודיני מפ הכנפה,
ניפויים וכיפות לאומי.

 .2גובה )תמורת עמלות(
* ידיעה בהנהלת השפתות
* בעל רככ
* כעל הופעה מתאימה מפיון מוכה
כעבודה דומה

 .3מנהל תשבונות
* פונ  3בהנהלת תשכונות
* נפיון של שנתיים לפתות כמפעל
תעשייתי

 .4בסיידה כתבנית

* שליטה כהרפפה כעכרית וכאננלית
המעוניינים יפנו בכתב בצרוף קורות חיים
.ופרוט נםיון קודם לת.ד 40020 .ת''א עבור
מס' .172
; המתאימים יוזמנו לראיון ובדיקת התאמה.

דרושים
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" H^H^SIMTSEB^HH

להנדסת תהליך ,הרצת מתקנים,
ניהול ותפעול מתקנים כימיים

• מהנדס בימאי עם  3שנות
נסיו) בהרצת מתקנים בימיים
• ידיעת עברית ואנגלית

*

למחלקת האחזקה

• מהנדס מכונות מתחיל

• מהנדס מכונות בעל וותק של
 3שנים לפחות ,רצוי באחזקת

מתקנים בתעשיה הכימית
• ידיעה טובה של עברית
ואנגלית טכנית.

התנאים בהתאם לכישורי המועמד
למועמדים מחוץ לאיזור תנתן עזרה בדיור
סודיות מובטחת

*^^nmaMnWmmmm¤E3mB ^¤Bm¤k

למפעל תעשייתי גדול
במפרץ חיפה
דרושים

 .1מהנדס מכונות צעיר
 .2נותנים  -למעבדה
כימית תעשייתית

* עם נכיון באחזקת מתקנים כימיים

* כעלי תואר טכנאי או הנדסאי
 ¥רצוי נסיון בעבודת מעבדה
מועמדים מתאימים יפנו הצעותיהם בכתב
בצרו!* הפרטים המבוקשים לת.ד4353 .
היפה עבור מספר ) 2050מיקוד (31040
mummmmmmmm
MmaBmmm
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למוסד ארצי גדול
דרוש

%
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לחברת בת אמריקאית
דרושה

למפעל חיפה כימיקלים בע"מ

'ק
r

כימאי
מה גדס
ליחידה העוסקת להנדסת תהליך

שדטטת/פקידה I
 ,טכנית
I
שרטוט חשמלי|
f
ומכני
לעמדח כמשדח מלאח

ידיעת הששה האננלית.
4
כישורי פקידות כללית — יתרון.
I
 Jי שעות  5 .8.00—16.30ימיפ כשכוע.
 %לפנות בכתב :לת.ד 859 .גבעתיים.
לציין :עבור פקידה.
A

נדרש נפיון מעשי של  3—6שנים בתעשיה הכימית
*
העכורה מענינת ומאפשרת הרהבת הידע ואתנר מקצועי.
*
י
 ,תנאים טובים למועמד המתאים
על המעונינים לפנות בכתב לת.ד 1809 .היפה למהלקת המנננון.
1
— סודיות מובטוזת —
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הירדן \S
למושב משואה בבקעת
•
דרוש

מרכז משק
טלפונים 02—941542 ,02—941472

* ==

I

V

,דרוש

דואה חשבון noun

לתםהיד אחראי המרכזי כמערך הכספימ והחשבונאות של
חכר hמסחרית.
•
כישורים:
כונר ראית חשבון בעל נפיון מוכח של מפפר שנים במערכת כפפים
וחשכונות ממוחשבים ',לרפות תקציב.
דרושה ידיעה טובה כאנגלית ובעברית.
מקוש חעכודה חיפה.
נא לפנות בכתב יד ולציין אישי לת.ד 4868 .חיפה עבור מם' .587

פוריות מובטחת.

עוזר
למנהל
כוח ־אדם

חכישווים תדוושים:
חשכלח אקדמאית
•  3שנות גסיון בתחומי !
•
ממחל ,כוח־אדם ושכר.
• מגורים בתל־אביב ותסביבת
• עד גיל .30
נא לפנות בכתב יד בציון קורות חיים,
נסמן וממליצים לת.ד 582 .תל־אכיב 41004
עבור " מוסד ארצי"

לחברה כלכלית
בצפון ת"א
דרושה

פקידה בתבנית
עברית אנגלית
תנאי שכר טובים למועמדת המתאימה
נא לפנות בכתב יד תוך פרוט קורות
תיים ונםיון קודם לת.ד 6040 .ת"א
.61060
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עבור לקוחותינו -חברותמחשבים עם " "COMPUTER-APPEALאנו מזזפ]"ים'• w^&M

 aמנהלי שרותיס טכניים אס אתה חש שהיום אין ביטוי מלא לכישוריו
 aמנהל שווק
)(FIELDENGINEERING
 mאנשי מכירות בכירים
וליצירתיות שבך ,ואס אתה מקצוען אמיתי'
פנה אלינו.
 mמנהלי פיתוח תוכנה

I

I MO/SB
? V9
m
»? JP*33

גן
^H
B
המועמדים המתאימים יפנו נכתב יד בצרוף קורותחיים לת.ד 189 .רמת ? .52101

 Jלחברה מסחרית 1חל אביב!
דרוש/ה למשרה מלאה

I

I
I
I
I
ז

I

חשבונות II
מ1הל/ת
בעל/ת נסמן'  3שנים
i
ידע בעריכת פקודות יומן
התאמות בנק והתאמות שינותI .
העבודה היא במחלקת הנהלת I
1
החשבונות של החברה.

?לקביעת ראיון נא
להתקשר לטלפון 8242<1־0J
I
לקו פגימי " 516לאתי..

AJ

^•
?ש

החברה להגנת הטבע
רח' השפלה  4ת"א *6183

י

ו

דרוש

??

וס קניות וציוו
תאור התפקיד :אחריות על קניית
מלאי ומחסנים.

דד ו ש י ם /ו ת
לתעסוקות חדשניות
ובעלות אתגר מקצועי מרתק -

ציוד .רישומי|

 .42 1מד־נד0י ו1ו3נה
"

כישוריפ :נםיון קודם בתפקיד דומה ,התמצאות
בנושא רכש ,כושר נייחת )עדיפות ל בעלי
רכב(.

לפיתוח מטודולוגיות בהנדסת תוכגת
למערכות משובצות מחשב

1

למפעל בגוש  -דו
דרוש

מסיק דוודים מוסמך

:

י

I
ו

ובואד שני או שביטוי בוזנדגזיי »«ר«« ממווז«11ת.

!

?ו

לפיתוח מטודולוגיה
להנדסת מערכות משובצות מחשב

I

גיעזורים דרישיט:
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 .43 .מהנדטי מערכות

I
|

העבודה במשמרת אחת
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בהצעות נא לפנות אל ת.ד 2201 .ר"ג
מיקוד  52121עבור מסיק"
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קיבוץ מסילות מעונין

באחות

 auמגורים נמקום!!
לחברת ברזברין

טל' 065—88215
בין השעות 7.00—14.00
ובערב 065—86541
קו פנימי 458

I
למפעל מוביל בתחומו
| העוסק בטכנולוגיות מתקדמות ביותר L
בשטח האלקטרו־אופטיקה
?
w

 Iמנהל מחלקת "צווI
II

 .1קבל! לארוחות בוקר
 .2מסגר מכונאי לאחזקה
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H
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 .חוק הזדמנות שווה בתעסוקה? ,
H
תשמ"א —
 1081אדם לעבודה V
לקבל
למי חוק זה אסור
>סרב

נא לפנות בטלפון למוטקה
במפעל 04-723287
בערב 229928־04

העכריינימ צפויים לעונש על־פי החוק.

דרושים:

סודיות

מ ו בט ח ת

|

מחמת מינו או מחמת היותו נשוי או הורה,
אלא I .
אם אופיו או מהותו של התפקיד מונעים קבלתו
של בן אחד המינים לעבודה הנדונה.
ן

התפקיד כולל:
ניהול מקצועי ואדמיניסטרטיבי של צוותים
בין-תחומיים בשטחי האלקטרוניקה,
אופטיקה ומכניקה
..
דרוש נפיץ רכ כניהול קווי ייצור וגהנדסת מוצר.
על המועמד המתאים לגלות הבנה מקצועית רחבה
ויכולת גינאישית גבוהה.

נא לפנות כהתב "יד ,בצרון• קורות חיים לת.ד 11333 .ת"א,
ט 61112 .עבור מט.215 .
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סוף סוף ,אתה יכול לראות את ירושלים כמו שצריך.עכשיו מציע "אגד תיור" חבילת
נופש המאפשרת לן ,הישראלי ,להגות כמו תייר בעיר הבירה שלך  -בהרבה פחות כסף.
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פרט־ המבצע של

"אגד תיגד".

מגוון מלונות ב,4,5-ג 2,כוכבים ובתי
הארחה בקבוצים מציעים לך "לינה +
ארוחת בוקר" בכ 60%-מהמחיר הרגיל.

במסגרת המבצע תוכל לבלות בירושלים
יומיים )החל מ $18.5-בלבד ללילה(
שלושה ימים)החל מ S31-בלבד לשני

UMM OWD־-Wa1n .
ב >3ק.1XN '11

במסגרת חבילת הנופש מאפשר לן

בתקופת החופשה ,כל נסיעה שלן בקווי
אגד ,היא על חשכיו "אגד תייר" .מהבית
לירישליס ,בירושלים ,בסביבותיה ובחזרה
הביתה  -הכל חופשי .במסגרת חבילת
הניפש תיבל לנסיע גם בקי ) 99הקו העגול
של העיר  -בנסיעה.
1f1M־*O'lniilW Q

_ בסינמטק ובמספר מסעדות ירושלמיות

*לימן אי יותר )בתאים עם משרדי "אגד
"אגד תייר" לשלב את מליטתיס
המלח  -בחופשתן.
 זכור' הנסיעות אינו עולות לןובתיהמלון ניתניט לו בכ60%-ממחידס
הרגיל.
לבריר פרטים יהרשמה פנה >£זניף "אגד
תיור" הקרוב לביתך או לאחד משלושת

IPTVJ IJfUM

Weshall overdraft

מרים  :?«»«/אנסים ,חוואים לעסות בסף קל מסקיעים מינימום ,מבסיחיס מקסימום והוצאת חיא אמס מא01

מאת מיכל ק9ר!א!
צילם :שמואל רחמני
פשנל הלד הכיתה .רק לנוח" — אומריפ כמשרד
ההפקר .שלו" .ענד על" הגג" היד? כשלת זזרדן .ה־
הצנה "זוועות חמודות" ככיבוכו של גדי י ני ל
ירדה מהכמה ,ואחריה המופע של שייקח או-
פ י ר .הקהל לא כא.
הצגת הדרדסים המפוארת נכשלה .הקהל לא בא.
מדינת הילדים ,שהיתר .להיט בשבע השנים האח-
רונות לא כיסתה את רווחיה — הקהל לא בא .אפילו
פסטיבל הג'אז המתהדר בקהל מאזינים מושבע ,לא
!)צליח למשוך אליו את הקהל המיוחל.
 .,:ארידור בדרכו הנכונה לא קיפח אח חלקם של
האמרגנים והמפיקים ,ועשה להם הרבה טוב והרבה
כסף .הכסף הביא שפע על מופעי בידור .יהלד 'ארי•
דור הלך הבידור ז

העם רוצה גידור _ פוסקים
המפיקים בתקיפות של תשדיר
תעמולה ,אן קטלוג הכשלונות
המפוארים מאפיל השנה על
רשימת ההצלהות *
הרפרטוארי
"התיאטרון
המסובסד מתמסחר וזו תחרות
לא הומת ן אין אולמות;
מפיקי ,פגע"וברח' מוציאים
שם רע למקצוע — ',מקומת
מריס עציוני ,אן היא ועמיתיה
משוכנעים :את המנגינה הזאת
אי אפשר להפסיק

" לא ''»•«" ' ומוט י רואן רידוד ו" יזופהינז יחדיו תמתי-

,קים והאמרגנים בתקיפות של תשדיר תעמולה.
דאו אם העם רוצח — למה העם לא בא ז
כשהצגה או מופע' 1נכשלים" — אומר האמרגן
"
יהודה טלית" ,זו אשמת האמרגן או המפיק ,ולא
אשמת הקהל .לכל נפילה יש הסבר ,שנעשה כמובן
בדיעבד .נוםהה להצלחה — אץ.
בניתוח קר" ,מסביר טלית ,אני מתפלא על
"
"
מהיםטוריית הבידור בארץ.
המפיקים ,שאינם לומדים
אף אחת מבין ההצגות המוזיקליות הגדולות עדיין
לא הוכיחה שהיא רווחית .לדעתי ,במחזה 'כנר על
הגג' חייב היה פשנל להתפשר ,והוא עשה זאת
בצוות שלא היה מקצועי ביותר .הפשרה הזו היתה
אחד הגורמים שלא יצרו להיט .ההצגות של גרי יגיל
ושייקח אופיר ,שהצריכו השקעות ענק ,היו טעות
בשיקול' .מפיק יחייב להיות עם חוש ריח מפותח,
וסף רגישות נמוך ,כדי לחוש מד .הקהל רוצה .יכול
להיות ,שפשגל איבד קצת מרגישות זו".
יהודה טלית גם הוא ,כנראה ,לא למד בעל־פה
את ההיסטוריה .פסטיבל הג'אז שהופק על־ידו גרם
הפסדים .הפריחה הגדולה שלנו' /הוא אומר" ,
"הי11ה
"

• עורך :משה 'שניצר
עריכה גרפית vth :בנאי

-r*11m 2

שבוע טוב

יחד עט הבנקים .כשהבנקים הפסיקו את התמיכות,
נוצר מצב קשה מאוד .הסיכויים להרוויח כסף .קטנים
מיום ליום .הגזירות הכלכליות העתידיות עלולות
בנקל לשבור מפיקים".
המצג הכלכלי אינו טיעון להצלחה או כישלון —
על כך מסכימים כל אנשי המקצוע .אף להיט לא
נולד בגלל מצב כלכלי טוב ,או "
נכשל בשל מצב
כלכלי רע" — אומר המפיק מיי'י פלד ,שהפיק את
מדינת הילדים" .הכישלון של 'מדינת הילדים' לא
"נבע רק מהמצב "
הכלכלי ,אלא מעייפות הקהל ומ־
התחרות עם הצגת הדרדסים שהוצגה באותו זמן.
ההוכחה לכך שלמצב הכלכלי אין קשר להצלחה",
אומר פלד ,הוא המחזה 'קזבלן /שנולד במיתון
והיה אחד "
הלהיטים הגדולים .גודיק פרח בזמן ה-
מיתון".
המצב הכלכלי ,כך מתברר ,אינו משפיע על טעם
הקהל .אבל נפילת הצגה גורמת למפיק הפסדים
כספיים שלא תמיד הוא יכול להתאושש מהם .נראה
לי" ,אומר המפיק מיקי גולדנברג ,שמפיק "
המפסיד
סכומי עתק עושה זאת או על טהרת האהבה ל-
תיאטרון ,הנקיה משיקולים מסחריים ,או על טהרת
ההימור .זו בדיחה 'לטעון ,שלאנשים אין היום כסף.
?גוז שהגזירות מפחידות את הציבור ,אבל דווקא
באווירה כזו יש הרגשה של 'אכול ושתה'".
למרות האופטימיות של המפיקים המצהירים'ש־

עם ישראל לא יפסיק לשיר" — מראים הנתונים
"שאין זו תקופת פריחה לבידור ולתיאטרון .הפרטי.
פחות אנשים יתאים לבלות ,פחות מוציאים כספים,
ושטח מודעות הבידור בעיתונים אינו בר־השוואה
לקיצים קודמים.
"כעיקרון ,הבידור נמצא בשפל" — אומר יהודה
טלית .האמרגנים חיים ,באי־ודאות מוחלטת ,הגו-
ררת "
זהירות רבה .הזהירות גורמת למספר הפקות
נמוד יותר .למעשה ,כמעט שאין היום פעילות ב-
תיאטרון המסחרי".
אלכם קופואי ,העוסק ביחסי ציבור של התיאטרון
המסחרי הפרטי ,אומר ,שהדיווח על המשברים הוא
מוגזם .אלכם ,שהיה איש יחסי הציבור של שלוש
ההפקות הכושלות של פשנל ,טוען ,שהרושת השמו-
עות גרמה עוול למפיק שלא בצדק" .זו לא .תופעה",
הוא אומר" .לכל מפיק מותר להיכשל .אני לא .חושב
שפשנל עשה איזו פשרה במחזה 'כנר על הגג' .על
המחזה 'זוועות המודות' אפשר לומר ,שההומור ה־
מקברי לא מתאים לקהל בארץ .מי רוצה לראות על
הבמה מפלצת שבולעת אנשים ,כאשר יש לנו מפל-
צת כזו בלבנון שעושה את זד .לא פחות טוב ז
ההפקה של שייקר .אופיר לא תפסה את הקהל ,בגלל
ההומור המתוחכם והאינטלקטואלי מדי".
פסטיוואל ישראל ,לדעת קוטאי ,היכר .מכה חזקה
את התיאטראות המסחריים .הקהל רוקן שם את
כיסיו .המצב אינו אידאלי" ,אומר איש יחסי ה-
ציבור"" ,אבל עדיין אינו מוגדר כקטסטרופה .אף.
אחד לא מרים ידיים .יש הרבה תכנונים.
תקופת הבחירות ,האולימפיאדה והגזירות הכל-
כליות לא תרמו למצב ,אבל גם לא פגעו בו בצורה
דרסטית .הבידור ,דווקא בתקופות .קשות ,מהווה
גורם מפצה .התוצאה הישירה של המצב תביא ליד>!
כר ,שחמפיקים חחזקים והאיכותיים ימשיכו לצוף,
ואילו אלה שצצו כמו פטריות אהרי ־הגשם במטרה
לעשות כסף קל — יפלו".
wוכשמדברים על כסף קל מתכוונים גם לתופעה
ששמה מאיר רמז .רמז היכר .בהלם את המפיקים
המנוסים ,שלא העלו על דעתם שאדם אחד על במה
ריקה ,המפשיט אנשים ,יגרוף הון תועפות .זה מנוגד.
לכל היגיון ,הם טוענים .היגיון ,או לא — רמז
הוריד לציבור את המכנסיים וגרף כספים.
אלכם קוטאי,ורבים אחרים חושבים ,שדווקא ,ה-
מצב הכלכלי הקשה יחזיר לציבור את מכנסיו ,ויב-
ריח את המאיר־רמזים ,ואת מפיקי ה"פגע וברח".
מריפ עציוני עדיין לא
השתחררה מ טראומת
"
הכלכלי הקשה
מאיר רמז" .לדעתה ,דווקא המצב
שיגרום דילול מספר ההפקות ,ינוצל על־ידי מפיקי
הפגע־וברח .הבעיה החמורה ביותר בענף התיאט־
רון המסחרי" ",היא אומרת ,היא הפירצה במקצוע,
"
שלזו מעוגן בשום חוק
ותקנה ,וכך כל דיכפין יכול
לעסוק בו .האנשים הרוצים לעשות כסף קל משקן־
עים מינימום מבטיהים מקסימום והתוצאה היא אפס
t
מאופס.
"כיוון שהמונלטין אינם מעניינם ,אין להם אחריות
לקהל הצופים .הקהל בדרך כלל נוטה להאמין ,וקונה
חתול בשק .ברגע שהוא נפגע ,למשל ,במקרה ש־
אמגים שהובטחו אינם מגיעים ,הוא געשה חשדן,
והנזק עצום .במקצוע הזח ,שהוא בעל אחריות ציבו־
רית גדולה ,יכול לעסוק כל מטורף או רודף בצע".
"במשך שנים ",אומרת המפיקה ,אנו מנסים ל־
הילהם במפיקים הקיקיוניים הללו "
ללא חצלחה.
"אולם הבעיה הקשה ביותר האופיינית למצב ה־
יום היא טשטוש התיחום בין הרפרטואר הציבורי
המסובסד לזה הפרטי .לטענת התיאטראות המםוב־
סדים ,כדי להגדיל את ההכנסה יהעצמית ,הם צרי־
כים להסיק הצגות עממיות ,שהיו תמיד נחלתם י של
המפיקים הפרטיים .למעשה ,בכך הם גוזלים את
סרגםתגו".
)חמשן בעמוד (4
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Weshalloverdraft
)סוף מעמוד (2
כיוון שתיאטראות אלה מסובסדים ,מחירי הכר-
"
טיסים נמוכים בהרבה מאלה שאנו יכולים להרשות
לעצמנו לגבות .אבל מעבר לכך עולה השאלה:
מדוע יש צורך לסבסד תיאטרון המעלה הצגה של
ניל סיימון ז כאשר לתיאטרון הלאומי יש רפרטואר
מסוים מאוד ,שאינו תלוי בטעמו של הקהל —
הסבסוד מוצדק .אולם ברגע שתיאטרון מתפשר .כדי
להרוויה כסף ,אין שום סיבה לסבסדו".
איגוד המפיקים הפרטיים העלה הצעה התומכת
"
בסבסוד הפקות ולא בסבסוד תיאטרון .בך אף אחד
לא יצא נפסד ,בוודאי לא הקהל .כמובן ,לא יצא
מכך דבר .למה ן ככה".
התמרמרות גדולה נוספת גורמת גם שיטת ה-
מנויים הנהוגה בתיאטראות המסובסדים .כרטיס
המנוי עולה היום פחות מכרטיס קולנוע! איך" אפשר
בתנאים כאלה להתחרות בהם ?" שואלת מרים
עציוני.
הטיעון העיקרי נגד שיטת המנויים מכוון אל
המנוי הפתוח הנהוג ב" הבימה" ,המאפשר למנוי
לבחור הצגה כרצונו ,ואינו מחייבו ליטול סיכון
כלשהו .סוג מנויים אחר ,מהייב את המנוי לצפות
בהצגות מוסכמות מראש ,ובכך יש מידת סיכון.
מדוע ,בעצם ,יש לסבסד מגוי שאינו נוטל שום
סיכון ? שואלים המתנגדים לשיטה ,הפוגעת בתיאט-
רון הפרטי.
גם לשחקני התיאטרון יש מה לומר בעניין זה.
המנויים ,לדעתם ,גורמים לתיאטרון לחשוב יותר
על סיפוק טעם הקהל ,מאשר על רמתו האמנותית
,של המחזה.
לדעת אלכם קוטאי ,איש יחסי הציבור ,דווקא
.שיטת המנויים מאפשרת לתיאטראות להתפנות ול-
העלות הפקות איכותיות .דוגמאות לכך ? בינתיים

איו.

רשימת קשיי התיאטרון הפרטי בימים אלה כאילו
.שאינה מסתיימת" .אין כיום כמעט בכלל אולמות
.שניתן להופיע בהם בתל ־אביב ,ואין עתודה רצינית
במקצוע ההפקה .הגזע הולך ונכחד" — מתריעה
.עציוני.
התיאטרון המסחרי ,התופס נתח ניכר מכלל
הפעילות של הבידור בארץ ,אינו רואה פתרונות
בעתיד הקרוב .הזהירות הרבה בה נוקטים המפיקים
הפרטיים בהעלאת הופעות היא תוצאה של שינוי
הרגלי ההליכה של הקהל.
"פעם היו פותחים עיתון ,מחפשים במודעות בידור
ואז מחליטים לאן ללכת .היום שיטת העיתון נגמרה.
הולכים לראות הצגה דק לאחר ששומעים שזה מצוין.
לא מהמרים .לגבינו זה שינוי עצום" — אומרת
מרים עציוני.
הפיתרון של מרים עציוני הוא להתאמץ יותר כדי
יותר.
להיות טובה
מי שחושב שהורדת האיכות
"
היא פתרון ,קובר את עצמו מראש ".על מצב כמעט
אידאלי מכריזים רפי שחר ומיקי נולדנכרג ,שהפיקו
את ערב היחיד של דודו טופז שהפך ללהיט .הפופו-
לריות של ערב היחיד של דודו טופז הדהימה גם
את המפיקים שלו והמסקנה שלהם" :כשהולך היום
או הולך עד הסוף ,וכשלא הולך זה פלופ אדיר .אין
מצב ביניים".
ההצלחה ,לדעת מיקי פלד ,תלויה ביצירת פסי-
כוזה בקהל ,ופסיכוזה ,הוא אומר ,לא ניתן להסביר.
דווקא בימים אלה הוא עומד להפיק פ סטיוואל גרנד-
יוזי במתכונת ברודוויי .הייחודיות של המופע ,רק
היא יכולה להביא היום את הקהל .הפיתרון של
האמרגן יהודה טלית ,אינו מופעי ראווה .הפעם הוא
נזהר כפל־כפליים ,הוא החל להפיק בלונדון ,שם
העלות של ההפקה זולה יותר ,ופנה לעסקי הבידור
של ילדים .בידור לילדים" ,הוא אומר ,יהיה ה-
"
"
שטח שייפגע אהרון",
"המפיקים לא יפסיקו להפיק" ,אומרת מרים עצ-
יוגי" ,בגלל העובדה שהם אינם מסוגלים להפסיק".
מצב כלכלי רע או טוב ,הבידור ימשיך .על כך
אין ויכוח בין אנשי המקצוע.
עם ישראל" ,אומר מיקי פלד ,לא יפסיק לשיר,
"
"
לרקוד ולשמוע מוזיקה — אין דבר כזה ,זה פשוט
לא ייתכן".

לכתוכ אתהרמןוד
חמשה זו ,כשכל קבוצה או קבוצת שורות מייצגת
חלק חשוב של הגוף .נסיונות אלה היו בעלי היקף
מוגבל .ברוב המקרים שירתו סגנון מסוים במחול,
אשר למענו חוברו ,כמו ריקודי חצר או ,מאוחד
יותר' ,בלט קלאסי .בריקודים אלה הקדישו מחברי
הכתבים את דובו של הסימון לאיזוד הרגלים ,כ-
חומר לחתקדמות בחלל ,והתעלמו מחשיבותו של
יתר הגוף .בתחילת המאה שלנו התגבר החיפוש
אחר צורה מקיפה לרישום מחול .הנסיונות הרא-
שונים במאה זו היו גם הם צמודים מדי לשפה ה-
מוסיקה ,ולא היה ביכולתם להקיף את כל אפשרי־
יותיר .של התנועה הגופנית.

אחת הואריאציות עול גתב־התנועה במחול הקאמרי

תנועות המחול אינן בנות
חלוף ויש דרכים לתעדן
ולהנציחן ,ממש פמו שהתווים
משמרים את המוסיקה ^.
קונגרס בינלאומי לכתבי־מחול
_ .בקרוב בארץ
מאת ד"ד רונית לנד
לאורך תולדות המחול המערבי היה רישום
המחול דהיינו — הנצחת התנועות — בעיה לאנשים
ויוצרים שעסקו בו נוסו גישות שונות בכתיבה ו-
רישום של תנועות מחול ,אך רבות מהן יצרו בעיות
של פרוש ופיענוח .תחילה השתמשו כוריאוגרפים
ומתעדים למיניהם בשפת הכתיבה המלולית ,לצורך
תאור ותעוד של ריקודים .שפה זו היתה כללית
מדי ,והשתרבבו בה רעיונות ,תפישות ופירושים
אישיים של המתעד.
אי השיטתיות והעירפול שאפיינו תיעוד זד.
הביאו לכך ,שהשפה הכתובה חפנה מקומה לנס־
יונות רבים של יצירת שפת תנועה עצמית .כלומר
אוסף סימנים מוסכמים ,שבאמצעותם אפשר יהיה
לכסות כל אפשרות תנועתית מרחבית וקצבית.
אחד הניסיונות הראשונים והמשמעותיים ליצי-
רת כתב מחול נעשה עוד בשנת  1588ע"י ארבו.
כתב ארבו שמד על הקשר הישיר עם המוסיקה.
ניתן לומר בבטחה ,כי כשם שביוון העתיקה שיר-
תה המוסיקה  .את המלה הדרמטית ,או השירית,
כך .שירתה מוסיקת הרנסנס את המחול .ברבות מן
היצירות הכתובות מאותה תקופה ,למשל אצל ה-
מלחין ללי ,ניתן למצוא בצד המיקה את כתב ה-
מחול של ארבו .המצאת הדפוס ,שירתה גם היא
את המחול ואת כתב התנועה ,ווו הפכה לשפת ה-
מחול המתועדת הראשונה .הריקודים הפרה־ קלא-
סיים כמו ה פאבן" וה גליארד" שחזרו להיות פופו־
"
"
לריים בשנים האחרונות ,תועדו באופן מדוייק ויעיל
ע"י כתב ארבו.

#
בתקופה הרומנטית נעשו נסיונות אתדים ליצירת
כתב מחול מקיף ומתייק .כל כתבי המחול שמרו
על הקשר ההדוק עם המוסיקה• אחדים מן הכתבים
ניסו ,אפילו ,לאמץ לעצמם את התמשה המוסיקלית
ובדרך זו או אחרת חילקו את אברי הגוף לפי

•
רק ב־ 1956פורסם לראשונה כתב בנש ,שהוא
אחד הכתבים המשמעותיים ביותר בתולדות המהול.
אפשרויות התימרה והשימוש בסימני ?הכתב מכסים
חלק ניכר וחשוב מן התנועה האט־שית• גם כתב |
בנש משתמש בחמשה המוסיקלית ,אולם חלוקת |
האיברים בתוך חמש השורות מאפשרת ר־שים [

יחסים נכונים בגוף האדם .מחברי הכתב רודולף I
וג'ואו בנש ניסו אותו לראשונה בבית הספר •של |
הבלט המלכותי בלונדון מאז משתמשות בו ,בעיקר|
באירופה ,רבות מלהקות הבלט הגדולות.
ן
אל כתב בנש הצטרפו במאה הזאת כתבי תנועה !
חשובים ומשמעותיים ביותר .שני כתבי תנועה אלה j
מאפשרים 'רישום כל תנועה של גוף האדם ,ללא I
קשר .לסגנון ריקודי מסוים .המדובר בכתב לאבן ,ו־ j
בכתב אשכול—ווכמן .האחרון' משמש גם צורה ו
נרחבת לרישום תנועת בעלי חיים בעלי גפיים.
שני כתבי תנוער־ אלה הם הראשונים אשר תפי־|
סתם מדעית לחלוטין .כתב לאבן מדגיש תשומת' לב !
ניכרת לתנועה ,כלומר לצורה ,ולאחר מכן לכוח.דר I
מושקע על מנת לבצעה ,למרחב בו היא י מתרהשת|
וליחס אל תנועה נוספת באותו מרחב• כתב אש־ י
כול—ווכמן הוא מדעי עוד יותר .אין בו כל רמז j
או סממן לסגנון תנועתי מסויים ,או לאסוציאציות|
רגשיות .שני הקוים המרכזיים מציינים ,האנכי את I
חלקי הגוף והאופקי את משך הזמן .היחס בין חלקי I
הגוף ותנועתם במרחב נשמר כאן לאורך כל הזמן 1
j
בדיוק קפדני.
מאז  1936משמש כתב לאבן להקות מחול מו־ ן
דרניות רבות ,בעיקר ?באנגליה ובארצות הבריתI .
רבות מן הכוראוגרפיות של באלנשין ,הניד .הולם!
וכוריאוגרפים אמריקנים אחרים נרשמו בכתב לאבן .ן
בשנים האחרונות הגיע הכתב עד לטיבט וליפן!,
בהן תועד באמצעותו חומר אתנוגרפי רב בתחום]
ן
המחול.

•

I
,i

בשנים האחרונות חדרו הווידאו והתיעוד ה־ j
ממוחשב אל עולם המהול• אלה ,מלבד הקולנוע],
הם שני האמצעים הקינטיים הראשונים לתיעוד ו־
|
לרישום של התנועה .הוידאו הוא דו ממדי •,יוצר ן
•בעיות של עומק ומרחב .כמו כן משחק הצלם תפקיד I
חשוב בתיעוד זה .רבים מצלמי הווידאו מוסיפים {
נופך אישי ,לעיתים אמנותי ,לעבודתם ,ופוגמים ברך ן
במטרתו האוביקטיבית של התיעוד .יש להניח ש־ 1
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חורבן הב»ת :
עבר או עת>ד ?

תוצאות הבחירות חיכו כהלם קרב לא די,
את הציבור הישראלי ,כי אם גפ את הטלוויזיה,
שמאז ליל הבחירות ועד היום לא חזרה למס-
לולה התקין ולא חידשה את שידוריה הדגיליפ.

?ככל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא מםצריפ ,אך לא בכל דור ודור
חייכ אדם לראית .את עצמו כאילו בדית הווה
עובדה ,שתרכ כית המקדש.
מנהג מוזר של אקטואליזציה של ט' באב
השתלט השנה על יום הזכרון ,ולא נתקררה
דעתם של מי שמתכננים לנו את התפריט הרו-
חני השבועי ,עד שפתחו בענייני ט' באב כבר.
במוצאי שבת בסימפוזיון טלוויזיוני ,שעסק ב-
מידה שווה בשנאת •הינם 'בימינו ובשנאת חינם,
שבגללה חרב בית שני.
הסימפוזיון ,שהיה אפוף כולו במוד של
מכובדות ,היה דומה במידה רבה לתוכנית הרדיו
הנצחית שיחת חולין" שכבר העתיקה את מ-
"
קומה ברדיו פעמים מספר ועדיין היא רצה
למרחקים ארוכים.
פתח המנחה פרופ' יוסף בן־שלמה וביקש
לשמוע את דעת חבריו המלומדים על התגברות
השנאה הפנימית בקרב היהודים בישראל ,ולצו-
רך הענין לא מצא לו דוגמה יפה ,אלא כרוז
שחתומים עליו אחדים מסופרי ישראל ,המוחים
מד הקמת ממשלת אחדות לאומית.
הכרוז אומנם .נוסח בלשון בוטה ,אך הצגתו
כמשל ומופת לשנאת חינם היתה מעשה מגונה,
גם משוס שהכרוז מתייחס לעובדות שנתרחשו,
ולא !נתחבר על חינם ,וגם משום שמקובל בט־
וויזיה שאין מתקיפים אדם שלא בפניו.
כפי  .שקורה לא אחת בסימפוזיונים שכל
עניינם החשי לב והגיגים אישיים ,הסתמנו עד
מהרה בין הדוברים שתי רמות ,פרופ' ניני הוא
אדם האוהב לחדד דברים ולהעמיד אותם על
חודם והרב לאו הוא דרשן מבטן ומלידה ,העורך
את דבריו בטעם ומחזק אותן בציטטות מדוייקות
מן המקורות ,שני אלה היו מחלקה לעצמם .פרופ'
נחופ אריאלי ,שגילה ריגשת נפש רבה לכל או-
רך השיחה ,נשמע כמי שמתקשה מאת־ להיצמד
לנושא .הוא לא עצר ברגשותיו והטיף לממשלת
אחדות לאומית ,שלא עמדה כלל על םדר היום
של הצוות המלומד ,אך גרוע מכך ,שפמפ' ארי־
אלי אשר טען ,שהשנאה שוררת רק במחנה ה-
ארזים ')קרי המנהיגים הפוליטיים( חיווה את
דעתו שהכל שנאת חינם ,שהרי מבחינה פי-
"
לוסופית איזה הבדל יש בין אגו"י לבין ש"ם
אי )הקשיבו ,הקשיבו( בין המערך לנין ה-
ליכוד".
מניחה אני לתומכי האגודה וש"ם שיסבירו
»ת ההבדלים הפילוסופיים שביניחם ,אך מי ש-
אינו מבחין בהבדל האידיאולוגי יבין המערך
לבין הלידוד ,או שיש לו ?חולשה בזיהוי אידי-
אולוגיות ,או שהוא אורח מן החלל החיצון.
בסימפוזיון ממין זד ,נוטים המשתתפים ש-
לא להיפרד זה מזה בטרם יקדמו במשהו ענין
כלשהו שהם מסורים לו רוב ימות השנה .פרוס'
נחום אריאלי' ,כאמור ,קרא להקמת ממשלת אח-
דות ,ואילו הרב לאו ביסס את האופטימיות שלו
לגבי עתיד ישראל על היכולת להציג את ה-

הרג ישראל לאו :דושן מ3טן ומלידה

כסיה הדתית 'בצורה מלבבת יותר .מובן שהרב
ביטא את הרעיון במלים שונות ,ולא הזכיר את
המונח השנוא כפיר ,דתית" ,אך בסופו של דבר
"
דרכי ?נועם ונתיבות שלום הם 'כסות רחבה למדי
להסתיר מתחתיה דברים שאין בהם נועם ואין
בהם שלום.
השאלה אם ירושלים הרבה בגלל שנאת
חינם ,או בגלל כוחה העדיף של האימפריה ה-
רומית ,קיבלה השנה מימד אקטואלי בוער .ממה
?נפשך? ,אט בגלל שנאת חינם ,הרי אנחנו מוכנים
ומזומנים לחורבן !הבא ,ואם בשל כוחה העדיף
של רומי גם מצד זה לא תמיד אנחנו נוהגים
בזהירות המתחייבת .לשאלת סיבת החורבן הוק-
דש ביום ט' באב סימפוזיון דדיו בן שעתיים
בהנחיית יצחק הדנוי ,שבו התקטב הוויכוח כפי
שכבר קרה בעבר בין נאולה כהן לבין מאיר
פעיל.
על דבריהם של גאולה כהן ומאיר פעיל
אין טעם לחזור .מי ?ששמע שמע ומי שלא שמע
יוכל לנחש ,שיש הבדל ניכר בתפישת המצי-
אות בין פעיל לכהן .את התשובה היפה ביותר
לפרשת שנאת החינם המציא הרב לאו ,שתיאר
.את ההפגנה הראשונה בעולם היא הפגנת ה-
עצים ,שמחו לפני הקדוש ברוך הוא על שברא
אותם ביום שלישי וביום השישי .ברא את ה'
ברזל .אמר להם הקדוש ברוך הוא ,ששום ברזל
עליהם לא יצלח ,אם לא יספקו לו מקרבם את
הקת .כלומר ללא שנאת חינם ,המולידה פירוד
לבבות והסתפחות אחדים אל מחנה האויב ,הרי
הברזל האורב תמיד מנגד לא יוכל לעלות על
העץ לכרתו .כך תם סדר ט' באב השנה עד
?ישנה הבאה.

מאז אותו לילה אנחנו נידונים למעקב
סיזיפי אינסופי אחר כל תמרוני ההסוואה ,טפ-
טופי 'הדיסאינפורמציה ?והדי שיחות הרקע",
"
?שמשדרות אלינו המפלגות השונות מתוך חדרי
המלחמה שלהם האפופים ערפל קרב ותככים.
גם יומן "השבוע" ,המוגש כיום בידי שמעון
גוסלר )שהופעתו 'היא שיפור ניכר ביחס לקודמו(,
ראה את עצמו נאלץ להקריב את הכתבה הפו-
תחת לכמה דמויות מפתח בפסיפס הרסיסים ה-
פוליטי ,וזאת בליווי אנימציה משובבת עין,
שהציגה את האפשרויות הקואליציוניות בבהי־
רות של בנין לגו.
ובתוך •העיסוק האובםםיווי בכל 'תזוזה טק-
טית על לוח השחמט הפוליטי הולכת מחלקת
החדשות ומידרדרת .לראשונה הובאה ב השבוע"
"
בהפקת תח-
בחבר .מפורטת על המצב בלבנון,
ינה זרה ,מבלי שתיגע בה יד עורך ישראלי
ומבלי שיתורגמו דברי הקריינות ,השבוע" הפך
"
'ל מבט שני" ,כיוון ש מבט שני" נגוז מן המסך,
"
"
העתונאית נשכחו במצב ,ש-
גם כללי האתיקה
בו איש הישר בעיניו יעשה ,צוות טלוויזיה
שנקלע לזירת פיגוע חבלני בלבנון בחר להמ-
חיש את החויה לצופים על ידי צילום חייל
פצוע בתחתוניו ,וצילום חייל אחר ,שכפי שנודע
למחרת היום ,היה באותו רגע במצב של גסיסה.
קשר .לדעת מתי תקום ממשלח בישראל
ואם .תהיה רחבה או מצומצמת ,אבל לפחות ב-
ממלכה הקטנה של הטלוויזיה 'חובה להחזיר מיד
את לוח המישדרים לקדמותו ,ואת כללי ההת-
נהגות חהולמים לתודעתם של כתבים בשדה
ועורכים בחדר החדשות.

ובלבד שלא להגז>ם
שיחור משחקי האולימפיאדה בעבי הלילה
הוא פתרון מצוין לשוחרי ספורנז המבקשים לח-
זות כמשחקים ללא הגבלה ,ופן לצופים האדי-
שים למפורט ,שאינם רוצים לזותר על פל ה-
תוכניות הקבועות לטובת השוחריפ.
עם זאת ,כדי ליהנות מן המשחקים ובכל
זאת לא לוותר על שנת הלילה ,יש צורך ב-
מכשיר וידיאו ,זה שהפך לסמל משוקץ של
ימי היין והשושנים של הליכוד.
עכשיו ,כשהמערך בפתח ועמו גזירות כל-
כליות וגלולות מרות ,די יהיה אם הממשלה ה-
חדשה תחמיר עם הציבור כפי שהיא חייבת ל-
החמיר ולא תגלוש לאידיאליזציה של םבל ו-
הסתגפות ,שאגב ,מעולם לא היו מנת חלקה
של השכבה השלטת.
ירידה ברמת החיים אולי היא גזירה בלתי
נמנעת ,אבל טלוויזיה צבעונית ומכשירי וידיאו
אינם חטא מן התורה ,והמערך ישגה מאד ,אם
יוסיף להציג את הנאות החיים כעבירה ,שאסור
אפילו להשתוקק אליה.

! nuiDנ0פ1ו 1יןנטועההל nr

)ברלין!

בערכ ההצגה אין להשיג עוד כרטיפים .להופעות
'סוף השכוע אזלו הכרטיסים ככר עד החודש הכא.
אלף ומאה המושכיפ של תיאטרון ה פריין פולקפ־
בונה" כמת העם החופשית"( "
בברלין כפר מזמן
)"
לא היו בתעסוקה בה מלאה" :גטו" מאת יהושע
סובו ל ,בבימויו של פטר צאר ק וככיכוכה של
אפתר עו פ ר י פ הוא ה שלאגר" של הקיץ הקר
"
והרטוב הזה בברלין
המערבית ־ -שככל מה שנוגע
לתיאטרון ,היא עדיין כירת גרמניה.
זחו מחזמר על רצח־עם — תערובת מהממת למדי
של מיוזיקל והולוקוםט .במרכזה — אורגיה יחודית
עם קצין ה־ס.ס .חובב ג'אז ותיאטרון ,וסופה ב־
"קצירת" כל המשתתפים במקלע ה"שמייסר" של
אותו פטרון־תיאטרון עצמו .הוויכוח ,אם מותר להפוך
את השואה למחזמר חוא גם חלק מרכזי מן ההצגח.
,,בבית הקברות אין משחקים תיאטרון" — זועם
האיגטלקטואל היהודי שבמחזה על הסראגמטיסט
הציוני .בגרמניה ,כמובן ,נוספת להתלבטות הזאת
גם שאלת הקהל ,ורוב המבקרים לא שכחו לשאול את
עצמם ,ואם .קהל גרמני הוא הקהל הנכון לחזות
בחיבוטיו ופרפוריו של המוסר היהודי ,החושף עצמו
במערומיו על הבמה.

® הטיב ,הרע והמכוער
המבקרים הגרמנים ,שפיהם מלא שבחי ה"גטו"
ענו כמעט פד ,אחד בחיוב על השאלה חאחרונה.
רבימ מיהודי ברלין טענו ,לעומת זאת ,שההצגה
מיותרת בעירם .למבקר התיאטרון של השבועון
היהודי הגרמני נצרמו האזניים" ממחיאות הכפיים
"
בראוו" של הקהל .הטובים ,הרעים וה-
וקריאות ה
מכוערים "
שבהצגה כולם יהודים )הקצין הנאצי הוא
הדמות הלא־יהודית היחידה ,ואכזריותו הפרוורטית
היא נתון ,שאינו בוויכוח( ,ורובם מגולמים על ידי
.שחקנים יהודיים מצוייגים ,המשחקים את הטקסט

הבלתי אפשרי היה לאפשרי:
 50שנה לאחר שסולקו
היהודים מתיאטראות ברלין —
הם שבים * ,,גשו" ליהושע
סובול ,בכיכובה של אסתר
עופרים ,הוא תערובת מהממת
של מיוזיקל והולוקוסט לעיני
קהל גרמני ,הצופה בפרפורי
המוסר היהודי על הבמה jf
גרמנים רבים עשויים למצוא
בהצגה צידוק להתנערות מסבל
הירושה הנאצית בטענה,
שהקרבנות הגיעו לאותה דרגה
של שפל אנושי בארצם שלהם
המתורגם לגרמנית במיבטא ובתחביר יידישיסטי כבד
ואותנטי .איש העסקים הנבזי וייסקופף )השחקן
האוסטרי־היהודי אוטו טאופיג( נראה כאילו יצא ישר
מדפי הקריקטורות האנטישמיות של ה שטירמר".
ואכן ,לפחות כמה מפרשני התיאטרון "
ומבקריו כבר
דגים במהזה של סובול כמציג את בעית שותפותם
"
של היהודית לאשמת־השואה"...
צפיה במחזה מאשרת את דעתו של יהושע סובול,
שהכותבים כך )בהם מבקרי ה שפיגל" וה שטוט-
"
גארטר צייטונג"( פשוט לא "
הבינו את
ההצגה " .גטו"
מעלה מספיק בעיות ונושאים לוויכוח ,שהיו מספי-
קים לכמה וכמה הצגות .מי שרוצה יכול בהחלט
לראות במסקנה הסופית שלה — בהופעה הברלי־
נאית לפחות — את הנצחון המפואר של הריח
היהודית כנגד הברבריות הברוטאלית של הנאצים.
"הם רצו להרוג אותנו באופן רגשי ומצפוני" —
מסביר בחום את האינטרפרטציה שלו ל גטו" ויר-
טואוז הקלדנית הישראלי ,גיורא עיידמן",שאף הוא,

גטי" :אורגיה יהודית עמ ק*ין אט-אט .חוגג ג'אז ו תיאטרון
"
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כמו אסתר עופרים ,הובא מארצות הברית במיוחד
להפקה היקרה בברלין .אבל העובדה היא שאנחנו
כאן ,הניגזן ישנו ,העפ "היהודי קיים וארץ ישראל
קיימת .והניגון שלנו יפה ,מפני שארץ ישראל יפה"".
הופעות הסולו של פיידמן הן תוספת מיוהדת של
הבמאי צאדק לטקסט של סובול .פיידמן פותח את
ההצגה — מהלך ומנגן מן האולם אל הבמה ,כש-
האור מלווה אותו בחשיבה ,והוא שמסיים אותה:
כשכל השחקנים שוכבים מתים על הבמה אחרי הרצח
ההמוני ,והקהל המזועזע משותק לרגע מהסוף הלא־
צפוי )למי שלא קרא את הביקורת( ,חוזר ה"כלי
זמר" מן הבמה אל האולם בניגון יתומים ישר מתוך,
תפילת מלאכי ישראל של ערב שבת.

 $הצגה כמקדמת יחסי ציבור
ההצגה הזאת היא עבורו שליחות יהודית־ציונית
ממדרגה ראשונה ,ואילו ההופעה בגרמניה חשובה
לו במיוחד" :בהודשיים שאגי כאן השתחררתי מ־
מהטראומות שהיו לי ...פעם לא יכולתי לשמוע
חלק
את השפה הזאת .חיום אני כבר יותר נורמלי .צריך
לבוא לכאן כדי לראות שהם עצמם ,הגרמנים ,סובלים
מאותו כאב ,אותן צרות ,אותה אי־ודאות .גם הם
שואלים' :איך זה היה יכול לקרות' .אני לא מתבייש
להעמיד כאן את העם היהודי כפי שהוא .על הבמה
אני עושה אמנות — וזהו מסר שאפשר להתחלק
בו עם כל בני האדט .בכל הקריירה שלי עמלתי
להביא את הניגון היהודי לעולם .כאן ,זו הפעם
הראשונה שכל כך איכפת לי ,שבאים כל כך הרבה
צעירים".
שימי לב לפנים שלהם :הפנים של האנשים
"
כשאני נכנם לאולם ,והפנים שלהם בסוף ההצגה,
כשאני עובר לידם בדרך .החוצה .אני מנסה ,עם
הניגון ,להסביר לחם שחחיים יפים ,שגם הם אנשים
יפים .בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה ,מסה של אלף
איש ,כולם משותקים .הניגון שלי מחזיר אותב
למציאות".
)חמשן בעמוד הבא(

אסתר עו«רימ ב"גטו" :אני ממש מאושרת ישיש הצגה כזאת גאו ,היכולה להציג אותגו אחות

אמא פמשדה מלאה

העיתונות הגרמניתמדגרת עליה בתוספת ה'
הידיעה השמורה לפרימדונות" :ה־עופריפ" .גיו־
רא פיידמן מתמוגג :היא
נהדרת ,היא תמיד
"
היתה מלכה ...אבל הפעפ הזאת — פי שנייפ":
בתפקידה של חיה'לה ,הזמרת היהודיה ש-
התגלגלה לגטו ,עולה אסתר עופרים לבמה ברא-
שית ההצגה בבלויי סחבות ומבקשת לד ,זוג
נעליים בין ערימות בגדיהם של המתים .היא
מסתכנת בהוצאה להורג על הסתרת פולי שעו-
עית ומקסימה את קצין ד,־ס.ס) .בעצמו נגן סאק־
םופון( בזמר יהודי עצוב־עצוב .בשלב הבא היא
כבר כוכבת תיאטרון הגטו ,שרה את סווני"
"
באנגלית עם מיקרופון ביד ,עד
להופעתה כ־
סופרסטאר מווילנה ,במשי כחול וזר פרחים ,בנשף
שבו משעשעים היהודים את המפקד הנאצי ,ה־
דמות ממשיכה להתפתח :הזמרתמתמלאת תודעה
פרולטארית ,מלהיבה את ההמון בשיר מחאה ב־1
במאי ,מגלה התעניינות אינטלקטואלית בספרים
עד לבריחתה — עצמאית ,לבדה — מגיא ה-
הריגה.
זוהי התפתחות חדשה לגמרי בקריירה של
אסהד ,בעלת קול הפעמונים .הבמאי צאדק החליט
שהוא צריך את העופרים" לתפקידה של חיה'לה.
"
שהזמרת המפורסמת לא שיחקה מעולם
העובדה
על במה )בעצם ,השתתפה בהצגות חוג דרמאטי
בארץ לפני שמלאו לה  (...16לא נראתה לו כ-
גורם מרתיע.

לקפוץ למים הקרים
זה נהדר" — היא אומרת בחדר ההלבשה
"
הזעיר שלה בקומה השלישית .אני מאוד מאור
נהנית" .את המחזח ,שנשלח "
אליה בדואר ,קראה
בנשימה אחת ,ומיד נתנה את הסכמתה להופיע.
מובן ,שהיו חששות מפני ההסבה הפתאומית
לתיאטרון .בעיה מסובכת אחרה היא העובדה,
שאסתר היא זה  17חודשים אמא במשרה מלאה
לתינוק חמוד בשם דוד גנישין .היא הגיעה לניו

יורק עם בעלה הצעיר ,פיליפ פון זל )בנו של
מנכ"ל אחת מרשתות השידור הממלכתיות ב-
גרמניה המערבית( העומד לסיים את לימודי
הקולנוע ,ומאז ההריון לא הופיעה על במה.
"זה נראה כמו לקפוץ למים קרים ולא מוכרים",
היא נזכרת .לא ידעתי איך עושים את זה בכלל.
הייתי ילדה ",כשניסיתי לשחק בארץ במסגרת
לגמרי חובבנית .כאן המסגרת מקצועית לחלוטין,
כל המשתתפים האחרים אנשי תיאטרון מה־
שורה הראשונה .אבל כולם עזרו לי ,ובמיוחד פטר
צאךק — הוא במאי נפלא .וכך קפצתי למים,
וגיליתי שאני שוחה".
אני מבקשת לדעת אם יש סיכוי ,שצופים
בארץ יוכלו לראות אותה בתפקיד חיה'לה ב-
תיאטרון ישראלי.

חשוב להציג זאת בגרמניה
נראה לי הרבה יותר חשוב לעשות את זה
"
כאן" — היא מסבירה .חשוב ,שההצגה הזאת
תוצג כאן נכון וטוב" .
היא קיבלה את כל תשו-
מת הלב החיובית הדרושה ,ולדעתי עושה שירות
חשוב.
המחזה מושך קהל מכל הכיוונים הפולי-
"
טיים ,הבמאי פטר צאדק הוא בעל מוניטין עצו-
מים ,והאמינות שלו היא מעבד לפוליטיקה ,למ-
רות שהוא ,כמובן ,לא מזוהה כאן עם הימין.
לרגל ההצגה העניקה אחד מהראיונות הנדי-
רים שלה לרשת הטלוויזיה הברלינאית החופ-
שית ,בתכנית מלל פופולארית בשם אנשים"
המשודרת מקפה "קראנצלר" המפורסם ".אמרתי
לחם חופשי :אתם יושבים כאן יותר "
מדי רחוק
ויודעים מעט מדי ,מכדי שתוכלו לשפוט מה
קורה בישראל .אתם בכלל לא יודעים מה
קורה שם!"
לוח המופעים גדוש עד סוף הסתיו ,בברלין
ובהמבורג .כרטיסים ל גטר' מזמינים בתיאטרון
"
במיוחד ממערב גרמניה ,מרחק
גם אנשים חבאים

שעת טיסה וחמש שעות ברכב מברלין המערבית.
בימים אלה מתנהלים המגעים על צילום ההצגה
כולה לטלוויזיה .אולי נראה אותה בכל זאת
בארץ כחיה'לה — על המירקע.
המאמץ של הופעה ערב ערב והמשך מתן
תשומת הלב המירבית לתינוק שבבית מתיש
למדי .אסתר אינה רואה סיבה לשגות ממנהגה
לשמור על פרטיות מירבית ולהתרחק מן ההמון
— וגם מן העתונות ,ככל שאפשר .בברלין מת-
גוררים בני הזוג והבן בדירה שכורה ,לתקופת
ההופעות בלבד .היא מעדיפה את ניו־יורק ,אבל
האמת היא ,שבכלל לא ראיתי את ברלין .אני
"עושה את העבודה והולכת הביתה ,זה מה ש-
חשוב .אני לא בקשר עם העולם בחוץ .אפילו
לא הספקתי לברר ,אם טוב לי או לא טוב לי
כאן•"
למרות ההנאה מההצגה ,היא מצפה בכליון
עיניים ל־ 5באוגוסט ,שבו ייצא התיאטרון ל-
חופשה השנתית עד אמצע ספטמבר .את חופשתה
שלה תבלה — הרחק מן ההמון — בארץ אצל
ההורים .הבעל עומד לצאת לפניה ,עם דוד
בנימין .היא משוחחת אנגלית עמ חבריה הגר-
מנים לצוות ההצגה ,וגם עם הבעל פיליפ —
זאת למרות שהיא מביגה היטב גרמנית ,השפה
שבה :מתנהלת גם ההצגה .ועכשיו בעלי כבר
"
התינוק .מה שהילד יודע
לומד עברית — עם
לומר ,גם הוא יודע "...היא מחייכת.
<|.
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אשמח לשיר בישראל
היא ממהרת להתאפר ,ההצגה תתחיל בעוד
שלושים דקות .האם תופיע בארץ בחופשת הקיץ
שלה ז לא ,אבל היא תשמח מאוד לשיר אצלנו
"מתי שהוא ,כשייצא" ",תכניות מוגדרות אין .קו־
דם כל צריך לחזור לבית הזמני בניו־יורק ,שם
מצפה לפיליפ עוד שנת לימודים .ובינתיים,
"תמסרי דרישת שלום חמה מאוד לכולם בארץ"
— היא מבקשת כמעט בביישנות.

תיאטרח
בבית קברות
)המשך מהעמוד הקודם(
נכון ,שהדעה על הישראלים היום לא טובה בחו"ל.
"
הערבים הצליחו עם יחסי הציבור שלהם .אבל אנחנו,
לא צריכים יחסי ציבור — מספיק הצגה אחת כזאת,
עם האינטלקט היהודי ,השירה של אסתר עופרים
והניגון שלי ...את יודעת מה זה 'כלי זמר' ז זד,
הבן אדם בעצמו ,שהוא כלי ומביא את הזמר ...אנחנו
עולים על הבמה ומראים מד ,זה יהודים"...
החצגח מלאח אמנם ביופי ובחיים של יהודי הגטו
האנושיים להפליא עד הרגע האהרון .אסתר עופרים
כזמרת המפורסמת לשעבר ,שהקצין הנאצי נמשך
לקסם קולה היא ה נפש היהודית" של ההצגה הזאת.
"
י דמותה הפעוטה והשבירה ,קולה המתוק בשירי יידיש,
בטחוגה הגאה כאשה ואמן כשהיא שרה )למיקרו-
פון( שירי ג'אז אמריקניים ושאנסוגים צרפתיים —
עד לביצוע שיר מחאה יהודי אסור בעצרת ח־1
במאי — כל אלה מביאים לה את שבהי המבקרים
והופכים אותה לאטרקציה המרכזית של ההצגה ב-
ברלין.
'גם ההתחבטויות ואבדן חעצות חנורא של חבורת
אישי הציבור והעסקנים היהודיים שבמחזה — מהרב
והרופא עד הספרן ומפקד המשטרה — מעוררים רק
השתתפות והבנה .אנשי העולם התחתון והםפםר חסר,
המצפון רק מוסיפים אותנטיות ואמינות להצגה ,שלא
זו בלבד שאיגה פוגעת בזכר קרבנות השואה ,אלא
אף מעלה להם מצבה חיה רגישה ומיוחדת במינה.
מי שבכל זאת יוצא מ גטו" בשן ועין היא...
"
הציונות ,הנגררת בהצגה למשפט היסטורי לא הוגן
במיוחד .הניתוח האידיאולוגי עם ההשלכות להווה
האקטואלי ,שהבמאי והמחזאי מתעקשים לכפות אותו.
על סיפור גטו וילנה ,מתבצע תוך שימוש בתפרים
גסים למדי.
בראיון לשבועון החדשות טיים" ,לרגל ההצגה
"
בברלין ,אמר סובול ,שהוא סבור כי הישראלים
הושפעו ממר ,שעשו להם הגרמנים וככל הנראה
"
למדו מהם יותר מדי" .במחזה מודבקת" ההשוואה
"
הזאת בין מעשי הציונים למעשי הנאצים בעיקר
על דמותו של מפקד הגטו הציוני־הרוויזיוניםט יעקב
גנם )דמות היסטורית אמיתית( ,שמרוב כוונות טובות
להציל רבים ככל האפשר מבני עמו הוא מתחיל
להשתתף בעצמו בםלקציות למוות.

 Wהיהודים כ" קריקטורות
נאציות גרועות"
הוויכוחים האידיאולוגיים ,בין גנם לבין מתגגדו
הראשי ,הסוציאליסט הבונדיסט )האנטי־ציוני( קרוק,
המלאים קריאות נרגשות בנוסח ההיסטוריה תשפוט
"
מי משגיגו צדק!" הזכירו לי הצגות עם מוסר השכל
היסטורי ,שנהוג להעלות בבית הספר .העמדת קרוק־
נגד־גנס במרכז הקונפליקט מטעה גם כל מי שאינו
בקי בתולדות הציוגות )כמו לפחות  99אחוזים מה-
צופים הגרמנים( להסיק מההצגה ,שהעימות ההשוב
ביותר חוא בין ציונים מצד אחד לבין סוציאליסטים
מצד שני) .הזכר חיחיד לציונות הסוציאליסטית בגטו
הוא גסיון גלעג לתפור שוליים אדומים לדגל עם
מגן דוד כחול(.
צופה כזה לומד ב גטו" ,שהמאפיין חעיקרי של
"
הציונות הוא פראגמטיזם ופשרה עם אלימות ופתרו-
נות לא-מוסריים ,ושהסוציאליסטים מאופיינים ב-
גישה אינטלקטואלית ישתית ובלתי מתפשרת.
מכאן לא קשה להגיע לכמה וכמה השוואות־
זוועה לא־נעימות בדרך לפלשתינה .כך מהווים מפקד
המשטרה היחודי־ציוני וחבר שוטריו )ולו בעל כור-
חם( כוח אלים ,ש מזכיר" את היהודים החדשים"
"
"
במולדת החדשה" .קריקטורות גרועות שלנו" קורא
י
י י'
•י ~יייי .־":זחיזי־הליצו שרייייק ,ה־
מפעיל בובה־מדברת ,משתעשע במשחק מילים )בי
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אסתר עינוים כהיה'לה וקצין האס.אס — .המבקרים הגרמניים »שוט לא הגיגי את ההצגה

גרמגית־יידיש( שבובתו מציירת על לוח כיתה:
לגנם חציוני שמבקש להגהיג את העברית כשפת
חובה בגטו מודבקות האותיות ם.ס — .ואלה משול-
בות במילה " פלשתינח"".
צופר ,ישראלי יכול ,אולי ,לחתמודד עם חתוכחות
הדרמאטיות האלה בהקשרן הנכון ,ולהבחין בין
הגזמה תיאטרונית־פיוטית לבין תיאור מצב הים־
טורי־פוליטי .אולם לגרמנים לא מעטים עשויה ה-
הצגה להוות צידוק לנטיה הפופולארית למדי בלאו־
הכי בגרמניה ,להתנער מכובד האשמה הלאומית
שהותירו פשעי הנאצים ,בתירוץ שהקרבנות כבר
הגיעו לאותה דרנד ,של שפל אנושי בארצם שלהם.
ואמנם ,מבקרי התיאטרון הגרמנים לא איחרו לגלות
שבמחזה על גטו וילנה " על משתף הפעולה הציוני"
יש "ד,ד למציאות הישראלית העכשווית" ,ובייחוד
הוויכוח הפנימי שהתלהט עקב ההתקפה על לבנון
"
והטבח בשאתילה ובסאברר .",ה"הד" חזה ,אם ישנו
בכלל ,הוא מלאכותי ובעיני גם מיותר .כדי לשכנע
בתיזה שהעלה בפני ה"טיים" יצטרך סובול לכתוב
מחזה אחר.
כל זח ,כמובן ,אינו מפחית כלל מהעניין הרב

שב גטו" — המחזה עשיר מספיק כדי לגרום חוויה
"
תיאטרונית גם למי שמסתייג מאתר האספקטים שלו.
חרף סגנונה הקונוונציוגלי־מאוד ,יש בהצגה גם
הברקות דרמאטיות ,ורגעים של פיוט אמיתי א-לה
ניסים אלוני ,כמו בריקוד התלבושות הריקות ,ה־
מסרבות לחזור ולהתקפל בארונות — סאטירה קו־
רעת לב של יהודי הגטו על הכמיהה לחופש  :כמו
תרועת הקלרגית המפתיעה של פיידמן עם אמריקני
"
בפאריס" של גרשווין ישר מתוך עמק הבכא ,לפי
הזמנת הנאצי המוסיקאלי.
חבר שחקנים־כוכבים ,ואסתר־המלכה בראשם )ר'
מסגרת( ,מחזיקים את המתח באולם במשך ארבע י
שעות כמעט .הומור מקאברי ,ביקורת עצמית אכזרית
ודקאדנטיות גועות ומתגרד ,על הבמה היו פעם סימ־
לם המסחרי של חיי הלילה והתיאטרון בברלין —
בירתו העולמית של הקברט הסאטירי בשנות ה־
עשרים והשלושים .הנאצים קראו לזה אמנות יהודית
"
מכת מוות לחיי
מנוונת" ,סילקו את היהודים ונתנו
התרבות הגרמניים .שיבתם לבמה הברלינאית אחרי
חמישים שנה ,בקברט בית הקברות של גטו" ,לא
"
יכלה להיות הולמת יותר.
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דנקי־דראמה

קפה אטומי
"קפה אטומי" הוא פארודיה מרה
על שגעון האטומי ששטף את ארה"ב
בשנים שלאחר מלחמת העולם ה-
שניה .הסרט ,שנוצר בידי שלושה במ־
אים־מפיקים )קויין ראפרטי ,ג'יין
לואדי ומידט ראמרטי( משלב קטעים
דוקומנטריים עם קטעי דמיון ,ומע-
מיד תמונה מפחידה ומצחיקה כאחד,
של גנרלים חובבי פצצות לצד אזר-
חים מבולבלים ותמימים ,באמריקה
האחוזה בטירוף אנטי־קומוניסטי ב-
עת משפטי הסנטור מקארתי ,הוצא-
תם להורג של בני הזוג רוזנברג ו-
פיתוח מאסיווי של מקלטי הגנה
אנטי־אטומיים.
)פריסקופ ,דולפינריום(

קומדיה ישראלית

ספר נשים
"ספר נשים" הוא סירטו החדש
של זאב רווח ,שכתב את התסריט
ועם הלל מיטל8ינקט( ,ביים את
הסרט וגם מופיע על המסך — ב-
תפקיד כפול של אחים תאומים:
ספר *:מרת ופועל ניקיון ,המסתבך
בגניבת דולרים.

אנדריי סחרוב ,בעל פרס נובל
לשלום ,אבי פצצת המימן הסוביי-
טית ,נרתם למאבק ממושך למען
זכויות האדם .הוא נענש על כך
ומאז  1980הוא עושה בגלות בגורקי,

בוערת אשתו ,ומצבם הפיסי ורוע.
הסרט צולם בעיצומו של המאבק
לשחרור בני הזוג.
מככבים :גלנדה ג'קטון וג'ייטון
)ירמי סטולר(
רובארדט.

הסרט ,כמו כל הקומדיות היש-
ראליות מסוג זה ,בנוי מסידרת טעו-
יות הנובעות מהחלפת הדמויות ש-
ביו האחים ,השונים מאד זה מזה.

דראמה

אופרה

משתתפים נוספים :עירית *לג,
גבי עמרני ,אריאל מורמן ואחרים.
)"אלגב' ת"א" ,הדר" גבעתיים(

הרפתקאות

סטרימרס

)"«אר' /ת"א(

לה טראוויאטה

סירטו החדש של רוברט אלטמן
"סטרימרס" )שהוחלט לא לתרגם את
שמו לעברית( הוא סרט נדיר באי-
כותו ,שסיכויי הצלחתו בקופה שוא-
פים לאפס — ועל כן חייב כל חובב
קולנוע למהר ולצפות בו לפני שירד
מן המסכים.
זהו סיפור קלאוסטרופובי על ק-
בוצה קטנה של חיילים בבסיס סגור,
המבלים יחד שבת אחת.
כל ששת שחקני הסרט זכו בפרסי
"אריה הזהב" בפסטיוואל וונציה
 — 1983והם כולם בלתי מוכרים
כמעט .אלטמן אמר על סירטג " :הח-
לטתי לעשות את הסרט ,לאחר ש-
ראיתי מה עוללו לי בסידרת הטלווי-
זיה ,מאש' .את ,סטרימרס' איש לא
יכול להפוך לסידרה פופולרית .מי
שירצה לראות במה מדובר — ילך
לקולנוע" — וזה מומלץ ביותר.

בעקבות האוצר
^ג^^.
הרומנטי
"בעקבות האוצר הרומנטי" הוא
 ,סרט הרפתקאות קייצי משעשע ,ה-
פוזל לעבר הפארוזיה על סידרת
אינדיאנה גיונס.
העלילה מפגישה עירונית מפונקת,
מחברת ספרים רומנטיים )קתליו טר-
גר( עם הרפתקן בעל לב זהב )מיייןל
ואגלאס( .הם נמלטים מתנינים אי-
מתניים ,קולומביאנים מושחתים ו-
נוכלים בינלאומיים וזוכים לבסוף גם
ביהלומים וגם באהבה .ביים  :רוברט
זמקוס ! תסריט :ךיאך תומאס.

)גורדון ,ת"א(

קומדיה

האחים מרכס
באוניברסיטה

 ").גת" ,ת"א ;

ו

אין צורך להציג את האחים מרכס
לשום צופה קולנוע .הפעם נאספים
ארבעת האחים באוניברסיטה ,אך
עיסוקם אינו בלימודים ,כמובן ,אלא
במשחק כדורגל ,והכל בדרך המיוחדת
רק לארבעת !הקומיקאים המופלאים.
נוזצ'ו הוא דיקן האוניברסיטה ,זפי
הוא בנו הסטודנט ולצידם גם צ'יקו
והארפו במיטב תעלוליהם ,שיובילו
אותם ,זה ברור ,הישר אל הנצחון
— על המגרש וגם בלבו>נ הצופים.
)"מגלת' /ת"א(

0רא>קי זפירלי מעלה את נירסתו
הקולנועית לאופרה הדרמטית של
ורדי ומכשף גם את אלה ,שאינם
חובבי אופרה כלל .לה טראוויאטה"
"
שלו היא יפהפיה ,סוחפת ,בעיצוב
קולנועי מבריק עם המוסיקה הנפ-
לאה של ג'וזפה ורדי.
תרזה סטראטאס היא ועלטה,
0לאסידו דומינגו הוא אהובה ,אל־
פרדו .והתוצאה היא אחת הגירס־
אות המוצלחות של סרט־אופרה.
)"לב־ ,"1ת"א(

* Bוגו! הוף ס"מון
חודש של כבורות כהכימה .ג*
שבוע הבא יוצג לפגי המנקריפ
המחזה הפותח את העונה" ,טגד•
ליפ פורחיפ" של דיוויד שא-
ש ט ,והבר מתכונניפ לבכורה
שניה :יומן חוף בריטון" ,מחזהו
"
האופוכיונרפי של גיל פ י ישו ן.
ההצגה הראשונה :ב־ 18באוגוסט,
במוצאי השבת הכאה.
יהודה אפדוני הוא ג'ק ,אביו.
קשה־היום של ניל פיימון ,בן ה־.15
איד זה להיות אבא של מחזאי ג־
טומנשאנץ:
מסכות
הן מלימ

י
העבודה על המחזה החלה 'לפני
יציאתם של השחקנים לפגרה בת
חודש ימים ,ההפסקה היטיבה עם
אפרוני .אני אוהב לתת לדברים
לשקוע" .כך יש אורך נשימה ,ו-
אפשר להעמיק ולהוסיף רובד
חדש" ,הוא אומר.

 flלנושפים ה»דד
יהודה אפריני  :אבא
של מחזאי בדרך

אפרוני :למעשה ,האב יודע
עליו רק "
שהוא קורא הרגה ,ומצ-
פה ממנו ,שישתמש בספרים ש-
קרא כדי לעזור בפרנסת המשפחה.
הבכור זוכה ליחס טזכ יותר .אך
.לבסוף הוא מפסיד כסף ובורח מן
הבית ,וניל סיימון — יוג'ין במחזה
— מלמד עליו סניגוריה כפרקליט
חד־לשון .רק אז מבין האב ,שצמח
לו מול עיניו ילד שלא הכיר עד
כה".
העלילה מתרחשת בברוקלין ,ב־
 ,1937כמשפחה יהודית מן המעמד
הנמול .האב מפרנס שתי משפחות.
נוסף לאשתו קייט )ליאת קניג(
ושני בניו ,יוג'ין וםטנלי )אבי הדש,
שמעון כהן( ,הוא תומך באחות
אשתו האלמנה ,בלאנש )טובה פר־
דו( ובשתי בנותיה.
אפרוני :כולם חיים בצפיפות.
האב — "
גזרן מעילים ,עושה כסף
מן הצד כמוכר קישוטי מסיבות:
כובעי ליצנים ,חצוצרות נייר .אב
יהודי טיפוסי ,הדואג לחינוך היל־
דים ומצטער שלא יכול היד .לשלוח
לקזלג' את הבן הבכור".
— אתה מעצב את דמותו תוף
הבלטת קווי האופי היהודיים ?
— אני נלחם מה ,כי החומר
מושך לכיוון הזה .אני חושב ,שה-
מחזה היה מצלצל אותנטי יותר
אילו גכתב במקורו באגגלית מתו-
בלת באידיש .זהו מחזה יהודי .אבל
סיימון משתדל לשוות לכל מחזו-
תיו אופי אוניברסלי .הנושאים כל-
ליים :לחץ כלכלי ,מחק ,חינוך
ילדים .את כגר על הגג" הציגו
ביפן .גס את" יומן חוף כרייטוך
אפשר להעלות"לפני כל קהל ,אפי-
לו אסקימואים.

שש תזמורות כלי נשיפה מחו''ל
נענו להזמנתה של עירית תל־
אביב והגיעו אלינו לשבוע הופ-
עות ,לכבוד חגיגות  75שנה לעיר.
מחר כערב יופיעו  5מהו בגן ה-
פסגה ביפו .במוצאי השבת הגאה
יגשפו בל השש כפארק הירקון .בין
לבין יהיו הופעות בטיילת ,כככר
נמיר וביפו.
שמונים האמריקנים )תזמורת
הנוער של לונגיאיילגד( הגיעו
אלינל לאתר סילר ארול במזרח הר-
חוק ,במהלכו הופיעו אפילו בנפאל.
לפני שב\ע עדיין ניגנו במצרים,
ומשם נסעו לישראל באוטובוס .ה-
רפרטואר :מוסיקה קלאסית קלה
וקטעים מודרגיים .מגרמגיה מגי-
עות שלוש תזמורות ,מפרנקפורט,
ממן ומשטוטגרט .תזמורת הג'אז
מפרנקפורט נוסדה ב־ 1953ומונה
 25נגנים .זוהי תזמורת הג'אז ה־
מפורסמת ביותר בגרמניה ונגניה
אף קיבלו אזרחות כבוד של ניני
אורלינם — מולדת הג'ז .גם תז-
מורת כלי הנשיפה מדרבן ,דרום
אפריקה ,מונה  25שחורים ,הם מו־
פיעים בתלבושות של שבט הזולו
ומשמיעים קטעי !נינה אפריקניים.

יצרו סגנון המבוסם על מסורת ה-
מסכות של התיאטרון השוויצי ה-
עתיק .הם משנים דמות כמו אמכר;,
לעתים הם נראים מתלים ,כמפל־
צות ,כחיות מוזרות .על כתפיהם
ראשים מפלצתיים בעלי הבעה רכה
ואנושית .בעשור האחרון הם הו-
פיעו באסיה ובדמם • אמריקה .ב-
ארץ הם היו לפני שנה וחצי ול-
אחר ההצלחה רק טבעי היד ,ש-
יחזרו .מסע הופעותיהם בן השבו-
עיים יתחיל ביום חמישי הבא16 ,
באוגוסט .התכנית לא נשתנתה מאז
המופע הקודם.

 Mפל>ל\ת פה
בברודווי
• דורו טופז יוצא 'למושעות
בברודוויי עם תוכנית הבידור ה-
סאטירית שלו" ,פליטת פד .".ה־
יוזמה ליצוא ההצגה יצאה ממאיר
פניגשטיין ,לשעבר מתופף " טורת",
המתגורר עכשיו בניו־יורק .לפני
כשנה וחצי אירגן פניגשטיין פס־
טיוואל סרטים ישראלי בגיו־יורק.

 Wהגננת הנואפת
של מוסעזוו
בעוד שכנו ,אביטל ,מארגו
את פשטיוואל ישראל הבא ,שותף
האכ ,י ג א ל מ ז פ י נזו ן לשי-
רת הפקות העשויה לפרנס מיני־
פפטיוואל .כיופ ראשון השבוע הוא
חתפ על חוזיפ להפקתם של שני
סרטיפ וטחזמד אחד — לא פחות.
שם המחזמר הוא פתקאות ב-
טבע פלדה" ,והוא " נכתב לפגי
שנים ,בעקבות הצלחת "קזבלן",
אך לא הופק מעולם .רק שיר אחד
הותר לפרסום ,אמא ,אמא" ,ב-
ביצועו של "
יהורם גאון.
במלחמת ששת הימים חיילים
נתקעים עם נגמ"ש בשדה מוקשים.
— וזה נותן להם השראה לשיר 1

 Bמומנשאנץ  -בל>
שטאנץ
מה שמאפיין כמיוחד את אמני
"מומנשאנץ'' ,הוא העדר האפשרות
לשייר אותפ לשטנץ ברור :מחול?
פנטומימה? מימיקה? קצת מכל.
אלה יש כהפ ויותר מזה .גפ קהל
היעד מאוד לא מוגדר לא רק
שכוגריפ תאכי אמנות אלא גפ
ילדיפ )ילדים טמש ,כני (8—4
ייהנו.
חברי הלהקה ,אנדרי גוז'ארד,
ברני שווארץ ופלוריאנה פראסטו

מופינזון :טוב ,לא בדיוק ,י אבל
העלילה געה קדימה ואחורה ,ד,ם
נזכרים בסיטואציות אחרות-,נעי-
מות יותר.
המחזמר מבוסם על מחזה שכתב
מוםינזון כשנות החמישים ,וגם
כייפ ,בתיאטרון זירה הזבור לטוב,
יופף באשי שהופיע אז ב"פתקאות
.מובע" זכה לשבחי גמזו הגדול.
את המוסיקה כתב משד ,וילנפקי.
הפזמונים :עמופ אטינגר .י
שני הסרטים בהפקתם של יעוד
!לבנון ומממני הסרט "הפנימיה",
מיועדים ,האחד לילדים והשני ל-
מבוגרים" :חםמבה ושודדי הסו־
&ים" ו החבריס של הגננת" .האח-
רון" ,
לדברי מוםינזץ מגולל את
קורותיה של גננת צעירה המקימה
גן ילדים בחארת־אל־טאנק ,איזה
זזור נידח שמעולם לא היה בו גן.
ן
איך על ידי חטאים" .י
— היא נואפת עם כל תושכי
המקום ?
— "לא רק עם  13חברי הוועד".

יגאל מוטציון :רק עם
נ 1הגרי הוועד

דידו ט :»«1המופע גגד
ירידה עלול לת0גו
ליורד".

ביום ראשון הבא יוצאים המפיקים
של טופז לגיו־יורק כדי לסגור
עניין עם בעליו של תיאטרון ב־
בדח־וויי ,שיועמד לרשותו למשל
חודש ימים .זוהי יוזמה יוצאת דופן.
בדרך כלל אמנים ישראלים מוסי־
עים בארה"ב בקהילות היהודיות,
לפני קהל מובטח ,ולא בתיאטרון
מסחרי מן השורה.
בהמשך מארגנים לטופז הופעות
גם במיאמי ,בטורונטו ובממיט־
ריאול.
פליטת פה" מגוללת את סיפו־
רו" של ישראלי העומד לרדת מן
הארץ ,עורך את חשבון עולמו ב־
1מל התעזפד ,בלוד ,ומחליט ל־
בסוף להישאר בישראל .פליטת
פה" באמריקה תוצג מן "
הסתם ב־
עיקר לפני יורדים.
מבחינה לוגית כרוכה הופעתו
המיועדת של טופז בפרדוקס מענ־
יין :אם יצליח באחז"ב המופע
שלו נגד הירידה ,הוא עלול למי־
'שאר שם מי יודע לכמה זמן.
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הקרעשמאחורי המרקע
• mnמיל ־פזחמולוטוד
קשה להצביע בדיוק על הרגע בו " נשבר"
השידור מן
לחברי הוועד המנהל של רשות
המנכ"ל הטרי ,אורי פורת .מכל מקום ,נכון
לתחילת שבוע •זח ,הולך שם כסאח" רציני,
מד .שמבונה — קרע מוחלט " .האיש היחידי
שיםול ,אולי ,לפשר בין הצדדים הוא יז"ר
רשות השיחור ,מיכה ינון .השאלה אם הוא
מעוניין .במצב היחסים המעורער בינו לבין
פורת ,יצטרך אורי פוחת ללכת כברת דרך
רציגית כדי להיפגש איפה שהו באמצע הדרר.
פורת ,נכון לתחילת השבוע ,ממשיך להתבצר
בעמדתו האומרת — אני העורר הראשי ,האחראי
על הנעשה ?ברשות השידור וביד־ הזכות לקבל
החלטות כפי •שנראה לי .חברי הוועד המנהל,
כמובן ,אינם סבורים כך ,והם מתכוונים לעשות
הכל כדי להעמיד את המנכ"ל על טעותו.
כדי להבין את ההיגיון של הנפשות ה-
פועלות ,כדאי לשמוע את הסיפור הבא• :באחת
?הישיבות ! האחרונות של הוועד המנהל ,שדנה
בין השאר במצב הכספי הקאטאםטרופאלי של
רשות השידור ,זרק לפתע פוחת ,לסי עדותם
של מספר אנשים rwc ,ההצעה הבאה :יש לסגור
לאלתר ,לחצי שנד ,לפחות ,את מחלקת ה־
תוכניזת •בטלוויזיה .סגירת מחלקח זו ,לפי
חישוביו של פורח ,תאפשר חסכון ניכר בתקציב,
והכסף שייתםך יוכל לשמש לקניית ציוד חדש
לטלזוייזיה .פורת ציפה, ,שהוועד המנהל יעמוד
מאחוריו בקבלת החלטה כה חמורה.

 #ספורט ,סדרות קנויות
וגידור
לזכותם של חברי הוועד המנהל ייאמר ,שהם
אינם מוכנים אפילו לשקול את ההצעה המגוחכת
הזו ,שפירושה חיסול מוחלט של כל ההפקה
המקורית בטלוויזיה ,טלל תוכניות 'בידור מקו-
ריות .אגשי מחלקת החדשות ,דרך אגב ,כלל
אינם מופתעים מתוכניתו זז של המנכ"ל .מאז
!כנם לתפקידו הוא ממילא מתנהג ,כאילו "
מחלקת
התוכניות איננה קיימת ,וכאילו כל ההפקה
'בטלוויזיה היא נטל כספי ותו לא ,ולכן עדיף
לבטלה" — אמר לנו עובד 'בכיר בטלוויזיה.
הדלות האיומה בתחום ההפקות איננח מקרית.
"
היא פרי מדיניות וגישת האומרת :לעס הזה
צריך לתת רק ספורט ,סדרות קנויות ובידור
קלוקל מחו"ל .זה יספק אותם וישמח את לבם".
הסכסוך ,שהלך והקצין עם הזמן• ,בין חברי
הוועד המנהל ,ויו"ר רשות השידור לבין אורי
פורת חחל ?בפרשת זה הזמן" .לפני כחודשיים
יבא אורי פוחת לוועד
" המנהל והודיע ,כי החליט
להדיח את מנחה זה הזמן" רם עברון ואת
מפיקת התוכנית" ,
נאוה בהן ,בשל ה פאשלה"
בפרשת הראיון עם הגרושה אותה "נגר ובנה
הקטין־ חברי הוועד המנהל יודעים לספר ,כי אז
?עדיין נתנו גיבוי מלא לכל פעולותיו של פורת,
מתוך הרגשה ,שחייבים לאפשר לו לעבוד לפתות
במשך מאת ימים החסד" .רבים מאתנו חשבו
אז" ,
שעונש ההדחה הוא מוגזם ,אבל מאחר
ופורה מצא לנכון להפעיל אותו עמדנו מאחוריו.
על השתלשלות הדברים לאחר מכן יש מספר
גירםאות .גהגירםה ,שכפי הנראה היא הנכונה,
יודעת לספר כי .זמן קצר לאחר ההדחה הפקיד
פורת •ביד־ ועד העובדים של הטלוויזיה מכתב
ובו התחייב להחזיר את עברון וכהן למסך
'בתום חודש מיום ההדחה .פורת 'באחת מישיבות
הוועד המנהל הכחיש את דבר קיום המכתב
ואפילו מיכה מון ,הידוע כאיש הנוע ,זרק
לעברו ,כי זהו שקר וכי הוא יודע יעל קתוטו
של המכתב.
מכל מקום ,המכתב הזד ,סיבך את תורת,
ככל הנראה ,ועדיין קשה להביו מה הביא אותו
לנקוט צעד יזה ,בעיקר כאשר ראה שהוועד
המנהל עומד מאחור vלכל אורך הדרך.

משחקי הבוח
 .של ה"גדולים"
ברשות השידור
מאיימים לנפץ
את המסך
הקטן • tf
המגכ" ל
אורי פורת,
מציע לסגור מיד
את מחלקת
התכניות %-
חברים בוועד
המנהל :יתפן
שנתבע פיטוריו
אורי «ורת :אני העירך הראשי
לפני כשבועיים ,ללא כל התראה מוקדמת,
בפתיחת ישיבת 'הוועד המנחל ,מסר לפתע פידת
לחברים הודעה לפיה החליט להחזיר למסך את
עבחון וכהן .זה כבר היה יותר מדי• לסי גירםתם
,של ?חברי הוועד המנהל ,והם הגיעו למסקנה,
כי פורת משחק עמם משחק מסוכן מאוד ,שיש
לעצור אותו בתחילת הדרך .הם הודיעו לו ,כי
אינם מקבלים ?את הודעתו ,וכי הם תובעים
לקיים ודיון 'בנושא ובעיקר לקיים דיון בדרכי
הפיקוח על התוכנית יזה הזמן" ,כך שטעוקות
"
.לא יישנו.
פורת טען ,שדרכי חפיקוח על התוכנית הן
•באתריותו הבלעדית• ,בתוקף העתו ־עורך ראשי,
ואל לו לוועד המנהל להתערב בסוגיה זו .הוועד
המנהל ,מצידז ,תבע מפורת אחריות אישרת
ופיקוח אישי על הנעשה בתוכנית ,וזה כבר
חיבל בתוכניותיו של סורת לנסוע לחו"ל .גם
סיפור הנסיעה לחו"ל עורר רוגז רב 'בקרב
חברימ בהנהלת רשותי השידור ובקרב חברי הוועד
המנהל ,בעיקר בדרך קבלת ההחלטה" .כמקום ש־
סורת .כמקובל במקרים כאלה ,ידווח לפני מעשה,
כי הוא מתכוון לנסוע לשבועיים השתלמות באר־
'צות הברית ,הוא פשוט בא והודיע מספר ימים לפני
מועד הנסיעה ,כי הוא נוסע .אילו הדברים היו
געשימ •בדרך אחרת לא היתה כל התנגדות ,אבל
כחלק מן השיטה שלו היא להעמיד את טלם
בפני עובדות קיימות ובאופן ילדותי לחלוטין
לא להסכים אף פעם לקבל דעה או השקפה
המנוגדת לשלו• אנחנו חשבנו ,שבזמן כזה פזרת
צריך להישאר 'בארץ ,והוא ראה בכך הצחת
צעדיו פעם נוספת" — אמר אחד החברים
בוועד המנהל.

® "

אנחנו שבעה והוא אחד',

מכל מקום ,ישיבת הוועד המנהל נםתיי'מר,
ללא החלטה ,בעצם ,לבד מן ההחלטה לדון
•באופן מורחב בסדרי הפיקוח •על זה הזמן".
•עד אז ,קבעו חברי הוועד המנהל" ,לא תשודר
התוכנית .זה היד ,בעם ד' שעבר בם בימת השעה
' 8בערב .כחצי שעה לאחר מכן כינס סורת את
הנהלת רשות השידור והורה למנהל הטלוויזיה,
טוביה סער ,לשדר את זה הזמן" כמתוכנן
בלוח המשדרים ,כלומר "
ביזם ב' הקרוב ,כיוון
שבעם •ב' שעבר חל ערב תשעה באב וכל לוח
המשדרים שונה .חברי הוועד המנהל זעמו
וקיבלו החלטה ,כי הפעם הם לא יוותרו .ביזם
ה' בבוקר נפגשו בבית ציוני אמריקה דוד אדמוז,
נתן ברון ודוש ,וסיכמו לנקוט יד חזקה כנגד
מעלליו של שורת וכנגד התעלמותו מהחלטות
הוועד המנהל .הם תבעו ממיכה ינון למס בעם
'ב' השבוע ישיבה מיוחדת של הוועד המנהל

מינה יגון :הוועד חמגחל אוןראי

כדי לדון בהתפתחויות• ־ הישיבה אמות־ ,הי'תה
להתקיים בתל־אביב ,כדי שהעובדים לא ישמעו
'את הצרחות ,שאנחנו "
מתכוונים לצרוח יעל פוחת",
כהגדרת אחד החברים .בסופו של דבר ,מסיבית
טטיות ,לא התקיימה המ4יבה.
אידי פורת צריך להבין שאנחנו שבעה
"
הברים בוועד המנהל מזוא אחד ,אם הבעיות
בינינו לא ייפתרו מישהו יצטרך אזםיק את
המסקנות וקשה להניח שיהיו אלה הברי הוועד
הנמהל .הוא הולך לטרפד לעצמו את כל הקרדיט
שנתנו לו ,ואנחנו לא נהסס ,כשלב מסרם ,אם
נראה שהדברים איגם מסתדרים ,לתבוע את
פיטוריו .לסי צל ההגדרות ,הוועד המנהל אחראי
?על מדיגיות השידורים בט לוויזיה גם אס m
לא נוח לאודי פורת .או שהוא ילמד לחיות עם
ועד מנהל .שמבין בעניינים ורוצה להיזת מעורב,
או שהוא יצטרך להסיק את המסקנות" ,אומדים
חברים בוועד המנהל.

 0מעמיד בפני עובדה
היחסים בין פורת לבין מיכה ינון מורכבים
קצת יותר ,אולם בבסיסם עומדת שוב המחלוקת
•בדבר כפיפויות וםמטיות בדרך ניהול הטלוויזיה•
אורי פורת ציפה ,שיגון יעמוד לציה• במחלוקת
החמורה שיש לו עם הוועד המנהל• יגון ,מצידו,
אינו מוכן לקבל את דרך הניהול של פורת,
לפיה קודם הוא מחליט ,סוגר עניינים ואז בא
לוועד המנהל ואומר — אין לכם בריחה אלא,
לקבל •את החלטתי .ינון תפס מאז ומעולם את
תפקידו כיז"ר רשות השידור בצורה הרבה יותר
פעילה ומעורבת משל קודמו.
היחסים בין השניים היום קשים בימזר.
•ביותר
הטוב
כעס הדדי הוא המאפיין
שלהם,
וגם הרבה חוסר אמון וחוסר שיתוף פעולה.
ינון ,מספרים יזדעי דבר ,ציפה לשיתוף פעולה
הרבה יותר מעמיק •בינו לבין המנכ"ל .פורת
מצירו ציפה ,שינון יתן לו לעשות ככל העולה
יעל רוחו• .בתחילת השבוע נזגדכה פגישה בין
!השניים -בה אמורים היו לדון במיכלול היחסים
•ביניהם ,ולגםות גם לפתור את המשבר יבין פגרת
לוועד המנהל• בזמן כתיבת שוחות אלה •עדייו
לא יברור אם מטרה זו אכן הושגה.
בטלוויזיה כבר היו אנשים שידעו לספר ,כי
פורת מכין ,בעצם ,פרישה בכבוד ,תוך עמידה
על עקרונות ,אם המערך ירכיב את הממשלה
הבאה .קשה להניח ,שאלה הם פני הדברים.
ההקצנה שחלה היא יותר סדי הםתבטת של
סורת בפרשת זד ,הזמן" והתערערות היחסים
האישיים בינו "
ובין מספד חברים בוועד המנהל,
•בעיקר דוד אדטון מתן בדון ,שחשים כי יותר
מדי זמן הם שיחקו לו לידיים ,והם לא אוהבים
את זד-

י; ו! לו ':י י
 16.30אולימפיאדה — תקציר
י
 17130קיצור החדשות
T'EBJ
 17.32סקירת תבניות
י־
י י'
; ר!!*ת
.35ד 1פתי ערבי
 19.30חדשות
 20.00ליל שבת" — בוב דוקאוי מדט-
רויט" מביא את סיפורם של יהודי אמ-
ריקה .צביקה סיק מופיע .בשירת
 20.15השבוע" _ יוצלו אידתיים
" 21.15ההודאה" — סרט קולנוע
" 23.30פסוקים לשבת וחדשות
 23.35שידורי אולימפיאדת לוס אנג'לם

 09.00באר? הקטקטים — שיחד חוור
מיום ה' . 9.8.84
 09.20הדינדנים — דייג — פרק :7
הדינדנים יוצאים לדייג במרחבי ההלל
ומעלים בחכתם דגיגון קטן ומוזר
 09.30נערי פלקסטון — פרק  : 37ה-
גבירה בלבן — הנערים החליטו ל-
הישאר ערים בלילה ,והסתתרו בספריה
ואכן דאו אשד ,יוצאת מתוך המעבר
שבקיר• ומציגה שוב את פרשת.הרוח.
 10.00זהו זה — שידור חוזר מיום
 ,93.84שעד16.00 ,
 10.50יער האלמוגים — בחיפוש אחר
אוניות טרופות
 14.00מיסיסיעי — )חלק בי( — ,פגישד,
.עפ זמרי בלוז.

יומ ששי י''כ באכ משמ"ד )• (10.8.84
 06.02שעון מוסיקלי"
" 07.07
"קונצרט בוקר"
 07.30שחרית מוסיקלית" ) +רשת א'(
"
" 09.90קונצרט בוקר"
לקראת  — 12.00מגישים שיך"
 12.00במחיצתם "
של אמנים דגולים" —
יחף "סיגטי )כינור( — תכנית חמישית
" 13.05מוסיקה יהודית וישראלית" —
זה לצד זו" — יוסף טל וג'ואן פרנ־
"
קם־ויליאמס — טל :קונצ'רטו לצ'לו
וכלי־קשת ; על שיריו של היינה" ;
"
ויליאמס  :שביעיה לשמינית"; ל־
"
"
צפות לרוח" ; "קסנדרה"
" 14.00קונצרט מינחה" — מוצארט:
זוטות" ,מוסיקה לבאלט ; בטהובן:
"זדיאעייזת על נושא טל מיצארט ; דגר:
וריאציות ופוגה על נושא של מוצארט
,, 15.30דומינזער" — קונצרט לנוער של
,התזמורת הסימפונית ימשלים —
רשת"ש ,מתוך העונד ,שחלפה
 16.30לבקשתכם" — בטד*בן :פתיחה
"  /נוויל מרינר( ; םן־םנס  :קונ־
מרטין
מס 2 .לכינור ולתזמורת ; צ'ייקובסקי:
םויטה מס 1 .אופוס 43
 18.00דור הזהב" — אמנים גדולים
"
בומלטות היסטוריות — תוכניתו של
רם עברון
 19.05זוטות מוסיקליות"
"" 20.00קונצרט ליל־השבת" — בוקסט־
הודה־שזנבז :שאקון במי־מינור )ה-
תזמורת הסימפונית של מכסיקו  /קר־
לום שאגו( ; שפוהר :דואט ברה־בזג'ור
אופ•  65מם) 2 .יצחק פרלמן ופנחס
צוקרמן —  2כינורות(; וובר :סימ-
פוניה מס 1 .בדו־מגער )אקדמית םנט
מדטין  /נוויל מרינו(  :סן־םגס :קינ־
צ'רטו בלת־מינור לצ'לו ולתזמורת
!)ליו הארל  /תזמורת קליבלנד /
נוויל מדינר( ; ברנשטיין :הפתיחה
"קנדיד" )תזמורת הטיילת של בוסטון /
גץן ויליאמם( ; פורד :,חמישיית־פטנ־
תר בדו־מינור ,אופים ) 115ז'אן־פיליפ
קולאר  /רביעית פארנין( ; ברוקנר:
סימפוניה מם 7 .במי־מג'ור )הסימ־
סונית של שיקאגו  /דניאל ברנבויס(
לקראת  — 23.00מגישים שיו"
"
 23.00צלילי לילד",
"
 06.00שידורים לעולים
 07.30שחרית מוסיקלית" )הערה מושת
"
"קול־המוםיקד•"(

 12מעדי 3שבוע טוב־

" 09.30מפגש"
 10.30רדיו קל"
" 11.10שירי משוררים"
"
 11.30השכלה ודעת לכל" — בשיתוף
"
האוניברסיטה :הפתוחה בעריכת ראומד,
אלדד — שידורים לימי התופשת מר־
חבא" — לשון עט"ר — סדרת "
שעורים
בערבית מדוברת ?ל&תתילים .מורה:
יעקב אייל )שידור חוזר(
 12.05והאר עינינו"  '-שירים וניגונים
 " 14.06לבת ולבן ולכל המתעניין" —
"
תצניות לילדים :א( ייסוד מאה־שע־
" רעיה בלטמן.
דים" — תסכית מאת
ב( לקראת שבמ" — אגדות ומדרשים
"
לפרשת השבוע ,פרשת ואתחנן" —
שבת נהמו .ג( שלכם "בברכה" —
"
עוירימ וברכות
" 15.00קבלת שבת" — פרשת ואתחנן"
"
 16.05עם אנשים" — והפעם :עם דני
גולמו"
 17.10בין כאן לשם'
" 18.06מוסיף רדיו לספרות"
 " 22,05שישים שנה לכפר הנוער מאיר.
"
שפיה".
שני(
 23.03במחשבה שנית"
"

 06.49היום והערב ב שידורי ישראל"
 08.05חתול בסנדלים"— לילדים בחופשה
 09.05בל צבעי הרשת
 14.06מכל .הלב" — שירים ומנגינות
" 16.05
חדשות בעניני תרבות ואמנות
 16.10עונת הדובדבנים"
" 17.05יומן חוץ"
 " 18.06באיץ־ישראל הילדים לא בוכים"
" 19.05הטור השבועי"
" 20.05ואני תפילתי"
 " 21.05השושנה פורחת" — לקט רומנ־
סות "ושירי עם ספרדיים
 22,05הבה נצא במחול" — ריקודי עם
 " 23.05בין שישי לשבת" — שיחה ב־
" בין יצחק לבני לבין סטף ורט־
שניים
היימד
 00.10כבר אתרי חצות"
"

 06.05יום שישי חזר
 08.05כשהשנים חולפות
 09.05אגן הים התיכון
 11,05הצעקה האחרונה
 13.05צפיחית ברגש עם דן כנד,
 15,05לפנות ערב
 17.05באן ,שם וגבל מקום
 19.05זמר שכזה
 20.05צליליל שבת
 22,05איזה לילד,

 05.05פרקי אבות
 06.00באופן מילולי — פינתו של אב-
שלום קור
 06.10לוס אנג'לס 84
 07.05תוספת בוקר — עם מיכה פרידמן
 08.05יומן הבוקר — יומן חדשות
5נז».ז בילוי נצים — עם מולי שפירא
 11.05קולת של אמא
 12.05גלגלי צה"ל
 14.00עוד לא שבת — עם שלמה ארצי
 15.05שירי משוררים
 16.05השירים האהובים עלי — חיים קינן
משוחח עם המוסיקאי דני נוטפריד
 17.05שלשה רבעים דוקומנטריים
 ~ 17.05ממשולש הזהב עד שדרות

 17.20על הגלולה
? 17.33טועם התה
 18.05לאור הזברונות
 19.05אחד על אחד — יוסף לפיד מר-
אית את הצייר שמואל בק
 20,15מבט לחדשות
 21.15אגדת דשא
 22,05עשן בעינייד
? 24.05מופע הרדיו זהטונזיסטוד — של
יואב קו,טנר

 18,30סרט קולגע )עריץ (3
 18.30סרט קולנע צרפתי
 20.00חדשות בצרפתית
 20.15תיאטרון כופר"
"
בעברית
? 20.30חדשות
 21.00חדשות בערבית" 21.30לא יאומן כי יסופר" — ספורי
מסתורין עם סוף מפתיע
 22.00מגזין '"01
" 22.10
"קו אונידין" — סידרה עלילתית
 23.00הדשות 'באנגלית
" 23.15רמינגטון סטיל" — סידרה 'בלשית

צלילי לילה
מוסיקת קול השלום
שעת הוולגה — שירים
רוסיים
מוסיקה על גלגלים
מוסיקה בין ערביים
השעה !הקלאסית
שירת בצוותא — שיריט
!עבריים
מוסיקת 'ריקודים )חלק אי(

"15דו "שובו של הפרש" — סידרה ער--
בית
 13.30חיים אחרים
 13.00מבט
 14,00מועדון 700
 14.30התעמלות
 15.00סרט — כל אהבתי בשבילך
 16.39ס&ידרמן  —.הענק הירוק
 17.00פופאי
 17,30הספר הטוב
 18.00סדרת תרמת
 19.00מערבון — כוננזה — הניתוח
 20.00חיים אחרים
 20.30חד&ות מהעולם
 21.00לורל והארדי
 21.30סרט — קלמגטי ג'ין
 23.03מועדון 700
 24.29חדשות היום

™!!*!! ????IM 11
06.00-00.00
15.00-06.00
16.00—15.00

18.00—16.00
19.30-18.00
21.00—19.30
23.00-21. 00
24.00-23.00

 11.20סרטים מצויירים
 12.00דון קישוט" — סידרת אנימציה
" 13.30
תוכנית על המחשב
 14.40המצלמה הנסתרת •
 15.00סרט דוקומנטרי
 15.25כדורגל
 16.30המכונית המופלאה'
"

מנשדד"נ! cruop
רשת א' ימימ א'—ה'
. 06,00שידורים  .לעולים
 07.30שחרית מוסיקלית"
" 09.30מפגש" — מגזין לבעיזת מש־
פחה" וחברה בשידור חי
 10.30רדיו־קל"
" 11.05רגע של עברית
 11.10שירי משוררים"
" 11.30השכלה ודעת לכל" — ב שי-
תוף" האוניברסיטה הפתוחה
 13.00אנגלית
 13.30צרפתית
 17.00א"ז — אנגלית
 17.05צרפתית
 17.10רגע של עברית
 17.12על רגל אתת" — מושגים ב-
"
יהדות
 17.53נעימות קלות
" 18.06קונצרט ערבית"
 18.47סרקי היום בתנ"ך
 19.30שידורים לעולים

רשת ב' ימי 0א'-ח'
 06.58אות רשת ב'
 — 06.00שמע ישראל" ,מד ,טובו
"
אהליך "
יעקב" סיכום המשנה
 06.06חדשות
 06.12התעמלות
 06,22לחקלאי —־ שירות ידיעות יומי
 06.49היום והערב ב שידורי ישראל"
 06.53אור ירוק" "
"
 06.57רגע של עברית
 07.00הבוקר הזה"
," 08.05החתול בסנדלים
 09.05ביקור בית" — עם יבקר,
"
מיבאלי
 10.10כל צבעי הרשת — מגזיו יומי
 11.45הודעות
1
י• -י י• "תויי" — הדשות ופזמונים
 13.00בחצי היום"
"
י
 " 14.11צפיחית בדבש" עס דן כנר

לקראת ש>דור
סרט ערבי? :רע השטן
)טלמיזיוז(17.32 ,
אקבאל היא אשה זקנה ועשירה ,הרודה בבעלה ראפת
שהתחתן אתה בגלל כספה ,ובבן אחיה עצמת ,שמנהל את
חשבונותיה לא-בצורה הישרה ביותר.
השניים ,הסובלים מיחסה המשפיל ,חושבים לא פעם

 16.10סעו לשלום"
" 17.10יומן כלכלה"
" 17.30על מספרים ואנשים"
"
" 19.07היום הזה"
 21.05הודעות
 22,58רגע .של עברית

רשת ג' ימי 0א'—'n
06.10
07.05
09.05
11.05
12.05
14.05
16.05
23.05

בחזרה לאושר
שיר במקר כבוקר
הקול זהב — מערכונים
ופזמונים
בא־לי — הכה את התקליטיה
 30בצל עם יקיר אביב
שלושה בגיגית — שוש ,טוני
ודודו דוחן
רדיו חזק
הלילה הוא שירים

*לי צהי'ל ימים ג'—ה'
 05.45סרקי אבות
 06,00באופו מילולי — פינתו של
אבשלום קזר
 06.06צלילי בוקר
7מ 07,שבע אפם שבע — עם אלבש
אנסקי
 03,05יומן הבוקר — יומן חדשות
 09,05נכון לעבשיו
 11.05קיז ישראלי — עם •אלי יש•
ראלי
 13.05שעתיים משתייס
 15.05מה יש ז — 'עם ארז טל
 16.05ארבע אחרי הצהריים — שעד.
של שירים עבריים
 16.55באופן מילולי עם אבשלום קור
 17.05יומן הערב — יומן חדשות
 18.35כוכב הערב
 18.55הודעות לחיילים
 19.05מוסיקה היום — עם אורלי יניב
 19.00מבט לחדשות
 21.30פזמונים לכולם
 22.05על הדבש ועל הכיפאק

כיצד ניתן להיפטר ממנה ולהחלץ ממרותה ,מה עוד שראגת
מתאהב בניפין שהיתה בחו"ל וחזרה לבית דודתה .משתתפים:
נאתד שריף ,עאדל איחס ,לגלגה ,ומגוי יתגת.

סרט :ההודאה
)טלוויזיה(21.15 ,

הכימאי היווני קוסטא־גבראס )"זד" ,נעדר"( מביא
בסרט את סיפורו של ארתור לונדון ,על תקופת "משפטי הראווה
בצ'כוסלובקיה בתחילת שנות החמישים .לונמן מספר על
מעללי המשטרה החשאית בארצו .איב מונטאן מגלם את
דמותי וסימון סניורה את דמות אשתו.

_

DI1

שבת

 17.00.קיצור החדשות
" 17.02מסע בין גוכגים" — המהמרים
מטריםקליון" .חברי הספינה "נשבים ב-
כוכב מוזר ,בו מנסים להפכם לעבדים
 18.00הוליווד"
"
" 18.30מגזין לאמנות" ־ a -יזםוףודיבר.
— גרפיקאי וצייר  .2ביקור באתר
הצילומים
הישראלי
הסרט
של
"?נהליה"
ג .על •הצייר לודיביג בלום  .4תשובות
למכתבי הצופים  .5מבזק ידיעות
" 19.00בידור חו"ל" — ליידי מג'יק
 19.30חדשות
 20.00אולימפיאדה — חקציד
 21.00מבט לחדשות
" 21.30שלושת בדירה אחת" — שבנות
"
טובה"
 " 22.30איולף הקטן" — דרמה ,בהפקת
הבי.בי.סי .מחזה בשלוש מערבות ,ש-
כתב הנריק אי בםן ,עוסק בזעזועים ש-
עוברים על מש0חה כשאסון קשה קורה
לד ,במות הילד היחיד שלה .עם ה־
אסון חושף איבםו את היחסים שבין
זוג ההורים ,יחםים שהיו נטולי אמת
ויושר ,וכן שתי מערכות יחסים אח-
רות :כין הכעל לגין אחותו ,ובין
האחות לבין גבר יאחר ,מהנדס ,שאהב
אותה .אנטוני הופקינס מגלם את תפ-
קיד •הגבר ודיאגה •ריג מופיעה !תפ-
קיד אשתו .פגי אשקרופט מופיעה ב-
תור מגרשת העכברושים.
 24.00פסוקו של יום וחדשות
 24,05שידורי אולימפיאדת לוס אנג'לם

" cr7.11שחרית לשבת" — ויואלדי :קונ־
צ'דטו בדו־מג'ור ל־ 2חצוצרות ולתז-
מורת
)הלמוט ווביש וא .הולר /
"סולני זאגרב"( ; יוהן סטמיץ :סימ-
פוניה
בלה־מג'ור
•)•הקמרית הסלובקית
י /בוהדן וארכל(  :בטהובן  :סונטה
מס 13 .במי־במול מגץר ,אופ27 .
מס) 1 .דניאל בארנבויס — פסנתר( j
מרקדנטה  :קונצ'רטו במי־מינור ל-
'
חליל ולכלי־קשת )סברינו גאצלוני /
",אי מוזיצ'י"( ; בריטן " :האילומינצ'
יות"
•)היתר
הארפר
סופראן
—
/
"סינפוניד ",הצפונית  /נוויל מדינר( י,
מוצארט :סימפוניה מם 35 .ברה־מג'וד
"),הפנר"( )נגני מוצארט הלונדונייס /
הארי בלר(
" 09.00דפי פסנתר" — דינו ליפאטי
מנגן מיצירות באך ושו&ן
" 10.00קונצרט השבת" — מהקלטות ה-
תזמורת הסימפונית ירושלים — רש־
ה"ש — בעריכת אלגסנדרה מלמד —
מנצח — יורי אהרונוביץ'; סולן —
אילן רוגוב )פסנתר( ; מרדכי סתר:
"הגות" ־ ,שופן  :קונצ'דטו מס 1 .ב־
מי־מינור לםסנרת ולתזמורת! דבו־
דאק  :סימפוניה מם6 .
לקראת " — 12,00מגישים שיר"
מחפש
מקום"
 " 12.00רדיודרמה" — " קול
— תרגום :חיה אסאו ; בימוי :אב-
רהם אסאו ; משתתפים :ערן בניאל ,
עדי עציון ואברהם אסאו )שידור שני(
 " 13.00אמנים שהיקלטנו" — שמואל מגן
):צ'לו( ,זוהר ניימן )פסנתר(; שוםן :
סונטה בסול־מינזר ,אופ ; 65 .שוסט־
קובי'ן' :סונטה אופוס  5 40מנדלםזן .־
שיר ללא מילים
" 14.06אופרה" — צ'ימרווה :נש\איו
בסתר" )סולנים :ארלין אוגר ",יוליד,
האמארי ,דיטריך סישר־דיםקאו; .מנ-
צח — דניאל בארנכויט(
 17.00היי אמן"
"
" 18.00מוסיקה קאמרית" — מנדלםון :
חמישיה בלה־מג'ור לכלי-קשת ,אופוס
) 18רביעית במברג עם פאול הנסו־
גל( ,־ מוצארט .י שלישיה בדד&ג'ור
לפסנתר ,כינור וצ'לו ,ק548 .
 19.03הקונצרט שלי"
"
 20.30מהקלטות פסטיבל ישראל — ירו"
שלים — 19»1 ,רביעית ברנדים )קוני
צרט שהתקיים ב־ 26.5.84בתיאטרון
ירושלים( — היית :רביעית כלי־
קשת בםול־מג'ור ,אופוס  77מם;1 .
הוגו וולף :סרנדה איטלקית ; שוברט:
המישיר .בת־מג'ור לבלי־קשת )8ט
צבי הראל — צ'לו שני(
לקראת " — 22.30מגישים שיר"
 " ?~1־־' »':המשולש" — שירי ימים
י :י.יתם של בני הנדל ושלמה

ישראלי

118.1984
 20.00פזמונים לכולכם
 21.00מבט לחדשות
 21.30מסורת מסירת — במוצאי יום
מנוחה
י
 22.05קונצרט שבועי — באך — פאסא•
קאל«8טוגה בדו מינור .ברהמם —
הפנט-
קונצ"*«לכינור .בטהובן
סיה הקידאלית .אלבינוני — אדאג'יו
 — 24.00ציפורי לילה מארח — חיים
.קינן מארח את הזמר יהורם גאון

 14.45צלילים מהוליבוד'
" 15.05תווים מעורבים"
" 16.05
מגזיו ספורט
 17.05ארץ חמדת"
" 18.06שירים עבריים
 " 19.05הקול קולנוע"
 20,05ניגונים"
"
 21.06יומן השבוע )שידור שני(
 22.05פרקי 'היום גתנ"ר
" 22.10עלווה מלכד""
" 23,05קשר לילי"

דיאגח דיג )טלוויזיה0 ,נ.ג(2

 07.00אנגלית
 07.15צרפתית
" 07.30רדיו קל"
 08.00יידיש
 06.15ספרדית
 06.30רוסית
" 09.05עולם המדע" — והפעם :עם
סרופ' אפרים קציר — על רשמים
מביקורו בברית־המועצות
 " 09.30סיסורדיו" — "בריתות" — מאת
דבורת בארון
" 10.05מוסיקה קלה לבוקר שבת" —
מניש :רם תדמור .סרנדות מאת ש>־
ברט ,דבוז'אק ,מוצאת! וטוזלי ; יצי-
רות מאת שופן ) 11.8.1829הקונצרט
הראשון של שופן בוינה( ; קסריצץ
מאת רחמנינוב
 " 11.05פרופיל" — דיוקו ישראלי —
משרטט  :אמנון אחי־נעמי — והפעם:
עם ד"ר מירון מדייני — משרת ב-
צימר
" 12.05מישדר תעודה" -־ והפעם " :גיל
שלושים וחמש פלוס"
 " 14.06לבת ולבן ולבל המתעניין" —
תכניות לילדים :א( "סיפור לשבת"
— והפעם " :הצלקת" ; ב( לקראת
"
מתכניות ה-
שידור" — לקט מודגש
שבוע שיבוא ,עורכת  :רות גילאי ;
ג( הארית" — פרק שלישי )שידור
שני("; ד( "קריזה" — סיפור מאת
!מאירה ביין — על בעיות גיל הנעו-
רים
 15,05בראויל י -ארץ שירות הקפד",
"
 16.05מלים שמנסות לגעת"
"
 17.10בימות ובדים"
 " 18,00רדיו־דרמה" — "השעל והענ-
בים""— חלק ראשון
 19.05אנתולוגיה קטנה"
"
 19.30שידורים לעולים
 22.05שיחת חולין" — דיון בעניני
"
היום
" 23.03עכשיו ספרות" ~ מוסף רדיו
לספרות

 07.11זמר זמר לך"
" 07.55השבת כ"שידורי ישראל"
 08.05שאלה של טעם"
 " 09.05תן חיוך" — מערכונים וקטעי
"
הומור
 09.55עזריה אלון מספר על נוף הארץ
 11,05חכם בקיץ" — סדרת חידונים
"
גנישאים שונים בהשתתפות מתמודדים
באולפן זדימאזינים בבית
 12.05חכם בקיץ" — שירי שנות הי
"
.שישים
 13.10תמונות בשחור לבן" — והפעט :
על "אי בודד מאוכלס מאדם" — עם
"רות פלד
 14.06סקירת עתונות מן העולם
,, 14.11הדיבר העשירי" •־? מאת לורנס
םנדרס .עיבוד ובימוי :מיכאל אוהד.
משתתפים :ניםים עזיקרי ,יוסי ידין,
אברהם מור ואחרים .סרק רביעי .י ,.בוי
הרעיל את אבא ז"

02.00-00.00
06.00-02.00
08.00-06,00

 cn.05צלילים לגלוכרת
 08,05גוונים — שירים עבריים
 10.05על בטוח
 12.06להיטים לוהטים
 14.05כוכבים
 15,05עונג שבת
 17.05שיר בין ערביים
 19.05זמר שכזה
 20.05פיזמ»נהמון
 22.05פרח בנני — כבקשתך,
 23.05רדיוטק

05.45
06.00
06.06
07.05

דיים

פרקי
מבזק
צלילי
יופי

'13.00-08.00
14.00—13.00
15.00—14.00
16.00L-a5.00
18.00-16.00
19.30—18.00
21.00-19.30
23.00—21.00
24.00—23.00

אבות
ידיעות
בוקר
של שירים — שירים עב־־

__

 09.05מקהלה עליזה — שירים וסיפורים
עם שרה דורון
 10.05במצב הנוכחי — יומן שבועי עם
יצחק בן נר ויוסי עבאדי
 12.05חיוכי קת — הכדרן דודו טיפ/
מגיש את המערכונים וקטעי ההומור
האהובים עליו ומארת בין השאר ב-
תוכניתו את :שייקר .אופיר ,אורי זו-
הר ,להקת כוורת ,דני סגדרםון ואח-
רים
 13,05שאלות אישיות — יעקב אגמון
משוחח עם יוסף מעיין םמנכ"ל בחב-
רת אלרון לשעבר מננ" ל משרד ה־
בטחון
 14.05הכל ז1רם — עם דובי לנץ
 16.06סינמה שבת" — תכנית בענייני
"
לק ולנוע
 17x6עם תותחנים ב בקעת הלבנון
 25 18.05שנה למסה נובר.
 19.05מוסיקה תמיד

מוסיקת ריקודים ),חלק בי(
צלילי לילה
מצלילי המזרח — שירים
ערביים
מוסיקת קול השלום
שבת ספורט
ממבחר הזמר הצרפתי
שעת הוולגה — שירים
רוסיים
סופשבוע
מוסיקה ביז ערביים
השעה הקלאסית
שירי עם ומוסיקת קאנטדי.
גיאו

 16.20אולימפיאדה — תקצירים ותחרויות
ממס אנג'לס
 18.50סרטים מצויירים
 19.00ספורים מן העולם )•ערוץ (3
 19.00תוכנית בצרפתית
 19.30סידרת טבע ) ערוץ (3
• 19.55הומ — ידיד לעת צרה" ,סידרה
"
לילדים )ערוץ (3
 20.00חדשות בצרפתית
" 20.15המורה"
 20.30חג' מאזן מארח )ערוץ ג<
 20.30חדשות בעברית
' 21.00חדשות בערבית
 21.30יומנה של אשד ,כפרית"
" 22.00השנים המופלאות של הקולנע
 22.30תוכנית הבידור השבועית
 23.00הדשות כאנגלית
 23.15פסטיבל סרטי קולנע
 23.15סרט קולנע ערבי )ערוץ (3

 16.00האתלטים הפעילים
 16.30ספורט
 17.00ספורט מן העולם
 18.00האבקות
 19.00כדורגל — אורוגוואי נגד ברזיל
 21.00מופע פוס
 22.00סדרת תרמת, :זעלנד של רמבי•
רגדט
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דאשון

 ? 17.30על .הורים וילדים" — ,,אני מת-
"
פטר" .האב טום,זוכה בפרס לעיתונאות
" 18.20יש >י סיפור' — עופר איילים"
"
מאת ע .הלל
 18.30קיצור החדשות
 1832אולימפיאדה — תקציר
 19.00יומו השבוע
 20.00כותרות מבט
 20.02אולימפיאדה — תקציר
 21.0aמבט לחדשות
 " 21.30דאלאס" — יואינג נשאר יואינג"
" 22.20לא יאומן בי" יסופד' — »,עשים
שלא ייעשו" .נישואיהם של הזוג טרנס
וגוואן קרטר התנפצו לשברים ,בגלל
אהבתה הנלהבת של גמאן לסופר צעיר
 23.45המאה ה־ 20באמנות" — או-
"
"
טופיה במםחן המציאות"
 23.45פסוקו של יזם וחדשות
 24.00שידורי אולימפיאדת לוס אנג'לם

 08.30ספורט — אולימפיאדת
 10.30נערי פלאקסטון — פרק  :38ב-
מעמקי המכרה — נקלעים לחברתו של
מר סלבי ומובלים למעמקי המכרה.
משפחת פלאקסטון ובולם מחפשים את-
ריהם
 10.55הקרקס הבינלאומי — מופע קרקס
עם ליצנים ,להטוטנים ,אקרובטיקה,
חיות קרקס וכוי
 11.40היקום ואני — הודעה מיוחדת —
התפוצצות אדירה מתחוללת בתחנד .גס־
יונית להפקת אנרגיה מן השמש .שני
אסטרונאוטים מוכרזים בנעדרים .הסרט
מתאר את המאמצים השונים להצלתם
של שני האסטרונאוטים .הסרט עשוי
בצור הדוקומנטרית ,אך אינו מבוסם
על מעשה שהיד.
 12.00עד פופ
 15.00בעלי החיים המופלאים — מופע
ראווה המציג בעלי חיים כעלי חכ-,
נות אנושיות" או באלה שיש להם" קש-
רים מיוחדים עם אנשים
 15.55רחוב סומסום — בני המשפחה
של מיקי מגיעים לביקור ,שושנה
דמארי ששרה על  .כל האחים האחיות
והחמור הקטן בלעם העוזבים את תי-
מן ,ואילו נתן מספר על מסף ואחיו
הרעבים בארץ מצרים
 16.25מחסומים — פרק  :18בילי עובד
כמלצר בכית תקפה של קונרד שפץ.
לבית הקפד ,מגיע גער המבקש ממנו
להעביר אותו ואת אימו אל מעבר
לגבול .בילי מבין שהנער פנה אליו
בטעות וחושד שבעל בית הקפה הוא
' למעשה קורט גרובר ,שהדג אח אבי ו.
וגנב את זהותו
 17.00ערב חדש

42.8.1984
נואו )הנס מרטין לינדד / .קורט ראפף
— אורגן( מוצארט  :סרנדה מם 5 .ברה
מאג'ור") ,קולגיום אאוראום"(
 12.00אמנים באולפן" אסף זוהר ).פסנ-
"
תר( באך  :טוקטה ברה־מג'זר ראוול:
פונטינה בטהובן  :סונטה בדדמג'ור,
אופ53 .
 13,05גוני צליל" ורדי :מארש מתוך
"
אאידה")מקהלת וצלודמוגים  /תזמורת
"
פילדלפיד / .אורמנדי( אלבינוני :סו-
נטה בדו ,לחצוצרה ואורגן ) כריססיאן
םטיל פרקינס  /ג'רלד גיפורד( צבי
אבני :תטילד), .תזמרת :רשות־השי־
דור  /לוקס פוס( בטהובן :ששיר,
כמי־במהל מגייר .,אופוס ) 71להקת
כלי־הנשיפה הנדרלנדית( דביסי :ה-
"
עלמה הנבהרת" )מונסרא קבאלייה —
סופראן  /המקהלה האמברוזית  /ה-
סימפונית של לונדון  /ג'ק רוטשטיין(
פרסקובלדי  /גדיני :ארבעה קטעים
')הפילהרמונית הישראלית  /לוצ'אנו
בריו( הוגו וולף  5 :שירים מתוך ה-
ספר האיטלקי )אלי אמלינג — סופראן
 /ז'ראר סוזי — בריטון  /דלטון בול־
דווין — פסנתר( ססטון :םונטינה )פ.
זוקובםקי — גנור  /ג .קאליש —
פסנתר( ורדי :ליברה מד) ",מקהלת
"
תזמרת פילדלפיה  /י\־
וסטמינסטר /
ג'ין אוךמנדי(
 15.00מסורת מוסיקלית בארץ" הליטור-
גיה "בחג אליהו הנביא של הכנסיה ה-
יוונית — תאורתודוכסית
 15.30דומינוער' תיה תיד — ",תסכיתים
"
"
מוסיקליים
 16.30מוסיקה ליום ראשון" שוברט :
"
י
לאזארום" )סולנים  :שיילה ארמסט־
"דודג ,רות זלטינג ,מרטין היל  /מקהלת
.הרדיו של צרפת  /חזמרת פילהרמו-
"
ניה" החדשה ?של רדיו צרפת  /תאודוד
גושלגאואר( הנדל :פרק־מקהלה מ-
תוך המשיח"
"
 18.00דיוקן"
"
 19.05ערבית מוסיקלית"
"
 20.30הקונצרט הקמרי השבועי" )הקל-
טה "מקונצרט שהתקיים באולם ימק"א
בירושלים ב־ (12.6.84ווצ'ס קונטמ־
"
כלי־הקשת הלאו-
סורניס" — רביעיית
מית של רומניה עם הפסנתרן האורח
— ארנן ויזל בנגהובן  :רביעיה בפה־
מינור ,אופוס  95אנסקו :רביעית או-
פוס  ,22מם2 .
 21.30אנתולוגיה קטנה" — )המשן• ה-
"
קונצרט( — שימאן  :חמשיד ,במי־במול
מג'ור לפסנתר ולכלי־קשת ,אופוס 44
'ולכלי־־קשת? אופוס 44
לקראת  — 23.00מגישים שיד'
"
 23.00מוסיקת מן העבר הרחוק"
"

 12.05שיר ופזמון
 14.06לבת ולבן ולכל המתעניין" —
"
תכניות לילדים א( לפעוטות — שי-
"
דים הם הברים של ספזרים" והפעם :
החילזון וביתו" ב( רפמוס והנודד"
"
יומט של גיר שרי-
" פרק שישי ג(
— — קריאת "
פרק יומי ד( לקראת
גי"
פרעיט מודגמים "
nrtsno
שידור" —
השבוע )שידור .שני(
 14.45לילדים הגדולים ,חתול בשק" —
"
ילקוט כל־בו
 i5.30עולם המדע" )שידוד שני(
"
 15.55ספר חדש" י -סקירה
 " 16.05היז שאמרו עלי עוד קורבן של
"
השואה" — סיפורו.של האח דניאל —
)שידור שני(
 17.20האוניברסיטה הפתוחה" — בעריכת
"
ראומת אלדד ,שידורים לימי ,החופשה
העלית השניה בת שמונים" והפעם :
",,בין עליית ראשונה לשניה" — הלק
שני — ד"ר זאב צחור ,ההרצאות הו-
קלטו בכנס עליית השניה" שנערך
באוניברסיטת "בר־אילן מטעם יד ג1־
צכי
 19.05שעור בתניא"
" 22.05תנו לצלילים לדבר"
 " 23.05זכרזן זכרים" — עפ אילי גור־
ליצקי"

 18.06מדינת ישראל — תמונת מצב"
" 19.30
מוסף ספורט
,, 20.05אזמר בשבחין" — תכנית כבק-
שתך לפיוטים ופרקי חזנות ספרדיים
 22,05תזמורות כלי־גשיפה" ,והפעם :
"
שלושת מלחינים רוסיים — םרגיי פרו'
קופייב ,גיקולאי איסוליטוב־איבאנוב
רדימיסרי קבאלבסקי
 23.05צלצול שלישי" — שבתון לאו'
"
מנויות בשידור חי מהאו!לסן
 00.10יומן אולימפי" — דיווח על המש"
חקים" האולימפיים בלןם־אנג'לס

 18.05תמצעד הלועזי עס יגאל רביד
 21.05אדום עתיק

06.20
18.05
18.35
20.00

צלילי בוקר — שירים עבריים
רדיו ספורט
כוכב הערב
בקצב הזמן — להיטי האחמול

זפזמוני המחר.

 06.04שעון מוסיקלי"
 " 07.07בוקר טוב" ורנד :טמטוראלד.
"
!)האקדמיה למוסיקה עתיקה  /נרים־
טופר הוגווד( הנדל :קונצ'רטו בסול־
מינור לאבוב ולתזמורת )לותאר קוך /
•הקמרית של שטוטגארט  /קרל מינכינ־
!גר( הנדל :נעימת־ציידים )אקדמית ,
סנט מרטין  /נוויל
מרינר( רשת א'( "דאלאס"" :יואמג נשאר יואינג"
 07.30שחרית מוסיקלית" )+
"
מוצארט :סונטה בסול ,לפסנתר וכמר) ,טלוויזיה<21.30 ,
ק) 301 .דניאל בארגבוים  /יצחק פר־
התחרות בין נייי.אר .ובובי נמשכת גם לאחר פסיקת בית
למן( מנדלםון  3 :פנטסיות )לידיה
המשפט בעניין צוואתו של גיוק.
ארטימיב — פסנתר( שוכרט  :הרועה
טיס אלי נמלטת מן המתח בסאותפורק אל נאלווםטון,
"
!על הסלע" לסופראן ,קלרנית יפסנתר
שם היא נתקלת נקלייטין ,הכועס עדיין על הדרן שבה
ו)אלי אמלינג  /הנם דיינצר  /יירג
השתמש נ'יי.אר .בסו אלן' כדי לזקק את '>ודפי הנפט המלמי
דמום( שוסן  :קונצ'רטו מס 2 .בפה־
שלו במזקקה של קלייטון .ק ליף זומם לפתית את ג'יי.אר.
מינור לפסנתר )בלה דוידוביץ'  /הסימ-
ב"גזר פוליטי" ,כדי לגרום לו לעזוב את דאלאס .הקארטל
פונית הלונדונית  /נוויל מרינר( אופ־
נענה לדרישתו של בוני לקבל את חלקו בשדה וולינגטון .בובי
נבאך  :סויטה מתוך עליצות פריז-
מגלה ,שלחבר רשות האנרגיה ,נ'ורנ' היקס ,יש קשרים עם
"
אית" !)עיבוד :מ ,רחנטל( )חזמרת
ג'יי.אר .חולי הרווד למדה להכיר את ג'יי.אר .האמיתי ושניהם
הטילת ש,ל סיגסינאטי  /אריק קונצל(
משתמשים באיומים כדי לכונן קשרי עבודה חדשים ביניהם.
" 09.30קונצרט בוקר" פרוקופייב :יום
מרק גרייסון בא לביקור מפתיע בסטודיו של פאם.
"
קיץ" ,םויטד ,לילדים )הקמרית של
המאה העשרים באמנות,, :אוטופיה
פראג( צ'ייקובסקי  :וריאציות על נו-
י
תזמרת
המציאות"
גמגחו
)טלוויזיה,
(22.45
שא רוקוקו )עוזי ויזל־צ'לו /
י
רשות־השידור  /מנדי רודן( היידן:
פרק י גיעי :אחד הדחפים העיקריים של המודרניזם היה
)סול־
,
בסי־במול
קונצרטית
סימפוניה
לעצב את חעילם מחדש ,ליצור ארכיטקטורה אידיאלית ואמנות
נים :אקארדו ,שיף ,בלאק ,שין  . /אידיאלית לקידים המטרה של חברה אידיאלית .ישנה נימה
ר,קמדית האנגלית  /סלבאטורה אקא־
אוטופית רבת־עוצםח במאה שלנו ,שהיתח עדת לאחרית
רדון פרגולזי  :םטבאת מאטר" )סבס־
"
סופראן ,רנה ג'קוכס —
מיין הניג —
קונטרה־טנור " /קונצ'רטו ווקאלד(",
לוקאטלי  :קונצ'רטו לחלילית ולקונסי־

לקראת שידור

 23.05מוסיקה תמיד — עם צבי גורן
)ש,ח(.
 24.05ציפורי לילה — עם דני קדפל,

 06.00-00.00צלילי לילה

! 15.00-06.00שירי שלום ואהבה
 16u0o_115.00שעת הוולגה _ שלךיפ
17.00—16.00
18.00-17.00
19.30—18.00
21.00—19.30
22.00—21.00
24.00—22.00

16.20
18.50
19.00
19.10

רוסיים
שידים שלא שכחנו
כוכב יום א'
מוסיקה בין ערביים
השעה הקלאסית
ממבחר הומר היווני
שירים מן העולם כולו

אולימפיאדה — תקצירים ותחרויות
סרטים מצויירים
תוכנית בצרפתית
משחקי ילדים — תוכנית לגיל ה-

ו
ן

!

רך )עית (3

" 19*35הדרך מערבה" )ערוץ (3
 20.00חדשות בצרפתית
 20.15המחשב ופעולותיו
' 20.30חדשות בעברית
 20.30חיים ובריאות ')ערוץ (3
 21.00חדשות בערבית
" 21.30המופע של בוב ניחהרט" — סיד־
רח קומית
 " 21.55לקראת שנות אלפיים" — הח-
שים בטכנולוגיה
 22.10מלחמה ושלום"
"
 22.30היאבקות )ערוץ (3
 23.00חדשות באנגלית
" 23.15פיימון את סיימוך — סידרת מתיז

13.00
1330
14.00
14.30
15.00
16.50
17130
16.00
19.00
20.00
7,1.15
21.30
22.56

סדרת ביית חולים
מבט
מועדון 700
חדשות
סרט — הקומנדו חאתרון — אנה
מארי ,ש&רלעג הידן
פוםאי
הבית המעופף
שעשועי קרקס
סדרת תרבות
תיאטרון _ החתול הגדול
חדשות
סרט — זה נמצא בשק־זק מי'1 ,
פרד אלן
מועדון 700

מהתכניות הנאצלות ביותר לתיקון פני החברח בצד כשלמות
שכ רעיונות ,מהגדולים בהיסטוריה .ה דחף האוטופי בארכ>־
טקטורה ובאמנות היה קיים לפני מלחמת העולם הראשונה,
אד ק יבל דחיפה בעקבות החורבן שהביאה המלחמה .כאן?
בתוך ההתמוטטות הכלכלית ,ההריסות ,הדמורליזציה בחברה
הגרמנית ובמקומות אחרים — היוגה הזדמנות ליצור מ־
חדש מטפורות תרבויות של אירופה מאוחדת המבוססת על
ההגיון של הטכנולוגיה ורוח הסוציאליזם של אחרי המלחמה.
חלק נמל מהמחשבה בתחום הארכיטקטורה ,מהבאוהאוס עו
ברזילית' מבוסס על הרעיון ,שבניינים יכולים לשפר את המח־
שבה וההתנהגות.
הפרק עוסק נ" מודוניות אידיאלית" ,בעיקר בעליית
הבאוהאוס ו האמונה הפונקציונליסטית  :מי»« ין דר ריחח,
וולטר ווו9יוס ,לח קורבוזייח ,וההתפשטות ברחבי העולם של
ארכיטקטורת הזכוכית של "הסגנון הבינלאומי" .מוצגות התנ־
ניות החברתיות )!והאשליות( של מתכננים אלה ,ונבחן המיתום
הגדול של התקופה ,הארכיטקט כמחוקק חברתי ,שהגיע לשיא
פריחתי בתכניות העירוניות של קורבוזייה והגיע אל קצו
בשממה חסרת הנשמה של הארכיטקטורה הביורוקרטית של
היום ,כמי לה דיפנס מחוץ לפאריס ובירת ברזיל ,ברזיליה•
כן עוסק הפרק במקבילות בין הציור לפיסול .כאן ,הגאון התורן
הוא פיט מינדריאן ,שהאמין באידיאל של אמנות אבסטרקטית
לחלוטין ,הימלה ליצור את הגשר למעין התעלות דתית.
הסרט צולם בצרפת ,בגרמנית' בניריורק ובשיקגו וכולל
חומר ארכיוני על ארכיטקטים כמייס ון דה רוהה ,לח
קורבוזייה ,וולטר גרופיוס וראיון מיוחד עם גילי)! ג'וגסון.

יום שני

13.8.1984
גוארנרי( דבוזיאק  :סימפוניה מם9 .
,במי־מינור — "מן העולם החדש" —
.אופ) 95 .תזמרת האלה  /סר ג'ון
בארבירולי(
" 09.30קונצרט בוקר" אלכסיי פריד :
"גרניקה" — חמישית לסכסופון ,סו-
פראן ורביעית כלי־קשת )פליקס סלו־
באצ'ק — סכסופון  /רבעית קיציאן(
קית ג'ארט  " :הנץ השמיימי" — לתז־
מרת. ,כלי הקשה ופסנתר ) המלחין —
פסנתר  /הסימפונית של סירקיוז /
כריסטוסר קין( באך  :סונטה מס3 .
בדו־מג'ור לכנור־יחיד )הנריק שרינג(
ברטוק  :םויטת מחולות )תםימפוגית של
לונדון  /גאורג שולטי( סן־סגס  :קש-
רים אופ 79 .ע''ס נושאים רוסים )אורי
שוהם — חליל  /אליהו טורנר —
אבוב  /ריצ'רד לסר — קלרנית /
פנינת זלצמן — פסנתר( פרוקופייב:
" הבן האובד" ,באלט אופ) 46 .תםימ־
סונית של רדיו מוסקבה  /גנאדי רו־
ז'דסטבנסקי(
לקראת ,, — 12.00מגישים שיר"
" 12.00שעה במחיצת ...נגני הבארוק
בישראל" טלמן  :רביעיה בסול־מג'ור
להלילית ,אבוב .כנור ז־קונטינואו ;
ויואלדי :קונצ'רטו בםול־מג'ור ,ל-
חמישה ! י.כ .באך :חמשיה ברה'
מג'ור ; טלמן :קוגצ'רטו בלה־מינור
" 13.05קונצרט לצהרי־קיץ"
" 15.00מן תפולקלור היהודי" זמירות
!וניגונים של חסידי גראסלאב )ב'(
תכנית כעריכת סדזפ' אנדרת היידו
" 16.30קונצרט־עשרה" מוסיקה מתוך ה-
סרט "פנטסיה" ,של וולט דיסני
 16.30מהקלטות התזמרת הסימפונית ירו-
שלים — רשה"ש מנצח — דוד שלון
אלכסנדר טנםמן  6 :אטיודים ; סן־סנס :
קינצ'רטו בםי־&ינור לכנור !ולתזמרת
)סולן  :ארית שדד'( ססרווינסקי :סוי־
טה מתוך הבאלט "צפור האש"
 " 18.00מוסיקה ויווד ",ג'אצינטו שלסי :
אוטו ,",ל־ 16כלי־קשת )התזמרת ה-
"
ס ימפונית של רדיו פרנקפורט  /כרים־
טובל תאלפטר( כריסטובל ד'אלפטר :
" סינפוניה ריצ'רקאטת" לאורגן ולתז־
מרת )מרטין .האזלבק  /תזמרת רדיו
פרנקפורט  /המלחין( יינס־סטר אום־
טנדורף  5 :קטעים תזמרתיים בפרק
אחד ) תזמרת רדיו פרנקפורט  /כריס־
טובל האלסטר(
 " 19.05ערבית מוסיקלית"
" 20.30מאולמי .הקונצרטים בעולם" א(

.. 17.30על נזעם ועל ריח" — ..חאורדיז".
שרלין ,חברתו של ויליס ,עובדת לגור
!בבית דרמוגד,
כגלל ריב עם הוריד•"
אך גם כאן לא הכל מסתדר על הצד
הטוב .ביותר.
 18.00מיקי ודונאלד
 18.?0קיצור החדשות
 18.32סקירת תכניות
 18.35ספורט
 19.30חדשות
 20.00כותרות מבט
 20.02אולימפיאדה  -התקציר חאוזרון
 21.00מבט לחדשות
 21.30סדדח חדשה " :טוס ,דיק והרייט":
" חיי לילה"
הזמן"
" 22:00זה
י
" 22.50קאלאו" — "פעם אחת יותר מדי"
שני סוכנים בריטיים מוחזרים לארצם,
לאחר שנתפסו בידי והרוסים .אחד מהם
נאשם בבגידת והוא מאיים לספר לכלי
התקשורת את כל הידוע לו .קאלאן
מקבל הוראת לחסל אותו.
 23.40פסוקו של יום וחדשות

 09.00רבבת ההפתעות — סרט אנימציה
 09.20דינדנים — פרק  : 8הזרע — זרע
קטן שהתעופף בחלל מנביט אלפי צמ-
חים המכסים את כוכב הדינדנים ו-
מאיימים להחניקו .ההצלת באה ממקום
בלתי צפוי :פדות החלל נוחתות על
הכוכב ואוכלות את כל הצמחים
 09.30נערי פלאקסטון — פרק  : 39שלום
לך קיץ .י — כלי הכסף של תגב' טאנ־
קד־פוסט נעלמו .לגמרי במקרה נק־
עים הגערים לבית הקברות בי קבורים
'בני משפחת פלאקםטון .הם מגלים
את כלי הכסף ובעזרתם נמצא הגנב
 09.55הרפסודה — )סיפור קת נורווגי(
— שלושה ילדים נשארים לבלות את
חופשת הקיץ בביקתה קטנה ליד ה־
פיורד .הם בונים רפסודה ומנהלים חיים
עצמאיים
 10.15תצפית — תעתועי ראית
 15.00עוד ספור
 15.10תלב — סרק  : 45מרקו נוסע צפו•
גה — פאכלו מגניב את מרקו לרכבת
המשא שיוצאת לטוקומאן אך באמצע
.הדרך מגלים אותו ומשליכים אותו מ־
הרכבת .מרקו מתחיל לצעוד ברגל אך
בדרך הוא פוגש בשיירת שוורים ש-
נוסעת בכוון שלו והוא מצטרף אליהם
 15.35צלילים צעירים — קטעי מוסיקה
בבצוע :בועז ביקםון — פסנתר; קו-
בי רובינשטיין — כנזר  :רות מנזה —
פסנתר
 16.00זהו־זה — שידוד תי .שלמה בר
אבא ומוני מושונוב מנחים את התכ-
נית .פינת פופ ,ספורט ,חידה מוסי-
קאלית עם להקת ברוש" ,פינת מח-
"
שבים וקולנוע
 17,00ערב חדש

 06.ceשעון מוסיקלי"
" 07.07ג'מיניאני  :קונצ'רטו־גרוםו במי־
מינור אופוס . 3מס) 3 .האקדמיה ל-
 .מוסיקה !עתיקה  /כריסטוסר הוגווד(
באך  :סונטה במי־מינור לחליל ולקונ־
טימאו )ז'אךפייר רמפל  /וורון־לקרו־
אר / ,ו'אן הילו(
 07.30שחרית מוסיקלית" ) +רשת א'(
"
צ'ייקובסקי  :סרנדה בדו־מגעד ,אופ.
) 48תזמורת פילדלפיה  /יוג'ין אור־
מנדי( ליסט  :קונצ'רטי מס 1 .לפסנ־
תר ולתזמרת )סביאטוסלב ריכטר /
הסימפונית של לונדון  /קיריל קונ־
דראשין( שוברט  :העלמה והמוות",
"
ברה־מיגור )רביעית
רבעיה מס14 .

אורי ליגשיא )גל"צ(Z3.0S ,

" 19.30דין ודברים" — מגזין לעניני חוק
ומשפט
 20.05מצעד הזמירות"
"
 22.05שבשבת" — שירי עמים
" 23.05בגוף ראשון" — והפעם :עם ה-
"
צייר אורי ליפשיץ )שימר שני(
" 00.10הוי ארצי מולדתי" — שירי6
עבריים

 18.05אתם זוכרים את ד.שירי 0ן
 20.05קצת אחרת עם אורלי מורג
 22.05משלנו — פזמונים ישראלים

ממי מי»י»ג )טלוייזיח לימודית,
(16.00
התזמרת הסימפינית של דרום־מערב
גרמניה בניצוח מתיאס במרט )קונצרט
מ־ (8.5.83ברהמס :וריאציות על נו-
שא של הימין; מ .קאגל :וריאציות
'ופוגה על נושא של הגדל" ,מאת בר־
המס ; בדהמס  :קוגצ'רטי כלה־מינזר
לכנור ,צ'לו ותזמרת ,אופוס ) 102סו-
לנים  :דמטרי סיטקובצקי ומישת מיי•
סקי( ב( רסיטל של הכנר דמיטרי
סיטקובצקי עם הפסנתרנית בלה דוי־
דוביץ' • ,בטהובן  :סונטה בדו־מיגזר
אופ 30 .מם ;2 .ש יוברט  :םונטינה מס.
 2בלה־מינור; דביסי :סונטה בסול־
מינור
לקראת  — 23.00מגישים שיר"
"
 23.00ג'ז עד זזצות"
"
 12.05בערוגות הבושם" — להיטים »ז•
"
רחיים
" 14.06לבת ולבן ולכל המתעניין" —
ידידי בפקעית
תבניות לילדים א( "
המשי" — פרק שביעי ב( רסמום ו־
"
הנודד" פרק 'שביעי ג( ספור השבוע"
"
ההפעם  :מיקשת האבטיחים" ד( יו-
"
"
מנו של ניר שרוני" קריאת טרק יומי
 15.00לילדים הגדולים " ,כארץ הלמה"
— תירונו של שמואל רוזן שידור חי
מבית םבזנר בחיפה
 15.25הכדור עגול" — ספורט לנוער
"
 15.53מאוצר הספרים"
"
 16.05תכגית דת
 17.20האוניברסיטה הפתוחה" — שידו-
"
רים לימי החופשה ,מגלות לקוממיות"
— בהדרכת פרוס' " אוריאל רסופ ורט
והפעם " :בית חשמונאי ומאבקו על
ארץ־ישראל" ד"ד גדעון פוקס
" 19.05עיונים בפרשת השבוע" והפעם :
פרשת " עקב"
שידורים לעולים
 22.05לכד אדם כוכב" — עם האסט-
"
רולוג אילן פקר ,והפעם  :מול אריה"
"
ו סרטן"
"

 18.05עומק אסטרטגי
 20.05יזה היה המצעד שהיה
 23.05ראיון השבוע
 24.05ציפורי לילה — עם יעקב גלעד

06.00-<)0.00
15.00-06,00
16.00—15.00
16.00-16.00
1030—18.00
21.00—19.30
22.00-21.00
24.00-22.00

צלילי לילה
מוסיקת קול השלום
שעת הוולגה — שידע
דוסיים
מוסיקה על גלגלים
מוסיקה בין ערביים
השעה הקלאסית
ממבחר הזמר האיטלקי
רוק אגד רול

 16.20אולימפיאדה — תקצירים ותחרויות
 18.50גםפר" — סחט מצוייר
" 19.00
"מספר ואות" — חידון'בצרפתית
 19,00רח' שומשום )ערוץ ג(
 19.20בית ספר לילדים
 19.30עולם החיות ')ערוץ (3
 " 19.55אויב יקר" — סידרה לילדים
)ערוץ (3
 20,00חדשות בצרפתית
 20.15מגזיו ספורט
 20.30חדשות בעברית
 20.45סרט תיעודי קצר
 21.00חדשות •בערבית
 21.30מעמדת וטעויות" — תוכנית ססי־י
דית " על פליטות פה של פוליטיקאים
 21.55מגזין מדעי
 " 22.10חיים על כדור הארץ" — סרט
דוקומנטרי
 22.40שכונת אבו עוואד" )ערוץ (3
" 23.00הדשות באנגלית
 23.15ספינת האהםה"
 "" 23.20היוד ודמע" — סידרה ערכית
>ערוץ (3

 13.00מבט
 13.30חיים אחרים
 14.00התעמלות
 15.00סרט — נעשה בשביל כל אחד —
ג'ימס סטיוארט ,קרול לימברד
 16.00םםידרמן — הענק הירוק
 17.00פוסאי
 17.30הספר הטוב
 18.00סדרת תרבות
 19.00מערבון — בוננזה — היא מתה־•
לכת ביוסי
 20.02חיים אחרים
 20.30חדשות מן העולם
 21.00מדל והארדי
 21.30סרט — אחרון !הניצולים
 22.57מועדון 700
 " 18.06לא על דרך המלך" — אנשים
 23.23חדישות היום
שנולדו ללא כפית כסף ועשו חיל

לקראת ש>דור

ביום מותה של גברת אדיסון באו אל קיצן עשרות שנים
של דיכיי בחיי בעלה ,טום אדיםון .מיד לאחר הלוויה הוא
מחליט לתפוס טרמפ במכוניתם של בנו וכלתו ,דיס והרייט,
•ולנסוע איתם מביתו שבקורנייל לביתם שבלינדון ,העיר הגדולה.
עכשע הוא נחוש בדעתו למצות את החיים האמיתיים עד
תומם  :בארים ונשים הופכים אןו יזיית\ד יליידיו .טתוכנן
לשבוע ,לביקור שסופי אינו נראח ,ו""י"י יויח :ליונל ג'פויס.

סידרה חדשה :טום ,דיק והרייט
)טלוויזיה(21.30 ,
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*4.8.1984
צ'רד( ורדי :פתיחת לאופרה כוחו של

"
לזם־אנג'לס
גורל" )הפילהרמונית של

" 17.30חבורת רחוב בייקרי' — הרפת-
"
קת הקמע המכונף"
" 18.00צ'או־לי .בראוו" — סרט מצויד
 18.30קיצור החדשית
 18.32סרטים מצוירים
 18.45רוצה פתרון"
"
" 19.00גני היות בעולם" — סאן דייגו"
"
 19.30הדשות
 20.00כותרות מבט
 " 20.02באהבה ,סידני" — סדרה אמרי-
קנית חדשה .הסרק הראשון " ברוכות
השבות"
 " 20.30עוד להיט"
 21.00מבט לחדשות
" 21.30משחק יהלומים" — סרט תעודה.
הסרט הוא שני בסדרה.
" 22.50דברים בגו" — הפעם צבי ינאי
משוחח עם פרופסור משה רחמילביץ
על היחסים שבין רופאים לחולים,
ועל הפיכתה של אמנות הרפואה למדע
מדויק ,בזכות המכשור הרפואי !החדש.
 23.2aפסוקו של יום וחדשות

 09.00דחיב סוימסויס — כרחוב סומסום
מכינים מסיבת הפתעה ולמסיכד» ,ן־
מינים אורח מכובד מאד :יהורם גאון.
.ועוד בתכנית  :יעד .הדייג ידגים את
המילים :על ,בתור ומתחת — זאת
במים .ובחלל החיצון — נראה איך
משתפים פעולה בקטיף פירית
 09.30דינדנים — פרק  :9גאוות —
הדינדנים הם יצורים חביבים אר כאשר
דינדיקט מוצא דאי ורואה את דמותו
המשתקפת בו ,הוא מתמלא גאווה וכתו־
צאר .מכך מתעוררות מריבות בינו ל-
בין אחיו
 09.40נערי פלאקםטון — פרק  : 40האם
המסע נחוץ ו — מלחמת העולם השניה
הגיעה לקיצה והילדים המפונים מוח-
זרים לבתיהם .אך לא לכולם יש לאן
לחזור .טרי הוא אחד מאותם הילדים.
הוא מחליט לצאת לדרך לבדו ,והדבר
כמעט ועולה לו בחייו
! 10.0משפחת רובינ זוו השויצרית
 10.5cהיקום ואני — חיפושים ימיים —
בחור בשם פטריק ואשתו מחפשים אחר
אוצר שקוע בים — מסכה אצטקית.
הם שיכרים ספינה שרב החיכל שלה
הוא איש־ים וותיק .תוך כדי חיפושים
בים ,לומד הזוג כמה עובדות על זר-
מים ימיים ,גאות ושפל ,צלילה וכוי
 11.10עולמו של מבצע — צ'לן צעיר
מספר על עולמו .אנו מתלווים אליו
לביתו ,ללימודי הצילו ,להופעתו בקונ-
צרט ולומדים על השקפת עולמו
 15.00תעלומת שוודי התגליפים — חבו-
רת ילדים רודפת אחרי כנופית גנבי
תגליסים עתיקים ,כדי לקחת בחזרה
תגליף עתיק שסכם הוריש להם ואשד
נגנב בידי הכנופיה .ההרפתקה מסתיי־
מת בנצחון הילדים על חברי הכנופיה,
המובלים לכלא
 16.25פרפר נחמד — אני זה אני —
עוזי מתחבא ומשנת את קולו אך אוזה
מזהה אותו .גם אפי מזהה אות(; לפי
המישיש והיא מציירת את דיוקנו ה-
עצוב והשמח .בסרט אשר צולם בקי־
בזץ אנו מכירים ילדים המתנהגים ב-
צורה שונה זה מזה ,אוהבים מאכלים
שונים ואוהבים לשתק במשחקים שו-
נים

" 06.012שעון מוסיקלי"
 " 07.07בוקר ,טוב" — סן־סנס 3 :מזור־
קות ; אדינםל :קונצ'רשו־ורשאי לפסנ-
תר ולתזמרת
" 07.30שחרית מוסיקלית" ) +רשת א'(
 .פ .בנדה  :קונצירטו במי־מינ יור לחליל
ולכלי־קשת ; מוצארט  :סימפוניה מם.
) 29תזמרת ה" קונצרטתבאו"  /נ .האר־
נונקור( מנדלסון :קונצ'דטו מס 2 .ל-
פסנתר ותזמרת! רחמנינזב :סימפוניה
מם3 .
" 09.30קונצרט בוקר" באך :סונטה בסי־
מינור לחליל 'ולצ'מבלו )אורל ניקולה
 /קדל ריבטר( ד ביםי  :סויטה ברגמס־
קית )עבוד לנבל( )ננסי אלן( מאהלר :
סימפוניה מם 4 .בסול־מג'ור )פרדרי־
קר .פון שטאדד / .הפילהרמונית הוי-
נאית  /קלאודיו אבאדו(
לקראת  — 12.00מגישים שיד'
"
" 12.00מאוצר הסרשיה" באך  :קנטטה
מס) 57 .סולנים  :גילה ירון — סופראן
 /וילי הפרנס " בריטון  /וחברי
האנסמבל הקמרי הישראלי  /גאדי בר־
חיני(
 13.05מוסיקה לבימה" ,לאו פאל  :השו-
"
"
שנה מסטמבול" )פרת וונדרליך —
טנור ,גרטל הרטונג — סופרן  /תזמ־
רת רדיו קלן  /פרנץ מארשאלק(
גלאזונוב " :ראימונדה" ,אופ 57 .א' )תז־
מדת תאטרון בולשוי  /ייבגני סביי־
טלנוב( גרשווין  :לקט מתוך סורגי
"
ובס" )קלאמה דייל — סופראן ,דוני
דיי אלברט — בריטון  /מקהלה ו־
תזמרת של האופרה ביוסטין  /ג'ון דה־
מיין(
 15.00צליל פסנתר" אלפרד כרגדל מנגן
"
מיצירותיו המאוחרות של ליסט
 16.30הקונצרט הקמרי השבועי" הקלטת
"
קונצרט במסגרת " קול המקהלות" ש-
התקיים באולם ימק"א בירושלים נ־
 21.11.82בהשתתפות ה־ "סקולרם" :דיי־
ויד ואן אש )בס( " ,רובין דובטון
)טנור( ,נייג'ל דיקסון )קינטרה־טנוד(,
פאולד ,בוט )סופרן( מיצירות אורלנדו
די־לסו יעקב .אכדלט ,ויליאם קורניש,
תומם מורלי ,גץן פארמר ,ג'ון קאלקוט,
' ואתרים
 18.00ממדף התקליטיה"
 " 19.05ערבית מוסיקלית" דבוז'אק  :סר-
נדה " ברה־מינור לבלי־נשיפה ,אופוס
) 44הסימפונית של לונדין  /אישטוון
קרטס( ברהמס  :וריאציות על נושא
מאת שומאן ,לפסנתר ב־ 4ידים ,אופוס
) 23ברכה עדן ואלכסנדר תמיר( מי־
תמונות בתערוכת"
סורגםקי־ראוול :
')הפילהרמונית של " לונדון  /ג'ון פרי־

 /זובין מהטד(,
" 20,30קונצרט ליל־קי'ן" היידן :פימפל־
ניד ,מם :59 .קרומר :קונצ'רטו לקל-
רנית ולתזמרת ,דיטרםדורף  :םינפוניה
קונצרטית לויולה ,ק ונטרבס ותזמרת !
קאליבודה :מבוא ורונדו לקרן ולתז־
מרת ,פונםה  :קונצירטו הדרום" ,ל-
"
גיטרה ולתזמרת ; פולנק :קונצ'רטו
כפרי לצ'מבלו ולתזמרת; רגר :ורי-
אציות ופוגה על נושא של מוצארט
לקראת  — 23,00מגישים שיר"
שילובים" "
" 23.00

 18.05אבן דרך — מגאזין לעניני טבע
וארץ
 20.05רוק פלוס — עם יואב קומנר
 23.05אהבה קלאסית
 24.05ציפורי לילה — עם אסתר ,שמיר

06.00-00.00
15.0a_j06.0o
16.00-15.00
18.00—16.00

 12.05פעמי המזרח" — מצעד פזמונים
"
מזרחיים
 14.06לבת ולכן ולכל המתעניין" —
"
תכניות לילדים א( לפעוטות — ללה"
"
שמיני ג(
ב( רסמוס והנודד" פרק
"
יומנו של ניר שרוני"
"
 14.45לילדים הגדולים ,חתול בשק"
"
 15.25השכלה ודעת לכל" — בשתוף
"
האוניברסיטה הפתוחה — שידורים ל-
ימי החופשה מרחבא" — שעירים ב־
ערבית של "אמצעי התקשורת )לשון
עט"ר — עתונות ,טלויזיה ,רדיו( מו-
רה :יעקב אייל ,והפעם  :שעור מם' 8
 15.55ספר חדש" — סקירה
"
 16.05ספר פוליטי" — בעריכת עמום
"
גורן
י
 17.20האוניברסיטה הפתותת" — שיד ו־
"
דים לימי החופשה הטלאי הצהוב" —
"
גרייף והפעם  :אוש־
מנחה  :גדעון
"
וויץ ובעלות הברית" — פרופ' מרטין
גילברט )באנגלית(
 19.05שעור בתלמוד" — סוגיות אקטו־
"
אליית בתלמוד
 22.05שנינו ביחד וכל אחד לחוד" —
"
עירך ומנתה :ייבב כץ
^, 12.05מהווי המזרח" — מבחר שירים
מזרחיים

 18.06אצבע על ,הדופק" — שבועון
"
בענייני בריאות ורפואה
 19.30עו,לם הדש"  -מגזין ?חדשותי
"
לענייני האדפ וסבי בתו
 20.05פרקי חזנות כבקשתך" — מזמור
"
שיר
 22.05פינת הג'אז"
"
 23.05תחנה"
"

 18.05מקום בצמרת עם מנתם פרי
 21.05אדום עתיק

לקראת שידור
סידרה חדשה :באהבה ,סידני
)טלוויזיה(20.02 ,
סידני שור )מיני רנדל( הוא רווק בגיל העמידה ,שחייו
ריקים להחריד ,עד ששחקנית צעירה וחמודה בראשית דרכה,
לירי טורגן )>זווזי קורץ( ,עוברת לגור בדירתו עם בתה בת ה־6
פאט' )קלמח קיף(.
היחסים אפלטוניים לחלוטין ,אך עתה התמלאו חייו של
סידני משמעות חדשה .הוא הופך למעין תחליף אב לילדה
הקטנה' שהוא אוהב בכל לבו .הוא רוצה שיי וועצו בו בכל
דבר ,כאילו היה אביה האמיתי של הילדה.
העלילה מתרחשת בניו־יורק ,בדירה גדולה בווסט סייד,
יהסידרת מתחילה במקים שבי ננמר סרט הטליייזיה סידני
"

19.30-18.00
21.00—19.30
22.00-21.00
24.00-22.00

צלילי לילד,
מוסיקת קול השלום
שעת הוולגה — ישירים
רוסיים
 40להיטי הצמרת הבין־
לאומיים
מוסיקה בין ערביים
השעה הקלאסית
ממבחר הזמר היווני
שירים »ן העולם כולו

 18.50סרטים מצויירים
 19.00כסר מעל לעננים — סידרת אני--
מציה בצרפתית
 19.10סםזרים מן העולם )עריץ .(3
 19.30אמנות הבישול
 20.00חדשות בצרפתית
 20.05תוכנית ספורט )ערוץ (3
 20.15חיי האחרים"
" 20.30הדשות בעברית
 21.00חדשות בערבית
 21.30תדפיס מכתב מר 'ג'ונס" — סיד-
רה "קומית יעל מזכירה ממין זכר
 22.00מגזין מדעי
 22.10דיאנד _ ",סידרה דרמטית
" 23.00חדשות באנגלית
" 23.15וגנר" — סידרה על חייו של
המלחין ריצ'ירד וגנר בכיכובם של
ריצ'רד ברטון ,לורנפ אוליבייה ווגסה
רדגרייב
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13.00
13.30
0י'14.
14.30
15.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.16
23.42

סדרת בית חולים
חיים אחרים
מועדון 700
התעמלות
סרט — האיש מיער שרווד —
איליז מור ,דון טיילוד
ספידרמן — הענק הירוק
פופאי
הבית המעופף
סדרת תרבות
מערבון _ במנזה — משחק
המתנה
היים אתרים
?חדשות מהעולם
לורל והארדי
הצל הלבן
מותחן — אני מרגל
מועדון 700
חדשות היום

שיר".
פרק ראשון" :נריכית תשבית"
סידני ,בודד ,ועצוב ,כותב מכתב לפאט' מבלי לדעת שהיא
נמצאת מאחורי הדלת .היא באה לביקור מקליפירניה .ה ניקיר
המפתיע נירם לסידני שמחה רנה .לירי מספרת ,שבאה לניו־
יורק כדי להופיע שוב באופרת הסבון שבה שיחקה ובעלה,
ג'ימי ,נמצא בעיר להשלמת הסרט.
סידני מאושר לבלות שוב בחברתה של פאטי ולשעשע
אותה ,כאשר לורי יוצאת להיפגש עם ג'ימי .כשהיא שבה
למחרת בבוקר מתברר שהאושר אינו שורר בינה לבין בעלה,
והיא מחליטה להיפרד ממנו.
טוני רנדל מוכר לנו מהסדרה הקומית "הזוג המוזר"/
שעל משחקו בה זכה בפרס אמי .הקריירה שלו היא בת 40
שנה והוא הופיע בברודוויי ובקולנוע ,בין היתר ב" דו שיח
בחדי המיטות" ,אל תשלח לי פרחים"' כל מה שרצית לדעת
"
"
בברידיויי בהצגה ה־5
על המין" יעוד .סווזי קורץ הופיעה
"
ביולי" ,שעל משחקה בה זכתה בפרס טוני .כן שיחקה בסרט
העולם לפי גארפ".
"

 17.00ערב חדש
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 >(.וזשיט באנית יופיטר" )"אפימטיקי
מבצע בלעדי לקוראי 0מ1דיע :אחד משלם את המחיר תרגיל ובזלהזוג  70דולר כלבד 1
ליין"( ,במסלול :אשדוד־פטמוס־קוסדסי־ת דוס־אתונה־אלכסנדריח־פורט־סעיד  if.כלכלה מלאח ותכניות ביתר "• •Vאפשרות לסיורי
' חוף — כולל קאחיר ופירמידות ?  Jfתאריכי ההפלגה.Jl.* ;M.l ;W.» :
פוטימ" :מועזץן מטיילי מעריב" ,מערכת  ,yunoטל.03-439207 .

"! oד3יע"
" 17.30הדרדסים" — ילד קטן הולך ל-
איבוד ומגיע לכפר הדרדסים .הוא
נראה ענק לעומת הדרדסים הקטנים,
והוא הורס בל דבר שנקרה •בדרכו.
דרדסאבא עוזר >ז לחזור הביתה אל
שר ,מאחורי הקלעים בעבודתם התש־
אית של מתווכי היהלומים העצמאיים
!הוריו.
 " 18.00סיפורים בראש" :הילד משמה"
־ חמר •ברגמן ; "סופה ביו הדקלים"— סמי מיכאל; ידיים
עובדות" —
"
אשר בינג •,
"נשים קטנות" _ ל'ען
אלקוט
 18.30קיצור החדשות
 " 18.32בארץ הבובות" — "הכלב"
 " 18.45חידושים והמצאות" — בעולם
 .1מי פחם  :תערובת של פחם ומים
היכולה לשמש דלק •חלופי ,זול.2 .
!טיול בחלל :מהישגי מרכז התלי של
קולורדו — עיצוב מתקני !ניווט 'בחלל
ובנייתם .ג .מיכון מפעלים קטנים :
שיטות מיכון בתעשייה 'ביגונית ,ל־
•הטלויזיה הציבורית באמריקה )פי.בי.
ם• (.בנושאים הקשורים בעולם העס-
וקים והכלכלה .הסרט חושף את הנע־
שיפור היעילות ולהגברת הצמיחה ה-
כלכלית
 " 19.00ביו האזרח לרשות"
 19.30חדשות
 20.00כותרות מבט
 " 20.02על דרקונים ושפיריות" — סרט
טבע ,בהפקת הבי.בי.סי.
" 20.30סיפורי בדים"
 21.00מבט לחדשות
 " 21.30מוקד"
 " 22.05ניצחון" — סרט קולנוע
 00.05פסוקו שז יום וחדשות
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 09.00רכבת ההפתעות — סרט אנימציה
 09.20הדינדנים — פרק  : 10מעשר ,ב-
תיק — תיק מוזר המשמיע קולות
משונים ,מגיע לביקור בכובב הדינד־
נים .בסופו של דבר מצטרפת אליו גב-
רת ארנקית ושניד& חוזרים לחלל ברי-
קוד אוהבים
 09,30נערי פלאקסטון — סרק  :41חזידון
קטן — המלחמה בעיצומה ועמה הג-
בלות כלכליות הנובעות מהמצב ה-
קשה .כל מי שרוצה לנהור חזיר צריך
רשיון ,הילדים נקלעים להרפתקה מו-
זרה
 09.55מנהרת הזמן — עיר האימה —
נקלעים
וטוני
דאג
לעיירה
במדינת
מיין שבארת"ב, ,בשנת  ,1978שנה שבה
פלישת
על
שמועות
היו
מכוכב אהר
לעיירה הקטנה .בסרט הם נלחמים
' ביצורים הפולשים מכוכב אנדרום וזו-
ממים להוציא את החמצן מכדור הארץ
'ולהעבירו לכוכב שלהם
 10.40ג'ון קיטס — משורר — הסרט
מתאר את חייו של המשורר ג'ון קיטם
מילדותו באנגלית ועד מותו ברומא
בגיל  .26השפעת האירועים השונים
בחייו על שירתו ,קריאה מתוך השי-
רים שכתב ומתוך מכתביו
 15.00עוד ספור
 15.10פה ושם — זהירות רעל _ קיי-
מים רעלים ר בים המחסלים חרקים
המזיקים לאדם .אולם בביתנו ישנם
הרבה רעלים שאין תוית רעל מצויה
•עליהם ויש להקפיד להחזיקם הרחק
מילדים ומזון
 15,20מגע ~ מהיר איטי — לכל דבר
*ש קצב התרחשות משלו :תחרות אופ-
נועים .דרכים שונות למדידת מהירות
לים ; אמצעי מדידת זמן ; שעון חול.
— ספורטאית קראטה מדגימה תרגי־
גם עונות השנה הן דוגמאות למת!ו-
רמת בטבע.
 15.50רחוב סומסום — הפעם תחרות
ספורט ברתוב סומסום .האלופים מקבלים
פרסים בתכנית ומופיעים בטלומיד.
 16.25קרובים קרובים — ארכימדס —
י
לאחר ישיבה ממושכת באמבטיה ,פות
יורם בצעקות שמחה ומסביר למשפחתו
BggBSgg

15.8.1984
הנדהמת שהוא מצא דרך לקצר בתהליך
תעשייתי במפעל שהוא עובד בו .אנ-
שי המפעל רואים בהמצאה מקור לצרות
והם מבקשים לדחות את פיתוחה .אי-
לן מנסה למכור אותה לחברות זרות
והמשפהה מתחילה לרקום חלומות של
עושר ודולרים
 17.00ערב חדש

" 06.02שעון מוסיקלי"
 " 07.07בוקר טוב" צ'יממזה :קונצ'דטו
בדו־מינור לאבוב
ולכלי־קשת
)היעץ
!הוליגר  /תזמרת במכרג  /פטר מאג(
בטתובן )רכטמן(  :סויטה לאורגן מכאני
;חמישיית הנשיפה הישראלית(
" 07.30שחרית מוסיקלית" ) +רשת א'(
בטתובן  :הפתיחה " פרומתאוס" ,אופ.
) 43הסימפונית של לונדון  /אנדרה
פרבין( גריג  :םויטת הולברג ,אופוס
) 40הפילהרמונית הלאומית  /וילי בו־
םקובסקי( מושק יובסקי  :קונצ'רטו במי־
מג'ור !לפסנתר ולתזמרת ,אופוס 59
')דוד בר־אילן  /תזמרת רדיו בווריה
 /א .אנטוניוני( צ'ייקובסקי :סימפ"
ניד ,מס 2 .בדו־מינור ,אופוס "), 17ה-
רוסית תקטנה"( )הפילהרמונית הלונ-
דונית  /מסטיסלב רוסטרופיביץ'( דביי
סי" :הים'' )תזמרת רדיו לוכסמבורג
• /לואי דת־פרומון(
" 09.30קונצרט בוקר" וילתלם־םרידמן
באר  :קונצ'רטו כפול לשני צ'מבלו
ולתזמרת ')אנקת אויטנבוש ?ואלן קר-
סים " /קונצ'נטום־מוסיקום"  /גוםטב
לאונארד( בטתובן :סימפונית מם3 .
)" ארואיקה"( )הזמרת האופרה תוינ־
אית  /הרמן שרכן( ברהמס :המשיה
בפה־מינור לפסנתר וכלי־קשת )אנדרה
פרבין ורביעיית ילל( ברטוק  :קונצ'רטו
לתזמרת ) הסימפונית של בוסטון /
רפאל קובליק(
לקראת " — 12.00מגישים שיר"
 12.00רסיטל" עם הפסנתרן ארתורו בנ־
"
דטי־מיכלאנג'לי והזמרת כריסטה לוד־
ביג )תכנית שניה(
 13.05מוסיקה לבאלטים ולמחזות" פר־
סל " :סויטה מתוך " עברלעזר" דליב:
"קופליה" ,הבאלט במלאו )תזמרת
שוייץ־תמערבית  /ריצ'ארד בונינג(
 15.00מצלילי העמים" המוסיקה של ה־
"
אינידאנים ?)בי(
 15.30דומינוער" ג'ז־עשרה"
"
 16.00נא להכיר — מבוא ליצירה נב־
"
חרת
 16.30מאיולמי הקונצרטים בעולם" הסו-
"
לנים" מונציה" בניצוח קלאודיו שימו-
נה — הקלטה מפסטיבל מו נטרה־רבה,
 — 1983םרגולזי  :קונצ'רטו מס2 .
בסול־מג'ור לכלי-קשת וקונטינואו ;
לציד :,קונצ'רטו בסו,ל־מג'ור למנדו־
לינה וכלי־השת :פאליירי :קונצ'רטו
בד!'  ,לחליל ,א בוב והזמרת ; ויואלדי :
קונצ'רטו כסול־מג'ור לשתי מנדולינות,
גלי־קשת וקונטינואו ; מוצארט ? :דיבר־
טימנטו ברה־מג'ור לכלי-קשת
 18.00מוסיקה כאן ועכשו" יוסי פלס :
שלש" וריאציות לתזמרת )התזמרת ה־

 18.06מסיבת עתונאים"
"
 19.30המזרה־התיבוך
 20.06 .מבט "
לפולקלור" — חצרות ירד?
"
"
שלים"
" 21.15שיר לדרך"
 22,05בימה ומסך'
"

" 18.05היה היו "...מצעד פזמוני העבר.
 20.05פניני ג'ז עם לאה ליאור
 22.05משלנו — פזמונים ישראליים
" י?

רוברט ואמר ו»יל גיימן
)מליוייית(22.05 ,
סימפונית ירושלים  /דוד אפשטיין(
לאון שידלזבסקי" :אצ'ה הומו" )קא־
סופראן  /התזמרת ה-
טין גאייר —
סימפונית של רדיו הסן  /חואן־פבלו
איזקיירדו( מייקל טיפט  :קונצ'רטו־
משולש )ג'יירג'י פאוק — כנור ,נאבוקו
אימאי — ייילה ,ראלף קירשנבאום
— צ'לו  /הסימפונית של לונדון /
סר קולין דיוויס(
" 19.06מתיבת המכתבים שלגו" יותאן
שטראוס  :פתיחה העטלף" )הפילהר-
"
מונית של ל וס־אנג'לס  /זוכין מד'טד(.
מנדלסון שירים ללא מלים )ולדימיר
הורוביץ — פסנתר( קורנגולד :ק,ינ•
צ'רטו לכנור ולתזמרת )יאשר ,חפץ /
חומרת לוס־אנג'לפ  /אלפרד ואלנש־
טיין( מוצארט :דיברטימנטו מם15 .
בסי־במול מגדר ל־ 2קרנות וכלי־קשח,
ק) 287 .חברי תשמיניד ,תוינאית(
" 20.30מעל בימת האופרה" לורצינג :
צייד משיג גבול"
"
לקראת  — 23.00מגישים שיר"
 " 23.00האמן בחדר ע בודתו"

 " 14.06לבת ולכן ולכל המתעניין" —
תכניות לילדים א( לפעוטות — "ניסן
ורחמים משכון כי" — ב( תסכית
"
בקשת ,ה-
להיט" — תסכית על־םי
מאזינים והפעם  :פרק מתוך הסדרה
השחור עם תנעל הבלונדינית" — ג(
" הארית" — פרק רביעי ד( יומנו של
"
"
ניר שתני" קריאת פרק יומי,
 15.00חתולופון" _ מומחים באולפן
"
מישכים לשאלות המאזינים
 15.55מאוצר הספרים"
 " 16.05מועדון שעון הזהב"
" 17.20האוניברסיטה הפתוחה" — בערי-
כת "ראומה אלדד .שידורים לימי וה-
חופשה העלייה השניה בת שמונים''
והפעם  ":תרומת העלייה השנייד .ל־
"
התפתחותה של יפו" ד"ד חנה רם,
 19.05סיכום ההלכה היומית
" 22.05חבר מאותו בוכב"

לקראת שידוד
סרט קולנוע :נצהון
)טלוויזיה(22.05 ,
במרכז הסרט שלושה נהגי מרוצים' שהם מתחרים גדולים
על המסלול ,וחברים מחוצה לו .השלושה ממשיכים את
המלחמה ביניהם בכל רחבי ארה''ב ,בכל סוגי המכוניות ובכל
המרוצים .הסרט מ תחיל בוטים מרוץ רדברן  ,200אחד המרוצים
החשובים בארה"ב ,שבו ניצח פרנק קפואה )»ול מימן( ,שני
הגיע לותר ארדינג )דוברמ ומד( ושלישי — לס בוטינו .לאחר
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" 1&05כוונת" — יומן צה"ל
מצעד הפזמונים הלועזיים
20.05
 23.05עם תותחנים בבקעת הלבנון
 24.05ציפורי לילה — עם שלמה ארצי

06.00-00.00
15.00-06.00
16.00—15.00
17.00-16.00
19.30—17.00
21.00—19.30
23.00—21.00
24.00—23.00

צלילי לילה
מוסיקת קול השלים
שעת הוולגה — שירים
רוסיים
מוסיקה על גלגלים
כוכב ביום ד'
השעה הקלאסית
שירי עם ומוסיקת קאנטרי
שעת התיפושיזת

 13.00מבט
 13.30חיים אחרים
 14.00מועדון 700
 •14.30התעמלות
 15.00סחט — המלאך והאיש הרע —
גיל רוזיל ,ג'ון ווין
 16.39ספידרמן — הענק הירוק
 17.00פוסאי
 18.00סרט — מערבון אליאנס"
"
 19.00מערבון —
בונגזד — .הג''נטלמן
מגיו אורליאנס
 20.30הדשות מהעולם
 20.00היים 'אחרים
 21.00לורל והארדי
 21.30סדרד ,משפחתית — אבא מרפי —
יום החלום
 22.30לארמי — סדרה
 23.19מועדון 700
 23.24הדשות היים
 18.50ג'ייסון" — סרט מצוייר
"השוטרת" — סידרה בצרפתית
19.00
" 19.00רה' שומשום )ערת (3
" 19.30צ'יסס" — סידרת מתח עם שני
אופנוענים ממשטרת קליפורניה )ערוץ
(3

 20.00הדשות בצרפתית
 20.15צרפת כמם
 20.30חדשזת בעברית
 20.30תוכנית לחקלאי )ערוץ (3
 21.00חדשות בערבית
" 21.30שלושת בז־ידד ,אחת" — סידרה
קומית
 21.55שירים
" 22.10אפריקה" — סידרה דוקומנטרית

המרוץ מתקיימת חנינה גדולה ,אך קפואה קץ בהערצת הקהל
וחומק מהמקום .במשרד להשכרת רכב הנא מניו את אל>רה
)ג'ואו וודיורד( ,האשת המושכת ביותר בעיר .היא גרושוז
וחיה עם בנה בן ה־3נ ,צ'רלי ,ועם אמה .היא בודדה וגם
קפואה בודד .הם מחבבים זח את זו ,יוצאים לקליפורניה,
שם גר פרנק ,ותוך זמן קצר מתחתנים.
פרנק ממשיך להתחרות ,אך ביש מזל פוקד אותו ,והוא
נכשל בכמה מרוצים בזח אחר זח .ארדינג ,המנצח' חוגג ואומר
לפרנק ,שהוא חי כדי לנצח אותו שוב ושוב .לא רק במסלול
המרוצים .יום אהד מפתיע פרנק את רדינג ואלורח כשהם
מתנים אהבים.
מריץ אינדי  500מתקרב יפרנק יארדיננ מתמננים לעימות
הגדול ביניהם .הפיק'* :זן «וומן .ביים  :נ'»ימ« גילדמטזן.
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 HkMMחופשה משפחתית שר שבו ע בקפריסין
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 Hflfifn^Bהמחיר כולל :הפלגה הלוך וחזור )בכסאות מטוס( ר 5לילות במלון־דירות מבחר
מכניות מספןת לחופשה *
* .03-439207
 9שיווק :נאות הכיכר" .ערטימ :מועדון מטיילי מעריב" ,מערכת בגעדיב ,טל.
*
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' niחמישי
" 17.30שיישאר בינינו"
 18.20סרט אנימציה
 18.30קיצור החדשות
מ 18.נארגון דהכובבים" — נארגוך.
"
לאחר הרפתקאות ממושכות ",השקט
והשלווה חוזרים לערבות ?אוסטרליה
" 19.00מפגש"
. 19.30חדשות
 20.00כותרות מבט
 20.02ספורט  :משהק השבוע
, 20.30החבובות" — עם קרול בהנמ
 21.00מבט לחדשות
 21.30הבוחרים"
 "" 22.10רגע של זהב"
., 22.50בני היל"
 23.15פסוקו של יום ותדשות

 09.00פרפר נהמד — בתיאבון — שבי
מסרב לאכול את ארוחת הבוקר שלו
אופי מנסה לפתותו בכל מיני הפתעות
משעשעות .יויו לא מסבים לאכול את
קציצת התרד שלו בתוך קרוסלה מס-
תובבת או בקטר של רכבת אלא...
במסעדת הבובות שרים עוזי ואפי את
שיר התפריט מה אוכלים היום" ול-
בסוף ,הפרפר " הנחמד מגלה לילדים
מהו האוכל האהוב עליו ביותר
 09.25דינדנים — פרק  : 11פימת הנשי-
פה — פירות הנשיפה משמיעים קולות
שירד ,וביחד עם .עצי המוסיקה ,ועץ
חלילי הנחושת ד,ם יוצרים מקהלה עלי-
זה
 09.35נערי פלאקסטון — פרק  : 42האסיר
הנמלט — בננ'מין שב הביתה ומוצא
את מאתיו וטרי הילד הפליט .הם מב-
לים יפה אלא שלאזור האחווה נקלע
אדם שצנח והוא מספר שהוא שייך
לחיל האויר הבריטי .מתברר שהבהיר
הוא נמלט גרמני 'ומחפשים אחריו ב-
מלוא תמרץ .הוא נלכד בעזרתו של
בנג'מין
 10.00שעת משפחה — ש...ש ...המרמן
בעקבותיך — נער נמוך קומה המכונה
"מאוס" 'בגלל פחדנותו הידועה ,מתג-
רה באחד הנערים הבריונים של ביה''ם.
מאוס מנסה להתחמק מהבריון בדרכים
שונית אך לבסוף אוזר א יומץ ומחליט
לעמוד בכבוד מול אותו בריון )המרמן
שמו( ואמנם הוא חוטף כמה מכות
אך בגלל אומץ לבו הוא זוכד ,להער־
י
גה מח ודשת של חבריו ותכיני" ,מאוס"
)עכבר( מוסר ממנו
 10.45לחישת מן תחלל  /חלק ב' —
המשך סיפורו של הםרופ' מוריסון מ-
אוניברסיטת אם,איי.טי .על הלחישה
הקוסמית תקדומה שנתגלתה במעבדות
כל בניו־ג'רסי
 15,00בארץ תקטקטים — טיפטיפ פוגשת
בחנת תמילדת ומגלת שתיא לא נולדת
בכפר הקטקטים .היא עצובה כי מעולם
לא ראתה את אמא שלה .היניק הדש
נולד ותביא עמו שמחר ,רבה לכל
תקטקטים
 5,30נ שגעון הריקוד — הפעם ריקוד
בשנות השבעים .בילי ולסלי חותמים
את הסדרה.
 15.50בדרך הביתה — שעשועון תחבו-
רת
 16.00ז ה־זה — שידור חי — גידי גוב
ומוני מוש יונוב מבלים הפעם ב קיטנה.
פינת ספרות ,להקת נוער ,פינת קול-
נוע ,זמר — בועז שרעבי
 17.00ערב חדש

 06.02שעין מוסיקלי"
" 07.07בוקר טוב" — פריקופייב  :שיר־
האהבה ל־ 3התפוזים"
לכת " מתוך
"
דליב :קטעים מתוך הבאלט "סילביד".
וולף־פרארי  :מתול

16.8.1984
 07.30שחרית מוסיקלית" ) +רשת א'(
"
ויער :דיברטימנטו םם 1 .אופוס 20
')הקמרית תישראלית  /אירי סגל(
ויואלדי :קונצ'רטו ל־ 2חציצרית )סו-
לנים :אדלברכט ומאתת  /אי מוזי־
ציי"( שומאן  :קונצ'רטיו• "בלת־מינור
לפסנתר ולתזמורת) ,זלאדימיר אשכנזי
 /הסימפונית של לונדון  /אורי סגל(
שוברט  :סימפונית מס 8 .בסי־מינור
> ,בלחי גמורה"( )הפילהרמונית ה-
ישראלית  /זובין מהטה( דיליגס:
" אפאלוצ'יה" )הזמרים האמברוזיים /
תזמרת האלה  /סר ג'ון בארבירולי(
" 09.30קונצרט בוקר" מנדלסון  :םימס".
ניד ,מס 11 .בפה ,לכלי־קשת )"אי מו־
זיצ'י"( סן־סנס  " :המוזה והמשורר",
אופוס ) 132מג'רו ריצ'י — כנור /
ג'ורג' מאלאך — צילו  /תזמרת רדיו
לובסמכורג  /לואי דה פרומון( סטנ־
האמאר  :סרנדה בסה־מג'ור ,אופיום 31
)תזמרת רדיו שבדיה  /סטיג ווסטר־
ברגר( בטהובן :קוגצ'רטו מס 5 .ל-
פסנתר ולתזמרת הקיסר" — )ראדו
"
הפילהרמונית הישראלית  /ה--
לופו /
בין מהטה( ברהמס :רפסודיה לאלם,
מקהלה ותומרת ,אופ) 53 .קתלין פרייר
 /המקהלה והתזמרת הפילהרמונית של
ל ונדון  /קלמנט קראום(
לקראת  — 12.00מגישים שיר"
"
 12.00מאוצר הפרטית" קוסרן :םויטה
"
מם 1 .לצ'מכלו )פרנק פלג( בטהובן :
דביעיד ,בסי־במול מג'ור לכלי־קשת,
אופ) 130 .הרכיעיד ,הישראלית החד-
שה(
" 13.05בין חברים" — מעולם מטעמי
.המוסיקה ; מיצירות םן־סנם ,הנדל ,מו-
צאי-ם; באך ,בנגינת ונדה לנדובסקה
)נפטרה  (16,8.1959 :אורלנדו די לא-
סו  :איוב" ; רחמנינוב  :אי המתים"
"
"
' 15.00מוסיקה יייית" פעם ועוד" גילן
"
קייג'" 6 :נעימות ) (1950),יוג'ין גרא־
טוביץ'  /ג'ורג' פלין( — ינוגן פע-
מיים
 15.30דומינוער" לאופולד מוצארט —
"
אבא
" 16.30אתנחתא" — אולפן פתוח של "קול
המוסיקה" — תקלטת מקונצרט שתת-
קיים באולם ימק"א בירושלים — שלי-
שיית קמראטה :אלי חפץ — קלרנית,
,עמנואל גרובר — צ'לו ,מיכאל בוגוס-
לבסקי — פסנתר ; ק.פ.ע .באך4 :
סונטות ; ש .גרוניך  :פנטסיה כפולה;

ג'ין ייין )טליייזימ חמזח"ת (15.09

 18.06שירים עבריים
"
 20.06שורשים" שבועון לעניני פולקלור
"
רעדות
 21.15לשבוע ט"ו באב — "המחול בחיי
האדם"
 22.05צמוקים ושקדים" — מבחר שירים
"
ביידיש ,והפעם  :שירי חתונה ויין
" 23.05קפד ראשר' — חידונים מגוונים
בהשתתפות המאזינים עם שמואל רוזן

?—Wi l'C
גילח אלמגיר )גל"צ(00.05 ,
שלישית

במי־במיל

מג'ור,

בטהובן:
אופוס 38
 18.00מוסיקה לערב קיץ"
"
 19.05ערבית מוסיקלית" גאםפר לה־רו :
"
סויטת מס 5 .בסת־מג'ור לשני צ'מבלי
)ייליאם כריסטי  /ארחור האס( בט־
הובן  :סונטה מס 8 .כסול־מג'ור לכניר
ולפסנתר )דוד אויםטראך  /לב אוב-
די!( ברהמס 4 :בלדות לפסנתר ,אופוס
) 10ארטזרו בנדטי־מיכלאנג'לי( ראוול:
ספורים טבעיים" ) למלים של ז'יל
"תאר( ),דיטריך םישר־דיסקאיו? — בא־
ריטון  /הארטמוט הל — פסנתר(
 20.30מהקלטות התזמרת הסימפינית ירו-
שלים — רשת"ש ; ברתמס  :פתיחת
טרגית )מנצח  :יונת אטלינגר( באך :
קונצ'רטו ברה־מינור לפסנתר ולתזמרת
?)סולן :מינדרו כץ  /מנצח  :גארי בר־
תיני( פאול בן־חיים  :יורם"  ,אור-
"
טוריה )מנצח :אהרן הרל"פ(
לקראת  — 23.00מגישים שיר"
 23.00חיי אמן" "פרימדונה" — חיי
"
" קאלאס ,תכנית ראשונה  " :אחת
מאריה
למאת שנים" )שידור שני(

 12.05ליבי גמורח"
"
 " 14.06לבת ולבן 'ולכל המתעניין" —
תבנית לילדים א( טיב לכתוב" —
"
ב( רס.פוס והנודד" י) -שידיר תוזר
של "אהד מפרקי ,הסדרה( ג( יומנו של
"
ניר שרוגי" — קריאת פרק יומי
 14.45לילדים הגדנלים " ,חחולקס" —
מבחר מתכניות חתול בשק"
"
 15.25עזריה אלון מספר על נוף הארץ
).שידור שני(
" 15.30קתדרא" — במת רדיו — והפעם :
פרים' אדיר כהן — היבטים פסי־
ילדים""
כיליגים בספרות
 15.53ספר חדש" — סקירה
"
 16.05צומת המזרת־התיכון"
 " 17.20האוניברסיטה הפתותה" — שי-
"
דורים לימי החופשה " היי ,בואו נדבר
אנגלית" — סדרת שעורים באנגלית
למתקדמים — מורה :ג' יודי משה ,ו-
הפעם  :שעור .מס' ) 30שידור תחר(
 19.05סוגיות אקטואליות במשפט ה-
עברי"" מאת פרום' נחום רקובר
שידורים לעולים
 22.05בינינו לבין 'עצמנו" — שיחות
"
מאזינים בשידור חי מנהה  :יעקב
עם
יעקב העליון

לקראת ש»דור
הבוחרים )טלוויזיה(21.30 ,

 18.05קול ט — שבועון פופ
, 20,05מופע רוק עם דלי,ה כהן
 22.05משלנו — פזצ&יים ישראלים
שכוע טו,כ

י"ירה וזמיודית .בת חמישת פרסים על מערכת הבחירות

 18.05שעה קלה על כלכלה
 20.05משלנו — מצעד הפזמונים ה-
עבריים
 23.05מהמדף הקלאסי
 00.05צפורי לילה — עם גילה אלמגור
תכנית מוסיקלית בנינ?ה אישית

06.00-00.00
15.00-06.00
16.00-15.00
1aoo—16.00
19.30—18,00
21.00—19.30
22,00-21,00
40.00-22,00

צלילי ?ילה
מוסיקת קול השלום
שעת הוולגה — שירים
רוסיים
מוסיקה על גלגלים
מוסיקת בין ערביים
תשעת הקלאסית
ממבחר חומר האיטלקי
רוק אגד דזל

 1&50סרטים מצויירים
 19.00פלאי החלל" — םידרת אנימציה
" 19.05תוכנית בידור בצרפתית
" 19.30דיקנס" — ספור חייו של צ'רלס
דיקנס )ערוץ (3
 20.00חדשות בצרפתית
 20.15שירים
 20.30הדשזת בעברית
 20.45סרטון תיעודי
 21.00חדשות בערבית
 21.30ספור רומנטי" — סידרה קומית
 "» 71.55ל!י"יח שנות אלסייג! — ?, in
ג
י"
בטכנולוגיה
.M0־ — ">v.• • ' ,. ' . /סידרה עלילתית
" 22.30הצגת תיאטרון )בערבית )ערוץ (3
 23.00חדשות באנגלית
 23.15סרט עלילתי באורך מלא
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13.00
13.30
14.00
14,30
15,00
16.30
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.17

סדרת בית חולים
חיים אחרים
מיעדי ן 700
התעמלות
םרט — גלגל המזלות — ג'וו ויין,
פרנסים די
ספידרמן — הענק הירוק
פופאי
מערבון
רימזה — מערבון — המשחק
הלוחץ
חיים אחרים
חדשות מהעולם
לורל והארדי
 60דקות
ימי העמק האבודים
מועדון 700

לכנסת ה־ .11במהלך הסידרה יובאו התבטאויות מפי בוחרים
מרחבי הארץ ,מקרית־שמונה כצפון ועד ערד שבדוץם בנושאים
שעמדו במוקד מערכת הבח ירות.
הפרק הראשון יתמקד במיפגשים בקרית־שמונת וסביבתה
עם פועלים ,חברי קיבוצים ,וצעירים בשוק וברחוב .כתב:
ממעיו טסלי.

 Hקח את בת־זוגך לשיט־וזופים בי  $70ברבד!
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חשיט באניח יופיטר" )"אפיתטיקי
מבצע בלעדי .לקוראי מנעדיע :אחר משלם את המחיר חרגיל ובזלחזגג  70דילר בלבד * 1
אפשרות לסיגרי
ליין"( במסלול :אשדוד־0טמוס־קוסדסי־רודוס־אתונח־אלכסגדריח־0ורס־סעיד * כלכלה מלאה ותכגיות בימר "Jf
חוף — כולל קאחיר והפירמידות  Jfתאריכי ההפלגה 17.* j 104 :ן ».31•• j 24,
•וטים :מועדון מטיילי מעריב"' ,מערכת & ,2TT11טל.03*439207 .
"
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השבץ הרווח
©אוח עיריות עומוגד
"אני עושה קומדיות ,כגלל שהזיית הרבייה
שלי היא קומית? .נראה שאופיי הוא כזה'' — אונו
זאב רתח הכמאי על פרטו הדוש "שפר נשים'/
העולה על מסכיני .גפ 0רט זה ,כמו שישה מפרטיו
הקזדמיפ ,הוא קומדיה של מנכים .גיבוריה ה6
ויקטור הפועל הפשוט ואחיו התאופ מישל ,שהוא
םפר צעות .כשני התפקידים מופיע 1־דור^ שכתג
את התפריט עם הלל מיטלפונקש וגפ כייפ את
הפרט.
"עצוב מאוד להגיד ,אך גם במקרים עגומים
ביותר ,אני רואה את הצד המצחיק בכל מצב .ב-
שבת ,למשל ,היינו יכל המשפחה בבית הכנסת .אבי
היה גם הסנדק של גגי וגם המוהל .ובאמצע ה-
ברית ,מרוב התרגשות ,פתאום מצאתי »ת עצמי
ניגש לסגור את המאוורר .בולט התחילו לצעוק
עלי :שבת! שבת! וזה היה ברגע די מסוכן ,באמצע
הברית ממש! הכל נדהמו ואני לא יכולתי להימנע
מלצחוק".
זאב רווח ,שחקן ובמאי1 ,עושה בדרך כלל
סרטים קומיים ,שגיבורם הוא חאיש הפשוט ,כד-
בריו ,המזרחי" .תמיד בניתי על האיש הפשוט ,ו־
ברור שהאיש הוד .היה מזרחי ,בי זח מה שקרוב
אלי .באתי ממארוקו ,גדלתי במוםררה ,עם שמונה
;אחים .עד היום ,כשאני בבית אבי ,בירושלים ,אני
רואה את אבא שלי עובר ,בלילה ,מכבה את ה-
אורות וסוגר את כל הברזים בבית .בבוקר אני
רואה אותו סופר את הכסף ונויתן לאמא שלי שתלך
למכולת .אגי מרגיש מזרחי ,כי זה מה שהכי קרזב
אלי ,אך יש לי סלידה עמוקה מן הספרדים המק-
צועיים ,אלד ,החיים כטפילים על הדור הקשיש,
ומתעלמים מן •השינויים שחלו בינתיים בארץ.

 Qמצחיק איננו נלעג
"אני מרגיש מזרתי לא כניגוד 'לאשכנזים ,אלא
כמשהו מהותי ?לי .באף אחד מסרטי לא ניצלתי את
הנושא העדתי לרעה .לא צחקתי על אשכנזים .אולי
משום שאני סולד לעשות צחוק מדמויותי ולנצל
אותן ברשעות ,כמו במצלמה נסתרת ,למשל .ברור,
שכל גיבור קומדיה הוא מצחיק ,אך אין הוא חייב
להיות נלעג".
רווח התפרסם כשחקן מעולה עוד כשהחל את
עבודתו בתיאטרון " אהל" .אתר בך עבד ב"קאמרי"
במשך  12שנה .עשה ;)בין ד.שאר< את המלך או-
"
הדמים" ונחשב
בר' הבלתי נשכח ואת ,,חתונת
.לאחד הכוחות העולים של הבמה הישראלית .לאחר
זמן!ארוך בתיאטרון הרפרטוארי פנה לתיאטרון ה-
מסחרי ,ד,צליו 1ואז החל לעשות סרטים וביניהם
רק היום" ,הגונב מגנב פטור" ,לא לעלות יותר",
במספר",, ,אדון ליאון" "
"
וגם שני סרטים דר-
"טעות
"מטיים :שרגא הקטן" ו פצעי בגרות" .הוא מדגיש
"
.שגם "
הטראגיים ביותר חשוב לו ליהנות
בתפקידיו
ולעשות את הדברים מתוך שעשוע.
עבודת המשחק חייבת 'להיעשות מתוך שע-
שוע ".אם זה יחסר בעבודה ,סימן שמשהו רציני
לקוי ,וזה אמור גם בתיאטרון וגם בקולנוע .שחקן
חייב להסתכל על עצמו מן הצד ואם מה •שאני
אעשה אינו משעשע אותי ,נר^ר ,שאני עושה משהו
לא נכון והקהל ירגיש זאת .זאת למדתי משרגא
פרידמן ז"ל ,שהיה מורי ב בית־צבי"  ,והוא אמר
לי תמיד להתבונן בעצמי מן "
הצד".
ואותה תכונה עוזרת לו מודאי בעבודה של
בימוי ומשחק בעת ובעונה אחת ,שבד ,הוא עוסק
בדרך בלל בקולנוע .זה לא כל כך קשה כמו שזה
.נראה .איני תושב "
שאני גאון ,אך פתרתי את ה-
בעיה על־ידי עבודה מדוקדקת על תסריט .היות
שאני בעצמי כותב את התסריטים ,בעזרת חברים,

" אני מנסה
להגיע לקהל
הי.ןממי ,לבמה
שיותר אנשים
 -$.משחק
בקולנוע חייב
להיות משעשע',
— מאמין
זאב רווח ,שחקן
התיאטרון
שהפן לגמאי
ושחקן קולנוע
 #סרטו החדש
"ספר נשים" —
ממוצ"ש
על מסכינו
maamm ^aamammmm

קומדיה במיל תאומים :זאב רייח ועירית *לנ מזוט "ס«ר נשים"

.אני מקדיש זמן רב וסוגר את כל האפשרויות בזמן
הכתיבה .לעולם איני מתחיל לצלם לפני שאני
האד m ,הסרט מול עיני .בך איני צריך ללמוד
את .הנושא בזמן העבודה .יחד עם זה ,אני יודע,
כמו כל במאי ישראלי העובר בתנאים הכספיים של
האת ,שאצטרך לאלתר .עבודתו של במאי הקולנוע
אצלנו היא להיות מוכן לחלוטין עם בל הפרטים,
אך מוכן לשנות .בהתאם לנסיבות".
לאחר שנים רבות בתיאטרון הוא החליט לעבור
לעבודה עצמא"ת יותר משום שאין הוא מסוגל,
לדבריו ,לעבוד בקצב של תיאטרון ,הדורש ממנו
להתמסר במשך !חודשים ארוכים לחזרות לתפקיד
אחד .יש לי מיליון דברים שאני עוסק בהם .אני
כותב "הרבה ,גם תסריטים וגם דברים אחרים ,יקשה
לי לעשות רק דבר אחד .יחד עם זאת ,אני חייב
המון לתיאטרון ,שם למדתי דברים רבים .לאחד
שעזבתי גיליתי שחוסר הבטתון ,וחוסר הקביעות
מהווים תמריץ בחיי ואת חוסר השקט הזח אני
מנצל לעשייה .הוא !משמש אותי ביצירה".

& הבמאי הוא משרת השחקן
הוא היה רוצה להיות שותף לתיאטרון טוטאלי,
תיאטרון כמו שעשר ,יוסף מילוא כשהעמיד את
מעגל הגיר הקאווקאוי" .הלוואי ויכולתי להופיע
"כאיצטדיון כדורגל בהצגת" תיאטרון .מעולם לא
ראית השתתפות כזאת של קהל ,הזדהות בזאת עם
כל שחקן במגרש ,כמו במשחק כדורגל .אני אוהב
תיאטרון בזה".
בסרטיו הוא רוצה להגיע למאכסימום של אנ-
שים ולגרום להם שיאהבו את סרטיו .ברור שאני
"
שיגיד לך שאין
רוצה למצוא חן בעיני בולם .מי
הוא רוצה בזה ,פשוט מרמה את עצמו .אני מנסה

להגיע לקהל העממי ולכמה שמו אנשים .לא פעם
מצאתי את עצמי מסתובב עם תסריט רציני ולא
מוצא מפיק .שישקיע בו ,ומתזיר אותו למגירה .זהו
תהליך שותק .לכן מצאתי דרך לעשות את הדברים
שלי בקומדיות• מסרט לםרט אני משתכלל יותר
ומתעדן יותר ,לומד להעביר את מה שיש לי לומר
בין המצבים הקומיים".
לאחר שסיים את ספר נשים" אין זאב רווח
"
ולהסתגר. ,להיםך .יש לו פרוייקט
חש צורך לגוח
!חדש הבוער בעצמותיו .הוא דתה להםדיט את
הבמה.
על
בהצלחה
הופיע
בובה" ,שבו
"ה־
"תסריט הזה מצוי בידי זמן רב ,אך לא הצלחתי
להרים את ההפקה .רק אחרי שההצגה הצליחה יש
סיכוי ,שאנשים ישקיעו בי .רוב הכסף יגיע ממש־
קיע בחו"ל ולכן אצלם את הסרט באנגלית ובעב־
רית .אני מקווה שאוכל לעבוד עם אותו הצוות
שעמו עשינו את ההצגה ,אך קשה מאוד לגבש
צוות קבוע לסרטים .לעתים אני כותב תסריט ל-
שחקן מסמים ,מנה דמות שלמה ,ועד שאני מצליזז
לקשור את הקצוות ולהתחיל בעבודה י— השחקן
הזה כבר עסוק ואיננו יכול לעבוד אתי .ל,בובה' אני
מחכה כבר זמן רב ועל בן אעשה כל מאמץ לעשות
את הסרט כפי שאני רואה אותו בדמיוני".
לדעתו של רווח ,יש לגו בארץ• שחקנים מעו־
לים .והוא ,כבמאי ,דואר .עצמו כמשרת של שח-
קנים .אני קיים כדי לעזור לחם .תיאטרון וקולנוע
קמים ונופלים בזכות שחקנים" .
אני ,כבמאי ,אין לי
שום תפקיד ,אלא לעזור להם להביא את עצמם
בדרך מושלמת .אני מוכן לשדה אותם ולפנק אותם
רק כדי להוציא מהם את התוצאה — ובדרך כלל
זד ,לא היה לי קשה .השחקנים ,כמו כל האנשים;
הם ילדים ,ויש דרד בדיקה להוציא מהם דירים:
פינוק ,יחם ואהבה .ואני אוהב את השחקנים שלי
ומעריץ אותם".
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מאת עירית 1טם ג ר
 ,.' 1זזפ כינו,אותו גפיו הכמה ,ניגאו לו עתיר מז-
י .היר ,הישוו אוות :ללודנס אוליווייה ולגיון גילגוד,
דו«עלו מקולו יורכגוני ,מעיניו הירוקות זמיזפיו
הבולגי• אן* משתפר לכוכב בינלאומי אי אפשר היה
• • להשליפ עפ זה .מבקריה הנכבדים של כריטניה לא
 ,חדלו להתאבל על עזיבתו את הכמה ,ובדטון נותר
 .תמיד קרוע בין ההבטחה שהבטיח בנעוריו ,ליהפד
. .לגדול שחקני שקםפייד ככל הזמניפ לכין ה-
 :משיכה הבלתי־מרוםנת לזוהר ,לכסף גדול ולכל
; ימה שמכונה 'אמריקה" .על יצר ההרפ שלו הירכו
י לכתוב ולרכל" ובאמת ,בשמת השבוע בביתו שב־
י 'ז'נווה ,אין פסק שלשתיינות היה יחלק במחלתו.
; הדי בשניפ האחרונות הוא ככר הודה :אני אל־
"
י כוהולישט''.

אלי
© ,,נשים נמשכות ,
כפרפרים ללהבה*
ריצ'ארד כרטון ,נולד בשם גינקינם בדרום-
j
! וויילס למשפחת בורים עניה ,אחד משלושה־עשר
» ,לדימ .אמו נפטרה בשעת לידת אחיו הקטן ,כש־
ריצ'ארד היה •בן שנתיים .חובבי ניתוחים פסיכו־
; לוגיים של אנשים מפורסמים מאוד יכלו למצוא
! .כאן את ההתחלה של מד .שכונה אחר כך :רדיפה
מאשת אחד הצלחה ,אהבה ,פרסום וכסף: .בגיל 15
ד'.ד .חייב לעזוב את בית הספר ולצאת לעבודה,
אך .באותם שנים פגש מורה ושמו פיל ברטון ,איש
משכיל וחובב תיאטרון מושבע ,שהסך לאביו ה־
רוחני של ריצ'ארד .הצעיר .הוא משך אותו ללמור
ולהשכיל ,שיכנע אותו להצטרף לתיאטרון חובבים.
בהשפעתו של פיל בדטון עכר ריצ'ארד לאוקססורד,
שינו את שמו לברטון והתמסר •ברצינות למשחק
ולגמה• יתכן שבאותן שנים עדיין לא היד ,שלם
•עם דרכו החדשה ולא פעם אמר :היתד ,לי אישיות
כורי־פחם "
מוויילם לא יכולתי
'חצויה ,כבנם של
להשתחרר מן 'המחשבה ,בי מוטב היה לי לעסוק
גמשהו גברי יותר מאשר למרוח את עצמי בצבעים
ולהציג את עצמי על הבמה".
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מהיד ,הסיבה ליחסו ד.מוזר אל מקצועו אשר
חהיה ,דבר אחד בדור :ברטון שמר כל תייו על
יחם דו־ערבי ,ואפילו מלגלג ,אל המשחק .בראשית
דרכו ,כשהיה עוד שחקן שקספירי וזכה להערצת
הביקורת הרצינית ,הוא לא הפגין את הסתייגותו,
אך משהסך 'לכוכב •בינלאומי ,וד'עתונים מלאו ב־
םיפורי 'רכילות עליו ,על הנשים ,התכשיטים והמש־
קאוית ,הוא הקפיד לשמור על ארשת פגים לגלגנית
במקרה בעולם המשוגע והזוהר הזה ,ובקרוב הוא
ויחס מסתייג ,כאילו הוא רק עובר־אורה ,שנעצר
יהזור גרעינית לכמה.
מהן התכונות שעשו את ברטון לשחקן מרתק
כל יכך ז קודם יכל? ,נתוניו הפיסיים .עיניים בהירות
'חודרות ,קול מפואר ונוכחות מרשימה ,כשהן מש-
חק ואהבת הפיוט' .כמה שנים אחר כך הוא גילד,
עוד תכונה ,ולא פחות חשובה .פעם סיפר למבקר
התיאטרון הנכבד קנת טיינן" :אני יודע ,שיש
'הרואים בי שחקן המקרין מיניות על הבמה ,אך
דווקא בגלל זה קשה לי מאוד לעשות סצינות אה-
גה על הבמה .עם ןאת ,גיליתי שאני שחקן של
:נשים ולא של גברים .נשים 'נמשכות אלי כמו
פרפרים ללהבד ,,ןקמת וצעירות ,שמנית ורזות,
!כהות ובהירות .זה משהו •אינסטינקטיווי המושר
?בחיה הגברית ,זהו התרנגול שבי".
ברור ,שגם הוליווד הבחינה בתכונה חשובה
זו ובראשית שנות החמישים הזמינה חברת "פוקס"
 mברטון לבוא ולהתחיל לשחק 'בסרטים .הוא הו-
פיע בסרטים רומאנטיים שמוטב לא להזכירם כאן,
משום שהם לא יוסיפו כבוד 'ליוצרם .יחד עם זה,
השתלב מיד בתעשיית הרכילות ההוליוודית וסיפק
לעתונות הקולנוע האמריקנית את כל מה שביקשה
לשמוע .הוא תיאר •בצבעים קודרים .את ילדותו ה־
עניה ,סיפר על אביו 'הכורה ,על סבו שנהרג במכרה
ועל אבי־םבו שהיה יהודי ,על כך שלמד אנגלית
רק בגיל  ,15ועוד כהנה וכהנה דברים ,שהופיעו
יכילם בדפוס ,למחת שלא היה קשר הכרחי בינם
לבין האמת .הלחץ של העתונות והחשיפה התמידית
לא נעמו לו ואו' ,לראשונה ,התפרסם במיזגו הסו-
ער .במשך הזמן יצר לעצמו דימוי של שחקן קשה,
מתפרע במקומות ציבוריים ,בלתי םלחני ובלתי־
צפוי .לאחר במה שנים עבר לחיות בשווייץ ,כדי
לא •לשלם מסים גבוהים למולדתו אנגליה וגם זה לא
הוסיף לו ,כמובן ,אהדה.
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ד»םי6ור זעמור&ם ביותר גסיקור דיעתונאי על
גרטון הוא ,ללא ספק ,הרומן עס אליזבת טיילור,
והדברים תועדו 'בעשרות מאמרים? ,תמונות ,תוכניות
שלוויויה ורדיו .הוא היד .שחקן הוליוודי מתחיל,
ושתקן שקםפידי מפואר .חיי משפחתו היו יציבימ
זהכל ידעו על יחסי האהבה ששררו בינו לבין אש-
תו םיביל .אך הפגישה גאתר הצילומים של "קלי?
אוסטרה" הדליקה אש בין ברטון לבין הנסינר,
ההוליוודית ,אליןבת טיילור .השערוריה היכתה ג־
לים ,כל פרט תוער ,צולם ופורסם ולבסוף נפרד
גרטון מאשתו סיביל ,שילפ ילה מיליון וחצי חלו
ועבר לחיות עם ליז .הוא עשה סרטים ,גילם את
האמלט" 'בברודוויי והופיע לצידה של אשתו 'ז־
"זוהרת ב מי מפחד מווידג'יניה וולף ?" היא קיבלה
מיליון "
דולאר עבור הופעתה ,הוא הסתפק ב־, 750
אלף .וירג'ינייד ,וולף" היד ,ציון דרך בקולנוע ה־
"
אמריקני השמרני של שנות ה־ .60הוא עורר תגר
גות נזעמות 'בחוגים השמרניים ומפיקיו )רבות
וותר"( לחמו קשות ,כדי לשמור על הדיאלוגים
"של אלבי כמות שהם .ברטון היה לסוסרסטאר .הוא.
השתכר מאות אלפי זולאריס ומדי מקר יכול היד'
לקרוא בעתון על מסעותיו עם לין ,על היהלומן
שקנה לה ,על הכלבים ,האומנות. ,הילדים המאומין/
צים ,היאכטות ושאר אביזרים הכרחיים לכוכבת מי:
אליזאבת .חייהם דמו יותר לקרקס רומאי מאש? /
לחיים של זוג ,ולאחר שהתגרשו ונפגשו ונישאו!,
מחדש ).בכפר אפריקני בלב הג'ונגל !( — מה עוו!
יכלו לדרוש מעריציהם ן בשנת  1975אף בימיי
בישראל וסיפרו על ההתרגשות ,על חנוף הנראה'
מן המלון ,על טיולים בעיר העתיקה לפנות שחי
ועל פגישה עם שרים ונכבדים בירושלים.

® ,,,המשקה
הוא המציאות שלי"
באותן שנים ידע כבר ברטון ,כי השתיה זלי
איננה תחביב חברתי .המשקה הוא המציאות שלי'
"
.שאני אלכוהוליסט ,אינני משוב־
יתכן — הוסיף —
נע בכך ,אך מכל מה שאני קורא על האלכוהול'
'נדמה לי שאוכל להתאים להגדרה .אמנם ,מ"'
האחרונה ו)זד ,היה ג־ (1977החלטתי לייגביי א

עצמי ואינני יוצא ייתר •&הר»*ןאוונ שתור .של
שלושה ימים ולילות' ,אך מדי פעם מושך אותי עוד
הבקבוק".
בראיוו שנתן לכתבי קולנוע עט הקרנת םרטו
"אקוום" סיפר" :עברו עלי ימים קשים מאוד כש-
ראיתי את סימני ההידרדרות שלי .רציתי לחזור אל
מה שהיד .לפני  15שנים ,אבל חסר לי הלהט של
אנשים הנערצים עלי ,במו ייטם ,לורנם או דילן
תומאס .התנסיתי .בחוויות רגשיות ,אך לא הצלחתי
ליצור 'מהן יצירה אדירה כמותם".
־ האם אתה מאמין שפפיכיאטר יכול היהלעזור ילד ?
אינני יודע .אני חושש שלו נעזרתי כפסיכי-
אטר "היה כוח הדמיון שלי נחלש .אינני רוצה שיגלו
לי את האמת ,את העובדות היבשות על אישיותי.
גם 'בתקיפות הקשות ביותר שלי אמרתי לעצמי:
מוטב שאמות מהרעלת אלכוהול ,ולא אפקיר את
מוחי בידי פסיכיאטר .אילו עבר דילן תימאס אנא-
ליזה ,לא היה כותב את יצירותיו הנפלאות ,שגני
אדם קוראים בהן כל התרות".
— ידידיך טועניפ שלא מילאת את התקוות
שתלו כף.
"ידידים אלה רוצים שאודה ,שבזבזתי את התקופה
היצירתית של חיי .לכל אמן יש תקופות גאות
ושפל .אפילו שקספיר כתב מחזות חלשים למדי.
קשה לי לומר ,אם הגאות שלי היתד ;.אולי היא
עדיין לפני ו אני נושם ,מלא מרץ ומצפה למולי
הטוב .יש מחזורים בחיי אמנים.
— אתה נמה להיות שתקן ן
אהבתי הראשונה היתד ,ונשארה — השירה.
"
לגלות שיר חדש ,זר ,כמו •לראות אשר ,יפהפיה בפעם
הראשונה .רוב סרטי הס חםרי־חשיבות .ברבים
מסרטי הופעתי פשוט כדי שיהיה לי לאן ללכת,
כשאני קם בבוקר .אני מקלל את היום שבו נעשיתי
מפורסם ,אני שונא את קהל הצופים בתיאטתן ,או1
הנשים בשיערן הצבוע ,את הבעלים ,שבכלל לא
רצו לבוא .בהחלט הייתי מעדיף לשחק לפני אולם
ריק ,אי לכל היותר בפני קבוצה קטנה של אנשים
,המבינים את שקםסיר .נטן ,אני יהיר ורברבן ואולי
בגלל זר ,התפקיד האהוב עלי היה זה של קוריולאנוס
לשקספיר .יהירותו של קוריולאנום ,התיעוב שלו,
לאספסוף — זה אני".

מותר הפסש»וואל
מן האולימפיאדה
על המירקע ,מחצות עד טרפ־שחר ,בריכות
אולימפיות ,אצנים ואולמי התעמלות .העם רוצה
פפורט ורשות השידור מגמיעה אותו כתמונות
אולימפיות ככף הגדולה ממיתת פיו .כמה «?
פיפ ,בתבניות הליליות הללו? כממ כאיפ ב-
שבתות למנדשי הפפורט ,אנחנו יודעים :כדרר
בלל ,אלפיפ מעטים.

1ועם «מל:
סיוד
לימודי
לתכנון
אסטר-
טגיית
תרמת

אלפים רבים יותר באים לעתים למופעי תר־
בות ואמנות 250 :אלף היו במופע הפארק של
יהודפ גאון בשבת האהרונה 45 .אלף צפו ב-
הצגות האוואנגרדיות והאזינו למוסיקה של פס־
טיוואל ישראל האחרון.
הרעיון המנחה את אסטרטגיית התרבות של
הנהגתנו — התקשורתית והמדינית כאחת —
אנכרוניסטי ומנותק מן המציאות .קם דור הדש,
לא מבוטל בגדלו ,המעוניין יותר בתרבות מאשר
'בהםהת־הדעת של מופעי ספורט ובידור.
זו איגד ,דק תופעה מקומית .זו תופעה עול-
מית .השבוע גפגשתי לשיהה עם געם סמל,
מנכ"ל תיאטרון חיפה ,שהזר מסיור סםטיוואלים
שערך באירופה עם רעייתו .הם היו בצרפת
)ססטיוואל אוויגיון( ,ביוגוםלאוויה ובאיטליה.
אירופה מלאה פםטיוואלים .ערים גדולות ו-
קטנות ,אפילו עיירות גילו את הפוטנציאל ה-
טמון בשילוב של תיירות ,תרבות ועסקים• ה-
תרבות מעלה ערים על המפה .מי שמע על אדינ־
בורו — במנותק מן הפסטיוואל המתרחש שם
מדי שנד ,ז קאן היא עיר די מוצנעת תג ימות
השנה ,הזוהרת תקופה קצרה :כשנערך גה םם־
טיוואל הסרטים .שלא לדבר על ערים .מפורס-
מות פחות :דוברובניק וספליט ביוגוסלאוויה —
ערי הוף שנערכים בהם פסטיוואלי אופרה ו־
מחול ,ורונה באיטליה — המארחת להקות או-
פרה ,או מנטוגה — המתמחה בהצגות תיאט-
רון.
אירופה חוגגת בקיץ בחוצות :על מרפסות
של ארמונות ,בכיכרות ,ברחובות שרים ,מציגים
ומחוללים.
קריסטיו קלרמו ,הממונה על יחסי התרכות
בצרפת ,דוחפת את התרבות הפםטיוואלית כמ-
עט באגרסיוויות' .באוויניוז ,שם שהו בני הזוג
סמל ימים אחדים ,יש כל ערב? ,במשך הורש
ימים ,בכורות מיוחתת לפםטיוואל .שבע הצגות
תיאטרון חדשות מסובסדות על ידי חמארגנים
או המועצה האזורית ,מבוצעות בידי התיאטר-
אות הרסרטואריים .הפקת ההוקרה של אוויגיון
השנה היתד ,האופרה לה שפו רוו' " )הכובע ה-
אדום( ,שנושאה — "
האכזבה מן הקומוניזם.
הצגה מרשימה אחרת :בכורה עולמית של
אגי מאמין" מאת אלי ויזל ,מחזה בצרפתית ו-
"בעברית )!( בבימויו של אלן תימאר' ,בימאי
צרפתי־יהודי .אני מאמין" מתרהש •בשמי־הש־
מיים •בדור "
השואח .אברחם ,יצחק ויעקב ,מבק־
שים מן האל שיבטל את מעמדם המיוחד באבות,
לנוכח מה שקורה באושוויץ ובטרבלינקה .ה-
תפאורה :פסלים חומים ,מוזרים ,שנעשו בית
הפסל אוליביה כרייפ .חדיאלוגים מלווים במו-

סיקה ג'ז ,וקולו של הקב"ה בוקע מרמקול.

נוכל לראות בעתיד עבודה של תימאר גס

בתיאטרון היפה .נעם סמל הזמין אותו ונענה
בהיוב .בכלל ,זוהי מדיניותו של תיאטרון חיפה:
לקרב לארץ יוצרים יהודים .נראה שהוא יעשה
כאן עבודה על יחסים בין יהודים לערבים בצ-
פון אפריקה .תימאר ,יליד אלג'יריה ,ועד גיל
 14הסתירה ממנו אמו את יהדותו .הוא טוען,
שהאנטישמיות בצרפת מרימה ראש ,ובינתיים
הוא מכריח את •באי פםטיוואל אוויניון לשמוע
"יי'" עברי וקולות זמרה של הזן ,המשמש כ־
!ועם סמל מספר בהתפעלות כיצד הפםטי־
מאל באוויניון מתרחש בחוצות .המארגנים ניצי
לו בצורה מירבית את האתרים העירוניים ,ו־
קבעו כמרכז את ארמון האפיפיורים המפואר ,ש-
חצרו מכלה כת  1500צופים ,חוויה לא פחות
מרשימה ציפתה לו בדוברובניק" :לא ראיתי
?דגר כזד .בתיי .בשמונה בערב בבו בל האורות
בעיר העתיקה ולאור לפידים נפתח הסחטיוואל.
בעשרות גימות הופיעו אמני ג'ז ,פולקלור ,תי־
אטתן .המסעדות היו פתוחות כל הלילה ,ו־
המהירים הוזלו• בדוברונבניק מתהיל הפסטיוואל
בשעות אחר הצהריים המאותרות• בבוקר אתה
מוזמן לפוש ולהשתזף בשפת הים האדריאטי.
כל האירועים מרוכזים בעיר העתיקה ,ואם אתה
צופה באירוע אחד מדי ערב — אתה מכסה,
תיירותית ,את כל העיר .האירועים נמשכים עד
אור הבוקר ,ואת פני חשתר מקבלים עם מו־
םיקה מיוהדת .השילוב של נופש על שפת־הים,
ביקור במוזיאונים ובאתרים עתיקים ,צפיה כ־
באלט מבריה"מ ,והאונה למוסיקה עד הנץ ה-
יום החדש — זהו סדר היום של התייר של
שנות השמונים .בהשוואה אליו נראה התפריט
המוצע בארץ — צפיה באירועי ספורט בטל־
וויזיר .עד  4בבוקר — חסר דמיון כמו צ'יפם
מתומם־מתדש במםעחות קמצגיות.

מפי ח"כ מיכה רייסר אני למד על עוד
תופעה מעניינת .בעוד האמנים נוטים לליכוד,
•זמרי הקאסטות פוגים אל מפלגות אחרות.
דייפר :בבהירות היה גסיון מצד כל המפל-
"
יגות לשלב את זמרי הקאסטות במערכת שלהם.
,יחד' קנו את הזכות לברך בכנס של זמרי
הקאסטות בהיכל התרבות תמורת  15אלף דולר,
או  1,500דולר .הסכום לא ברור ,אך העסקה
לא יצאה אל הפועל ,כי אחד הזמרים התגגד.
הוא רצה אחוזים .תמ"י הקליטו קאסטה שלמה
של שירים חדשים וישנים מפי זמרי קאסטות,
צירפו אליהם ברבות של ראשי המפלגה וחשבו
להפיץ את הקאסטות בתחנה המרכזית.
צו מניעה של ועדת הבהירות המרכזית סיכל
את הביצוע".
ח"כ מיכה תיסר כועס :באופן טבעי זמרי
הקאסטות היו ?צריכים להתנדב בבחירות האלה
לפעול בשורותינו .יכולתי להפיק מופע אדיר
של כל זמרי הקאסטות .סגרתי עניין בסכום של
 25אלף דולר .זה היה מופע המיועד לאמפי-
תיאטרון .לקהל של עשרים אלף איש ,אך בסוסו
של דבר הוא לא יצא לפועל ,בגלל סיבות כספיות.
והרי באופן טבעי ,זמרי הקאסטות היו צריכים
לתמוך במי שנלחם על מעמדם ולהתנדב כמו
שעשה יוסי בנאי ,למען המערך .הטענה שלהם
היתה כי אם יש למפלגות הגדולות כסף לשלם.
לגששים ,הרי מגיע גם להם .אבל היו הרבה
אמגים שלא לקחו כסף .ואילו זמרי הקאסטות
ופרטו את אמנותם לכסף קטן .בוועדת החינוך של
הכגםת גלחמתי על הלגיטימציה שלהם באמצעי
התקשורת .הם עצמם הודו שמאו התחלפה ה-
הנהלה ברשות השידור משמיעים אותם יותר.
אבל ,הם הולכים עם ,יחד' דש להם גם הסבר.
הליבוד מוגח בכיס שלהם.

אמנ»ם :ל*מ*ו שורו
זה חבוי עדיין מתחת לפני השטח ,אכל
תמיפ מי שחושב שהחלוקה הסטריאוטיפית ל־
•שמאל אינטלקטואלי ולימין פופוליפטי משקפת
את המציאות המשתנה .כידי ח"כ מ י כ ה
ר י י פ ר רשימה ארוכה של אמנימ בגידור הקל
ושחקני תיאטרון דמזדהיפ — לא להאמין! —
עפ הליכוד.
רייםר" :בעיקרון כל מי שאינם חתומים על
העצומות וגילויי דעת של השמאל מזדהים אתנו".
ייתכן שהוא מפריז ,אבל השמות שהוא
שולף מפתיעים .לא ,הוא אומר ,זה לא לציטוט.
לא יהיה להם נעים".
מי שעשה לראשונה את ההפרדה בין ה-
יפים ללא־יםים היה עמום עוז .זה היה בבחירות
הקודמות ,והליכוד השתמש אז בהפרדה לתועלתו
הפוליטית .אבל השמאל טעה ,כמו שהיום יש
המזהים את בהנא עם כמח מנבחרי התחיה ,וכך
נותנים לו לגיטימציה ,כך טעו כאשר עשו הפרדה
הדד .בין "אינטלקטואלים" ל אספםוף" .הייתי
"
כותב כאן את שמות האמנים המזדהים עם הליכוד
אילו הם היו מוכנים לפרסמם ,אבל רק מעטים
נוטים לכך ,למשל המלחין עמי מעייגי ,תומך
גלהב בליכוד ומחםידיו של אריק שרון.
!תיפר " :כשהייתי קטן ותמים שאלתי פעם:
מה יקרה אם חרות תנצח בבחירות ד אמרו לי:
?זה לא יכול להיות .המשטרה לא תיתן .ואן אמר
איש חכם :אם חרות תנצח בבחירות ,גם השוט-
רים יהיו אנשי חרות",
ובעקרון ,שלטון הליכוד מוברח לתת אותות
גם בקרב אנשי־הרוח .ההקצנה ימינה בבחירות
האחרונות עשויה לגרום לכך ,שהליכוד יהפוך
למרכז .היום ,ההשתייכות לשמאל חיא אחד מ--
סימני הסטאטוס של איש הרוח ,אך אולי בעתיד
יימצאו לא מעטים ,בעיקר בין הממוסדים ,שיטו
אל המרכז באשר מנגד ניצבת הקיצוניות של
פתגא.

י מיפת
 Bיייסר :
ן אמניס על

י מגת

הימין

תיפר :נו ,כשעור וייצמן יהיה ח"כ מן
"
יהיה בראש מעייניו לדאוג למקומם
.המניין זה
של זמרי הקאסטות בתרבות הישראלית המת־
פתהת".
רייסר מבטיח :בקרוב יוקם בית למועדון
"
היקב .יהיה בו מקום תשוב למוסיקה המזרחית.
תהיה ביקב הרגה יותר מוסיקה מזרחית מאשר
בצוותא ,למשל ,בעבר בערבי הראיונות שערכנו
ביקב לא נתקלנו באמנים שסירבו להופיע בנלל
סיבות אידיאולוגיות .הנםיון להציג אותנו כיצורים
'בעלי קרגיים — מגוחך .איך בכלל מעלים על
הדעת שאמנים לא ייעגו להצעה להופיע ביקב ן
הרי זאת מחשבה בלתי דמוקראטית .האמן השני
,שהופיע אצלנו בערבי ראיונות היד .דודו טופז.
המליצו לפניו ,אמנם שלא יופיע ,אך הוא לא
שעד ,לעצה .אחר־כך נתן היקב חסות ל שחק
"
אותה" תוכנית הבידור שסגרה הרבה קופות.
אפילו תיקי דיין ,המזדהה אידיאולוגית עם המח־
נה המנוגד הופיעה אצלנו מספר פעמים .אבל
כשליקב יהיה בנין של קבע ,יופיעו אצלנו יותר
ויותר אמנים .אינני ח ושב שיהיו אמנים שיחרימו
את היקב בגלל הדעות הפוליטיות האישיות
שלהם".
מתרחשים דברים מתחת לפני השטח  :אמ־
גים סונים אל מחנה הליכוד ואילו זמרי הקאסטות
'נוטים למחנות אחרים .הסטריאוטיפים מתנפצים.
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"חיילהלילה")"לכ" ,תל־אכיכ(
מיהו הייל הלילה ? למה הוא יוצא לשוטט
בלילות ,לבוש מדים צבאיים ? ומה הקשר בין
לחיות
פשיטותיו הליליות לבין מקרי הרצח המסתוריים,
"כנוי
כולס":
שקורבנותיהם כולם חיילים במדים?
איריס
דאינו ,בעת האחרונה .סרטים ישראליים אח־
קני
וזאג
דים )"אות קיד" ,אנשי הצפרדע"( ,שניסו לדון
מימעייני
ולהתמודד במשברי הזהות של היחיד מול אילוצי
ג" חייל
הכלל בחברה ק ונפורמית ,הנאלצת לחיות על
מלילת"
חרבה — ולשלם בנפשות בניה וגם בשיווי
משקלם האנושי .צה"ל ומרכזיותו בחיי הארץ,
הזרו ונישנו בסרטים אלה ,שחולשותיהם ,הדר־
של זאב היא מחלת נפש ,ששורשיה בימי ה-
אמאטיות בפרט והקולנועיות בכלל ,טישטשו את
ילדות .וולמן נמנע מהרחבה ועיון מעמיק ב-
כוונותיהם הטובות — פרטים אלה עוררו סימני
שאלות של חינוך ,מוסר וחברה ובתוצאותיהן
שאלה לרוב ורק עניין והזדהות מועטים.
ההרסניות ,ופונה אל המימד הצר :הוא מציג
וולמן
סרטו החדש )תסריט ובימוי( של דן
את דמות האב־הקצין )הלל נאמן( כאליל ילדות
)"מיכאל שלי"" .מהבואים"( מעורר סימני שאלה
שהכזיב — ותולה בו את הקולר על טיפוח
ומשיב ,לפחות על חלקם ו לגיבורו המסתורי יש
סגידה לעולם התמויים הגברי של היחידה ה-
רקע אישי והכרתי ,להתנהגותו הפסיכוטית יש
קרבית בתודעתו של הילד הרך.
מניע ,והלבוש הקולנועי שניתן להם מוכר לנו
לעיני תהו של חייל הלילה מעלה וולמן ב־
במתכונתו העלילתית כ"סרט מתח פסיכולוגי".
פלשבאק" תמונת ילדות חוזרת :האב־הקצץ
ב"חייל הלילה" איגך מאחר לאבחן כגיבורו
"עונד לצווארו של זאב הקטן דיםקית זיהוי צב-
הצעיר ,זאב )זאב שמשוני( מידגמי התנהגות
אית ,ונוטל את זהותו ,זהות היחיד בחברה.
כפייתית מבשרת רע — לאמור :הוא הרוצח!
כך מתקבל "חייל הלילה" כסיפור על מקרה
אבל עניינך בסיפור הדמים איגו פג.
פתולוגי של משבר זהות ,המתפרץ באלימות
אנו פוגשים בו ,בזאב ,גברבר צעיר ,בודד,
קיצונית מחרידה .כוחו של הסרט אינו רב לו
המשוטט בחוצות הכרך הלילי ב"נםיבות חשו-
באמירה חברתית ,או מקוריות ,פסיכולוגיסטית.
דות"' מייד לאתר תמונת המבוא :בהורשה אי-
אולם ומאידך ,מעניינים ,אף מרתקים חם יחסי
שם ,פורש חייל אלמוני מחבורה על מנת להטיל
מימיו ,ונרצח בדקירות סכין.
)gfi pang——aw— aBanBaMBBg— iך^^[,ן
בבית קפה קטן בעיר פוגש זאב בנערה ,איריס
)איריס קנר( ,סטודנטית יפה ,המתפרנסת מ-
עבודתה כמלצרית .הוא פוחח בפניה את דירתו
ומיטתו לבת — לא את מערות הנפש האפלות
מוצארט :פונאטות לכינור ופסנתר ק301 .־
שלו .ההצצה אליהן אסורה אך חשדות גוברים
ואימות סתומות ,הם המפלסים דרכה של איריס
'';304יצחק פרל&ן ודניאל בירנבויפ :תקליט
"דויטשה גראמופון" .410 896—1
אל סף עולמו הפרוורטי של מאהבה המוזר.
נערתו איריס ,שגם ליבה מנבא לה פורענות,
"שום כנר אינל יכול להתלהב מתפקימ בסונ־
אטות המוקדמות לכינור — אומר אלפרד איינ־
מאוששת בצופה תחושות נעלמות וחרדת לב.
שטיין בספרו "מוצארט ,אופיו ויצירתו".
לאחר שכבר דרך את קפיצי הציפיות האפלות
הכוונה לסונאסות הילדות ,חומר האימונים
שלנו ,מוליך וולמן ,אותנו ואת סיפורו הקולנועי,
של מוצארט בז'אנר זה ,שבהן לכינור יש תפקיד
במסלול האימה העצורה של איריס ,עד לתמונת
ליווי בלבד .לצורה מוסיקלית וו היתה אז סוג־
השיא האלים ; תמונה ,שכמו לקוחה מעולם
קציה חברתית :היא נועדה לסלון — הקלידים
הסיוטים בגפשו המעוותת של גיבור הסרט.
לעלמה והקשת — לגבר.
אחר־כך בא הסיפור ,שמאחורי מעשי הדמים
"בחיבור הקומפוזיציות הקונצרטאנטיות ב-
— סיבר ,ומסובב ,רקע ומגיע — בדרך כלל
אמת" להרכב זה ,בלשונו של איינשטיין ,החל
באמצעות תמונות החזר )"פלשבאק"( .זאב נפסל
מוצארט בהיותו כבר בן  »22באלה היחס בין
לשירות צבאי ביחידה קרבית מסיבות בריאות
הכלים השתנה לכלל שותפות מלאה ואף יש
— פגם בטחול ,או משהו בדומה .עולמו חרב
בחן יצירה מינורית בעלת כוח מסתורי" )א־נ־
ומבין חריסותיו הנפשיות מתמלטות אגקותיו,
"
שטיין( :ק' .304 .היחידה בסולם מי מינור בכל
ובייחוד משפט פשר ,כגון — "אני כמו כזלם,
חיבוריו.
אני חייל!" .אבל זאב איננו "כמו כולם" .הוא
על הסונאטות הבשלות יותר כתב מבקר בן
יוצא דופן ,הפסול ,החריג .כדי להיוח כמו כולם,
הומו ההוא " :לביצוען דרוש כנר מיומן כמו
עליו לפעול לבדו ,להקים לעצמו צבא יתיר,
הפסנתרן ...חן יחידות במינן ...מבריקות ביותר...
ללבוש מדים וםימגי דרגה ,להחחמש ולצאת
עשירות ברעיונות הדשים המעידים על הכשרון
להילחם כמו כולם ,כלומר חייל כחייל.
הנאוני של מחברם" .רק למעט תשבחות כאלה
ביום משחק זאב 'ב נדמה לי" כזבן בחנית
"
זכה המלחין בחייו.
צעצועים ,שמדפיה מלאים חיילים ושאר צעצועים
ובכן ,איפה לגגן את היצירות הללו ? בבית
צבאיים .בלילות הוא יוצא למשחקים מםוכגים,
או באולם ? לפרלמן וכרנכוים ,כסולנים וירטו-
והצעצועים הצבאיים גהפכים לכלי משחית ו-
אוזים ,האפשרות השניה מובנת מאליה ובהצלום
קטל .הוא יוצא למרק את הסטיגמה שלו בקרב
גגו־ אוייב ששמו "כולם" .בדי להיות כמו כולם,
שעל עטיפת התקליט הם לבושים בשראקים
בהתאם .לא כן הנריק שרינג ואינגריד האכלר
צריך להרוג את כולם ,והפשיטות הליליות של
)שישה תקליטי "פיליפס"( ,שלגירםתם השודיתי
זאב נהפכות למסע גקמות עקוב מדם.
את הביצוע החדש .אווירת התצלומים שלהם
וולמן מעגן את ההתנהגות הפםיבוטית של
ביתית לנמרי :שדיגג בלי מקטורן ,אי במעין
ניבורו במניע הנפשי ומאיר אותו בקטעי החזר
מקטורן כחול .האבלר בשמלה פשוטה.
קצרים מהם אנו למדים ,כי עקמתו הנפשית

התלות הדו־רגשית בין חייל הלילה לנערתו,
אירים .וולמן מפתהם היטב ,בין התעלסויות
סוערות ומאבקי משיכה־דחייה מתוחים .אלה
כאלה מטופלים בדקות ובחוש־מידה ומתגבשים
היטב כמרכז כובד דראמטי ,הנושא עליו את
מבנה העלילה.
"חייל הלילה" הוא סרט בעל כוח הבעה חזותי,
"המסגיר" כורח פנימי להתבטא באמצעות ה-
קולנוע ( וזהו ,כבכל תחום ,תגאי יצירתי עליון!
וולמן הוא קולנוען החש בכורח ועומד בתנאי.
מן הראוי לציין לשבח את עבודת הצילום ה-
נאה של יוסף ויין — צילומי הלילה מצויינים
במיוחד .הופעה חיצונית נאה ונוכחות אמינה
הן סגולות בולטות משותפות לאיריס קנר וזאב
שמשוני ,ואם דרושה לו ,לסרט ישראלי מרשים
זה ,המלצה מפורשת — הנני ניתנה.
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ההבדלים בלבוש ובאווירה משקפים חיטב
את הבדלי הנישה המוסיקאלית בין שני הזוגות.
אצל פרלמן וברנבוים מורגשת מיד המציאות
שלהם :שני סולנים גדולים שנסנשו לעשות
מוסיקה קאמרית .אך פרלמן עניו מעמיתו— ,
שלעיתים הוא קצת יותר שתלטני .סרלמן משתדל
את הרגשנות ,בנוסח קלאסי ולפי דרכו ••:ל
ברנבוים ,הנוטה לםגירות ולריחוק.
יש רגעים של תיאום נפלא ביניהם ,כאילו
הם נושמים יחד ,אך לפרקים חם מתרחקים זד!
מזה וכאילו שקועים איש איש באמנותו שלו.
ברנעימ אלה מתקבל רושם ,שהכינור מלווה
את הפסנתר ,שלא ברוח הםונאטות הבשלות.
גירסתם ראויה להערכה מורכבת וקשה היה
לי לגבש דעה ,אלא כעבור שלוש האזנות לפחות.
על אף חהסתייגויות מצאתי ,שהביצוע החדש
מעניין ,מתוחכם מירטואוזי יותר .שרינג מנגן
כאילו רגליו — שאותן לא רואים בתצלום —
נתונות בנעלי בית ,בחדר מול ד'אח ,עם הפסנ-
תרנית .ביחד הם משרים תחושח אינטימית
המימה .אין הם משתדלים להדגיש ביצירות
האינטימיות הללו את המסר הנעלה .הם פועלים
כצמד ומגישים מוצארט צעיר ,צנוע ,מתמסר
ונינוח.
מוצארט של ברנבוים וסרלמן הוא גברי ,ארי־
סטוקראטי .קלאסי ,מאופק .מוצארט של שדינג
והאבלר — חם ,כמעט משתפך ,כמעט בטחובני.
שני הישראלים רק מתחילים עתה להקליט
את כל הםונאטות להרכב זה .אולי בתקליטים
הבאים בסדרה תהיה נגינתם מרשימה כמו כ-
ראשון ,אך שיתוף הפעולה גמיש ו"משוסשף '
יותר .אני כולי ציסיה.

מאב אלון
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הפרס שיוגדל בין ה»1והרי — 0מנוי לשנוז
על "מעריב לגוער" ששוויו  10,000שקל.

או«קי (1 :כך מנדירים אוהבי צ'פלין את האולימפיאדה ) (6 ,( ,4טובים
מאחד ז ) (8 ,(4זמן אינסופי ז )ל( (9 ,יש לכל שפן ) (11 ,(3מחטל הנמצא
ביד ) (15 ,(4הגבול הראה לכל עין ) (17 ,(3אם עייפה ז ) (19 ,(3הדבר הדק
ביותר שאפשר להפוך פיל ) (20 ,(3לחם האהוב על המדקדקים ז ),(6
 (21בעל־ח יים שכיח אצל תופרת ו ) (23 ,(3עץ שגדל בסרגוסה ) (24 ,(3נמצא
בתוך מלחמה ) (25 ,(3אסון שקירה עכשו ) (27 ,(3הכומר כפי שמכר לעיל
לא כל כן חם לו ) (28 ,(6נמשכים בדיוק  60דקות ).(3 ,3
אצכי (2 :חגורה שיש בה נימה מקראית ) (3 ,(4מה שחסר לי בשרפה במבט
לאחור ) (4 ,(4אני לא מכיר שער שגורם לזרם ) (5 ,(5למרות שמו הוא מצוי
במקום הנמוך ביותר בעולם ) (6 ,(4המידה שיש ללמוד אותה ) (7 ,(4טוב ושוב
עילה ימיזכרת יהשאלה היא אם יש לה ממש טעם צר ) (10 ,(5קם הלך יבסופו
של דבר עמד ) ,(4 ,3מה השקל אינו ש ווה כיים ) (13 ,(5כניפיה של
בעלי־מום ? ) (14 ,(5גטוח שבצורה כזו אני יכול לקבל מי ממספיק ),<3 ,3
 (15כעס המחולל ששרוע על גבו ) (16 ,(6ללא כל קושי הוא .בולע בת
לשון ) (18 ,(5רץ ריצת אמוק באוסטרליה ) (22 ,(3מה שהיתה עפרח חזה
גראשיתה לפני שעלתה כפורחת )' (26 ,(4בא תמיד אחרי מספיק ).(3

פתרונות
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בתוך כל הרעש
והמהומה
מסתתרת אימרה
נאה ,מהי ז
הפרס שיוגדל בין
הפותרים — סיר
יום  +לוח
ששוויו  1180שי,
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מיום 3.8.84

תשבץ —  (29קרית שמונה (35 ,תלמי יח יאל (9 ,בת שלמה (32 ,ערבסקה.
ביאי השגון — מיטב שיקנאו בך מאשר ירחמו עליך.
מימו מתו — אין הקומץ משביע את הארי.
שביר את מראש — איפקי  (1 :למוד חובה (5 ,מבצע (7 ,פטר (8 ,רטב (9 ,בלטה,
 (1ערבה'  (15טעם (17 ,מוצא חן (18 ,ארם (21 ,תלין־  (22כנף (24 ,מולדת(25 ,
מגדל מ>ם .אנכי (1 :לעז (2 ,וניל (3 ,חמלה (4 ,בר דעת (5 ,מטרה (6 ,ברט,
 (9בוגד (10 ,טיט (12 ,בדור (13 ,פרנס (14 ,שאון (16 ,עשתות (18 ,אולם(19 ,
מוטל (20 ,אימם (22 ,כלל'  (23פוי.

שביר את !חואש — מרים לרנד ,ארלוזומב  ,88חולון — זכתה במנוי
לשנה על "מעריב לנוער".
חשבון — שמעון שטיין ,ורד  ,1קרית מיצקין — זכה בשני ספרים.
ביאו
מימי מתו — חגית חסין ,מצפה  ,3בת־ים — זכתה בתקליט.
תשבץ — משח ש וורץ ,יהידה הנשיא  — 38זכתה בתיק-כתף .זכו
בספר — יצחק ילאה בן אמו ,שכון ויצמן  ,113/1טירת הכרמל .עופר
לבבי ,קבוץ רביבים .שמחה שמר ,ת.ד ,369 .קרית אתא .נחום כספי,
מיגר .יהודית גנדלמן' דוד המלך  ,14נתניה .שניאור איזנשטט ,עבאס ,50
חיפה .אחוכ דרור ,הגליל 65א' ,חיפה .מנחם וידן ,עמי  ,9בני־בוק.
י .ברורמן ,ת.ד ,94 .קרית טבעון .מלי ברק ,קבוץ שריד.
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לפניכם פעולת כפל שבה
הוחלפו הספרות באותיות.
מצאו ערכה של כל אות
והציבו את האותיות
המתאימות במקום הספרות
בשורה שלמטה .אם תפתרו
נכונה תקבלו אימרה נאה
של סוקרטס.
הפרס שיוגדל כין הפותרים
— שני ספרים מספרית

"מעריב".

הפרס שיוגדל בין הפותרים — תיק שכל ששוויו  1400שקל וכן עשרה ספרים.

במשבצות הפסיפס שלפניכם
יש לרשום מלים בנות ארבע
אותיות ,בהתאם להגדרות.
המלים נשזרות האחת בשניה
בכיוון השעון .עליכם להחליט
מהיכן תתחיל כל מלה.
מגדדית (1 :איזור בארץ,
 (2תיניק (3 ,קיבוץ בעמק
יזרעאל (4 ,ציפור שיר(5 ,
קמצן (6 ,אבן טובח (7 ,צפור
שיר זעירה (8 ,כף־מבשלים,
 (9אזרח (10 ,חצי־אי
באירופה (11 ,בתר ,מחוור"

 (12חכמת הנסתר(13 ,
חילופית (14 ,גברתן(15 ,
מצוי (16 ,כלי־הקשה(17 ,
אבדן תקוה (18 ,תבואת קיץ,
 (19זנב הכבשה (20 ,לשון
הפעמון (21 ,עדת דבורים(22 ,
מכשול (23 ,משבעת המינים,
 (24מושב העובדים הראשון,
 (25זוהמה ,לכלוך (26 ,כבשה
בוגרת (27 ,ידידות נאמנה,
 (28כנף־עוף (29 ,מעונות
השנה (30 ,כלי למי־שפכץ,
 (31ערוץ" (32 ,הסלע
האדים" (33 ,מרצפת(34 ,
מישב בערבה (35 ,חגירה
רחבה (36 ,מגלגל המזלית,
 (37מג (38 ,נקבת הגמל(39 ,
חרם (40 ,עיבד־אדמה.

יום שישי — 10.8
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 #שקיעת החמה19.31 :
* זריחתה מחר6.01 :
• פרק מטי :אטב ה'—ו'
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 eמשנה יוטיוו :בבא מציעא ח' ,ז'—ח'
 eדף יומי  :ביצר,כ'
 oחלבה יומית :שו"ע או"ח יוהב"פ תרכ"ד ,א'—ג'
• פרשתהשמע :ואתחנן
—
שגת — 11.8

 0שקיעת החמה19.30 :
 eזריחתה מחר6.01 :

*
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•
o

פרקיומי  :איוב ז'—ח'
משנה יומית :בבא מציעא ד , ',ט'—י'
דף יומי  :ביצה כ"א
הלכה ממית :שו"ע או"ח יזהכ"פ תרכ"ד־ה ,ד'-א'
פרשת השכוע :ואתחנן
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!*עתיים
גבעת־שמואל |
|
mttn
|
הרצליה
זכרון יעקב |
|
חדרה
|
VfTIt
|
הי»»
«1ור !לילית |
|
»דיח
|
jW
|
W
|
יקג»ם
|
OfflT
|
ירושלים
|
כפוסנא
|
כרמיאל
"Vft
|
מגדל העמק ן
|
מ>לית
 WISHרמין |
|
נהריה
|
נוד .זהר
נצרת עליו! |
!תימת
I
|
HUM
»מ
|
|
?פולה
|
TW
שתחיתקוח |
|
מת
j
קצרין
?ריתאיני |
|
קרית M
קרית טבעו! |
קרית מוצקין |
קרית מלאכי |
קרית שמונה [
ראשון לציון |
ראש 0י1ד| .
רחובות
|
|
רמלה
רמת )i
I
רמת השמן |
רעננה
|
WTW
I
חייאביב
t

מ.ד.א.
יילפוז

חרופ 101

מבגייאעז
טלפון
חרום 102

משטרה
ג־לפון

חירום 100

057-923444 | 057-923022 | ? 05T923022
354142 .י354144 | 03-781133 | 03י03
03'85S173 | 03-802222 | 03'803133
70102 | ? 059'72333־059-72444 | 059
41332־23333 | 055־055-23444 I 055
23444 | 05T23022 | ?057'82720־057
051'34222 | 051 '22222 | u 051'23333
79691 | « 057*78333־37444 | 057־057
37222.־444 | 065-38222 | ? 065ו8־065
911283־02-911444 | 02-911288 | ? Q2
03-703588 | 03'781133 | 03**761111 .
585555 .־802222 | 03־865662 j 03־03
* 03-312435 | 03'313333 | 03-781111
354142 .־03
 781133 1י354144 | 03־03
057'59444 [ 057'52222 j ? 057*59333
« 555555 \ 052'551222 | ? 052'541333־052
22333־99045 | »063ע063*90444 | 06
22222 | ? 063'803133 .־04-664444 | 063
03-855173 | 03*802222 | 03*803133- .
» 664444 | 04*613222 | ?04'512233־04
067-37744 | 067'37222 | ? 067'36333
» 067'92444 ) 067'20322 ) ? 067'90111
«054-79180 | 054-51222 1 ?054'51333
» 210111־03'838181 | 03'222222'3 | ? 03
04-993044 | 04'994533 | 04*994533
057-80144 | 057-52222 | ? 057'80133
*02-244444 | 02-661111 j ? 02-523I33
» 33222־2M43 | 052'33223 | ? 052־052
» 04-985444 | 04'912222 | ? 04'988555
222222 | 054'229222 | 054'229133־054
« 40062י ? 065ן 40023־ 065ן 40444י065
» M'979444 | 04'979637 | ? 04'979333
05T88444 j 05T88569 j
05T88333
04-920344 | 04'922222 | ?04*923333 .
ן 057*84113 | 057*84211
957222־057
065*71444 1 065*55222 | ?065*73333 .
941033־943333 | ?057־057*941144[ 057
» 053-30144 j 053*22222 | ? 053'23333
» 04-91V585_|_04f9f2222 | PQ4'91 2333
92222 | ? 0J6"5'"93334 .־6J55-94444 | 065
057-957044 | 05T950222 | 05T957222
03-914444 | 03-9222222 ! ? 03*9231111.
067-72444 | 067'30222 | ?067'30333
067*61444 | 067*61222 j
61333־067
344442 .־03'350693 | 03'781133 [ « 0? ,
051*81144 | 051*81222 | ? 051 '81333
ן 643222י04*931444 | 04
04*931401 .
ן 04*740244 | 04*643227
W721817
055*81666 | 055-81222 | ? 055'82333
43144 | 067-40133 | ? 067-443M..י067
03-995555 | 03'942222 \ ? 03'942333
» 067-37744 | 067*37222 | «067'36333
 333 .ו5י ?054ן 054-74499 | 054*51222
054*229444 1 054*229222 | 054*221022
03-724144 | 03*742222 | 03*78 1111.
! 03*475215 | 052*551222
052*81333 .
052*451666 | 052*551222 | »052*33222.
97074־9T777 | ?051־051*97044 | 051
3 | ? 03*240)11.־222222־03*627222 1 03

 aו?• גםקת! יש ניידת טיפול גפת סל פגו הד *m

|

.קיים טלפון חתם .101

ו ב^ימרהחת
ירושלןפ

"יום " ו' 0 :לר ,224856 ,,רח'
רשלר דוד  ; 6שבת • :מרפאת
רוממה ,523191 ,רח' .המ''ג
 ; 28מוצ"ש :בית הכרם,
 ,521089בית הכרם  ; 19יזם
א'  :מרפאת רוממה,523191 ,
רח' המ'ע  av ; 28ב'  :אטיד,
 ,222788רח' דוד ילין  ; 31יום
ג'  :מרפאת רוממה,523191 ,
רח' המ"ג  ; 28יום ד'  :הר
הזיתים ,287480 ,הר הזיתים,
 ,523191רח' המ"ג .28
יום ה'  :מרפאת רוממה ,טל'

תל־אכיפ יפו
יום ו /סניטם,
אבן גבירול
י

 ;246003 ,83יום ו' ,בבלי,
עוזיאל  1פינת טולדנו ,10
 ;440552שכון בבלי .יום ש-
בח ,סניטס ,אבן גבירול ,83
 ;246003שבת ,בריאות ,ה-
פלד » ;283731 ,28 'm'Aו־
צ"ש ,סניטס ,אבן ג בירול ,83
 ;246003מוצ"ש ,לב העיר,
אהד העם  ; 613862 ,69יום
א' ,יהודה המכבי ,יהודה ה-
מכ בי  ; 455198 ,42יום אי,
קופ"ח כללית ,אמסטרדם ,7
 ; 225142יום בי ,לב העיר
אהד העם  :613862 .69יום
ב' ,קופ"ח לאומית ,הפטמן
 ; 268271 ,4יום ג' ,קוגצםט,
לאד 1 ,נאות אפקה: 490020 ,
יום ג' ,קופ"ח כללית ,אמ-
סטרדם  ;225142 ,7יום ד',
לב העיר ,אחד העם ' — 69
 ; 613862יום ד' ,קופ"ח לאו-
מית ,הפטמן  ; 268271 ,4יום
הי ,כבלי ,עוזיאל  1פינת
טולדנו  ; 440552 ,10שכון
כבלי ; יום ד , ',קופ"ח כללית,
אמסטרדם .225142 ,7

מיס פיגי ,קרמיט ,פוזי גמזו ושאר ידידיהם גחרפתקאה חדשה
משעשעת ומבריקה עם אורחים והפתעות 1

החבובות כובשות את גיו־מרק" 0בתי ק,ל"ע סטודיו"
"
" חל-אביב ,ארמון" ר"ג,, ,אורגיל" י־ס ,ארמון" חיפה
"
"
שני אהרון. ,חופיין
'כיאליק — .881953
שלישי אהרון ,הופיין
ביאליק; 881953 ,
רביעי אהרון הופיין
ביאליק — ; 881953
חמישי אהרין ,הופיין
כיאליק•881953 ,

13.8
 52פ.
14,8
 52פ.
15.8
 ,52ם.
16.8
 52פ.
תחנות עיירות ותדלוק
דמח-נן
הפתוחות נם פפוף השבוע
 10.8.84שישי קופ"ח כל-
תל־אכיכ והמרכז
לית ,המיתר ; 782537 ,25
"שז" ,תחנת שייעת אבו־
 11.8*1שבת "אודים" ,א־
כביר ,רחוב הרצל יפו.
צ"ל ; 776006 ,57
"טז'' ,יזחנת שירות געש,
 12.8.84ראשון רמת־ יצחק"
 ,n"Bטל' 924953־.03
"
; 777606
ירושלים ,96
"פז" ,תחנת שירות ר''ג,
 13.8.84שני קופ"ח כללית
אלון• שדה רמת־גן —
המיתר ; 782537 ,25
.03-70234
פינצ'י",
 14.8.84שלישי
"
" פז־רונית" ,כביש החון•
חיפה
חיבת ציון ; 782821 ,43
נגבה" ,נג -הרצליה.
 10.8.84שישי " ניבורים"— ,
 15.8.84רביעי
"
" סוגזל" ,משגב ,דרר בן־
;
239573
ועיבורים
,28
בה 743159 ,38
 16.8.84חמישי! קוס"ח כל -צבי  ,124ת"א— 820069 ,
 11.8.84שבת מגן דוד",
"
.413480
גאולה ; 665205 ,13
לית ,המיחר .782537 ,25
סונזל" ,אביב ,דרד חי-
 12.8.84ראשין " יבנה"— ,
פה"
 ,301צומת תל־ברור,
רעננה
אכ 1סינא ; 672288 ,7
טלפון .03-41380
 13.8.84שני " יבנה" ,אבן שישי" ,ארזה" .אוסטריבס*
םונול" ,תחנת יפו שד-
0ינא ; 672288 ,7
"
קי ;36
יפו
רות ירושלים ,42
—
 14.8,84שלישי ,נוד ,שא-
שבח ,קופ""ח שועלי ,רח'
"
.03-824438
נן" ,התיכון  37נ"ש 235530
:
;
יפה
א.
פונול",
כיילינ&ון ליד
 15.8.84רביעי יבנה" ,אבן
"
"
מוצאי שבח ,מרכז " נולן"  .בית חולים ביילינסון ,פ"ת.
סינא : 672288 ,7
אחוזה ; 198
" סזניל" ,תתנת קוממיות,
 16.8.84חמישי יבנה",
אבן
בר־אי־
ראשון,
"
שד' היקוטמויות בת־ים,
סמואלוב" ,
0ינא .672288 ,7
לד !
877335־.03
קריות
שני ,קופ"ח לעובדים לאו-
"סיגול" ,המכבים האלוף
מיום י' עד יים ד' תורן
מיים,
;
80
אחוזה
 ,161 ,1TOר"ג.03-764834 ,
בית
סימטת
הרמן
מרקחת
שלישי ,קופ"ח שיעלי ,רח'
"םונול" ,תחנת החוף,
מודיעין ,ק .מוצקין .715136
א .יפה ;
ליד עיר המכוניות.
הגדוד
—
פנטגון
—
יום
ה'
רביעי ,מרכז " נילך ,אחיזה
פז'' ,חחנת שירות ה-
"
העברי  ,4ק .מוצקין; 198 .711490 ,
קריה.
כת־ים
חמישי,
ארזה" ,אוסטרי־
דלק'' ,תחנת פ"ת )ליד
שישי מזיר ,הבי כה דייק בסקי " .36
"
בי"ח ביילינס\ן( — 47
,20
583360
!
.03*922147
שבת רמת יוסף ,מבצע סי -נתניה
דלק'' ,צומת מסובים,
,20
קופ"ח,
שבת,
;
867951
ני
"
 10.8ו' תרופה ,רח' הרצל 866349־.03
עין יהב  ,2חולון ;
הנבי; 28656 ,2 -
ים,
בת
גני
ראשון
 11.8ז' הדסה ,רה' הרצל
אים ! 585671 ,3
מנווםיפ — מועדי המראה
;22243 ,24
שני קופ"ח ,עין יהב ,2
 12.8א' קופ"ח לאומית ,רח' ינחיתה  :מודיעין נמל ה-
חולון ;
תעופה  :טלפון .03*972484
סמילנסקי ; 38053 ,9
שלישי רמת־יוסף ,מבצע
 13.8ב' קופ''ח כללית ,רח' תקליט.03*295555 :
;
867951
,20
סיני
ברודצקי ; 91123 ,31
רביעי קופ"ח ,עין יהב ,2
 14.8ג' קרניאל ,רח' שער
;
חילוו
בח־ים ,הנבי -הניא ;22695 ,14
חמישי גני
 15.8ד' נתניה ,רח' הרצל
אים .585671 ,3
; 22842 ,11
המגן ,שד' ולגמו י
ה'
16.8
חולון
03-25331 1
תל־אביב
 10.8שישי מזור ,חביבה .22965 ,13
02-«69911
יתשליט
דייק  ,20בוז ים: 583360 ,
04—538888
חי!1ד.
יהב ,פתח־תהות
 11.8שנת קיפ"ח עין
057-^32111
מיום ו' עד יום ה' — תורו באר־שמ
עין יהב ;2
 12.8ראשון אהרון ,היופיין בית מרקחת קופ''ח כללית ,נתניה
«531גי־053
ו ? ? ? ? ? ? ? * ? ? ? ? ? וו
חיים עוזר.905271 ,
 52פ .ניאליק ;881953

^תח!ןת דלק

עזרה !נשית

יו 6שישי
טירושליט

לוול־אגיב דרום .30זז
* יחיעח דרד בני ברק
*
11.30

מתל־אביב

 4לירושלים

מבני ברק

 .8.18טת"א דרום 11.30
* לחיפוו ,7.00 ,6.00
,•10.30 ,9.00 .*8.00
,U.00 ,13.00 ,12.00
15.00
* לנהריה ,8.00 ,6.00
12X0

מחיפה בת־גלים
* .לתל־אכיב ,6.30 ,6.00
,*7.30
•11.30
,
14.30

,8.30
,12.30

10.00
,
,13.30

* לידושליפ 7.00
היציאה מחיפה מרכז
כ־ 10דקית קידם
* לנהריח f ij a ,7.30
13.11

מנהריד!
* לחיפה ולתל־אכיצ
10.35 ,9.00 ,6.35
* לחיפה 14.28
•

רכבת ישירח

911ש
טבע
בטירול
שבוע של חופשת
וטיולים רגליים

*

ביצוע" :נאות הכיכר"
תאריכי יציאה :
9.10 ; 2.10 ) US
פיסיס :טל)3-439207 .

 3^BSBבתזזד "wn%

piniei nr
 .'.#ת-5ו*צי 'vm :2ךןו
וניאמדוך

 #ונ3דאבז 3וגושי דך
תיאטדון:

ז*נ 1ונ^שי'
•§; .־זל־«יב.י'< :3גוש דך
וניאטדון
* 1לאי 'מסיי־ ייזיריןי )יובל( — קומדיה-
כזאת־ ריי קוני כתרגיבב אמנון דנסנר
ובהשתתפות־ אברהכב מור,־ חנן .גולדבלט.
'לולה־ וזן ואחריםב !חולון ,רמה־ ב־.(10
י« " :גו :09וזיו מני חוץ•מנעמי" או "חופי
?יוויארית'' ' — מחזה־־ סאטירי מא תי יוני
פ ,להב :ו דניאל־ לפין בביצוע הסטודיו
למשחק־ של־ ניסן נתיב):בית~לסין.(9.30 ,
* אימי '.חרות -,תזונה־ י תליאו :ייפו ,הסמד
"1ה־ בכ — (10מיני־זמר,־ כתב :וביים :ייקו
 :יתאי ענג גליה־ ישי ,רמי מוך־ ויגאל'
נאור.־
*< ?*ממן: ? ?-ומדיף')ימו .הסמטה־ כל— (11
קומדיה־ מאת־ אמיל־ אזיאר ,תרגום; 'צי~
מד־ וביצוע — ניקד ניתאי- , .ולומוהיו
הרומנטיים :של־ פריסאי המגדל• פיתון
!:ביתו כדי להתגבר־ על־ בדידותו.
*; ימאות• )יפו ,הסמטה; כחצות( —
קברט מוסיקלי מאת־ יירם .יל; מסע
למורך -יום; אחד,־ דרך־ ז־ מויות־ ומ קדמות־
"ו ווירז; בתל־אביב.

ששי ת־'א.

« :י-סיס -n; :ממ«־ ) בימתי :קדם{ — שי-
שה -גורן מגלמת־ שבע דמויות -של־ ימים.
)בזת לסזן ,המרתף־ העליון.(9:30 ,
* ?וליגויה• )החאי( — מתזהד של־ אל-
כד -קאמי ילל־ קלסר־ רומי — קדיגולוד,
כהשתתפנת־ שבתאי קמורטי ,אריה־ אלי־
 WKאבייהלם מור־חייס :ועוד; במאי —
עודד־ קוטלר• )נורד 'לדק־ ב־־ז(.

זלדימ;•
"! iwr' tמיקי הפקדת( — הצנה־ מוסי־
־דלית לילדים :בהשתתפות :חנוך־ רוזן,
שלוכמת־ הנואל־ ואבי קושניר־ )ביוד .לסין,
 — .11.30לגילאי .UJ—5
*' תזזטמטיי*) .הדולפינריום.12 .10 .
 — (£.30מחזמר־ !המבוסס :עלי :סידרה
מצויירת־ המשודרת־ ככולוויזיוד.

»• nr.ברונהיידוד ; nowaor,יפו ,הסמ-

בן־מען ,בהש-

«?די»
''»> הוק טלןטימ; )הדולפי נריום— (!:' ,10 :.
'.יחזמר המבוסס־ על־סזדרוז־ מצויירת -ה־
משודרת' בטלוויזיה:

*:ולזזקדד
?•* :הגיגה• למנדוייגה־ )הספריה־ המרכזית
למוסיקת־ \למחול־ ירח• ביאליק' — (26
וטע לייילס־זייגר־ )פסנתר( . :אברהם :־י*
בוביץ )מנדולינה( ייננו מיאירות־ מו־
::ארס•! .יוברט ,דבוזאק :ב־יג.

::ידור
'?«• '.צמז־יס .:ייגמןיח" )החמאם — ( I d s
הדודאים :והפרברים .בתוכנית משותפת־.
•«»: :ע«יעוני ;:חירות־ !החמאם .בחצות(
— !לס :מני פאר -וטוביה־ לפיר.
« :מאחורי־ ימגלילימ) :יובל( — מפגש
מחודש .עם־ ,מתי כספי .ישלמוז־ גרוניך
ויורד צדק:; -־)(.(10:3
« תוגניוג גיסדות י ביתי לסין ,המרתף
העליון כ־ — (10עם .כלדי אוליאר ו-
דובריו.
* ;ןל! -גידי אני »£ני«יזט ) בית לסין,
המרתף' העליון ,בחצות! — קברט .שנות־
ה־'.30

:.§:

' itמגדייוג * ורחיים )הבימה( — מאת־
דיויד־ מאט ,נוסדד עברי־ — דן אלמגור:
מחזה־ אמריקאי שבמרכזו תתרות־מבירוד
בזן סוכני קרקעות־ בטיקאנו .דרמה־
קשוחה; קומדיה־ עוקצנית -וסיפור? מתח
בלשי כהשתתפות־ :ישראל־ מדרמן ,של-
מה -בר־שבוט .דב :גליקמן ,אליעזר־ יונג.
קרול־ מרקוביץ; גסיכב עזיקדי ,ואברהם:
רונאי .בכלז.
?
*י• " :0W3תיו כנד וזוץ שנעמי" ;>" wזי»י
'* ויערית" )בית־ לסין — (9 ,ראוד x i v

־רזשלימ:
וז3ינל«ימי לתיאסרוני כי-

* וז0נוגוי3ל
מות:
 09.30כתיא טרון הקרון  ,,והאב :והעז",
עברית .לילדים :בגיל־ נ—ד.
.30י 0'.בתיאטרון החאן ,.מעטפות .־חכי־
־.זיר ,ללא מילים .לילדים :מניל י־
.לכל המשפחה־.
 00.30כאולם :א' ,.בובות וחלומות" ל-
ילדים .מגיל יי• ולכלי המשפחה:
;! כתיאטרון הקרוי ,.הזאב -והעז",
:ז? ,
':יידית :כגיל ;—.V
־:: 11.4תיאטרון החאן ,,מעטפות :ח-י-
לות , '-ללא מילים .לילדים .מניל ל
ולכל־ המשפחה;
 ..11:4:,םזולכד א• ,,בובות וחלומות־' ל-
יידיס :מגיל -4 -ולכל־ המשפחה;
 .K.30כתיאטרון וזקדון ".הזאב :והעז",
יובריתד לילדים :בגיל —3ד:
 .14.30כאולם :א' "ג1א>ץי יג'ודי  -*-קונ-
צרט"  ,באנגליוה לילדים ::מגיל 7־ ולכלי
חמשפחוד;

* ,<§!.ימה
! eמילית־ no־ ) מיקי חפסדת( — הצגת־
בידור־ וסלוירה־ עם; דודד ':תפז ;שביס:
.(103

־ #מקומות^ :חדימ

'*< עין תוד־ )אמפי תיאטרון — (10.303
וזדיןוד — תכניתי־ התרסה־ של־ שלמה־
ארצי.
?* :רמחד ומירון )יוכל( — רסימל־ לפסנ-
תר' -לבג :אסף־ זהר־ שיינו מיצירות־ תיידן,
מובארט .בטהובן ,שומאן . .ודוד פאיוד.

&?aiwjpam ^ ,sauot :%

טה -כיי!( — מאת־ עיזי
תתפות נסע אהובי.
« ־זיגיוז• )יפו ,הסמטת ב-ז(:3י(1
הצנת -כובנת' כפפה־ עם :געמי יואלי.

—

מוןזילןוז־ ימרוזל
?־» לחמת־ צ!וויל• גת-לומנ י פארקונצרט.
גני יהושע — (£.30 ,כתכנית^: :ספלנד־
— עגל ? טיימר ־ .האחים — .רני עזרילו ;
הרפתקאית־ — אלמן איילי.

::ידור
י* •גדי .:.ג'5זז )יפי ,הסמטה ב־— (10.3(1
'לנד להקה־ אורחת־ — כרלהאיז בנד־
ערנקפירס.
'wr :eועוני בחירות יהחג0זמ .כל— (10
עם מגי פאר• וטוביה־ צפיר;
* תרייוד•)!"־ ארצי( — תכניתו החדייה־
של-שלמה-ארצי עם -רני רובס — •ירזרה
ושירדד .רביב גזית — קלידים )חולון,
מופוק .(9.30
 .13גי-ת8סגה )יפו העתיקה בזז( — ערב־
עם -5 :וממורות־ כלי נשיפה מחד"ל.
• .כככד -מלכי 'י'וראל־ 3י! — ריקודיעם :עכו :מישאל־ ברזילי.
1• rלי סת־מו1־ !מיקי הפקדת( — ערב
בידור־ וסטירה עם דודו טופז .הצגת
ת־00ג ) .הירי התרבות; .(9.30
;« :בוקר" מוג) :־מיינות? )בית לסין ,המר-
תף העליון" — (11.30 ,יקב־ אגמון
ע ראייו איוייים :כחדשית.

$

'ירז שליסי

?» קליוסמרו וחגרימ) .מוזיאין ב־(9.30
— כמופע למבוגרים? ,ןסמיס :יאימפרו־
כיזציוי_3
 .ת0מגזיהל ו!כינל«5מי לתיאטדיגי *is
*
כית :
 21.00כתיאטדוי הקרין ,.דיר פאיסט" ,
בגרמנית,־ למבוגרים.
 .21.00בתיאטרון החאו ,,מוסיקה מכ־
:יזמים•' באיטלקית עם תרנים .לעב-
רית; למבוגרים.
 21.00באולם :א' "בקונצרט" טזגגלית,־
למבינדים.
 :23.00כו ניאטוון הקרוי ,.ד'־ר פאוסכו",
בברמנית; למבוגרים.
 23.00כתיאטרון החאן " טוסיקה ו).כ־
גיזמימ' באייולקלדג עם :ונרגום :לעבדי
דייל; למבונרייצ

#

חימוז '?

?<§'

מקומות?4 .וזדימ

* .לא !),מזיו 'יןירתי )יובל( — )אי־ ־
דיסזריים;  .(9.30תזה־ יים :שש» ול:א. .
« '«ולת• )תיגי התרבות־ בדזי( — • ros
י*» ור3י»)ית — הדודאים־ והפרברים? נכ
תכניוד משותפוצ.
י*? רטמ :תזזיון )יובל( —סילביה־שמאי
)סופרן(; מיכל' אייזנברג ) פסנתר( ; חנה־
דור־ )אלט( ,כתכנית־ שירים :ודואטימ.
מאת םזה־ שיץ ,מרצ?לו ,פרסל ,מוצארמ,
שומאך ומגדלסון.
*י '>כז) :מ«ת< — ערב :דיסק־ לנגער.

» :מגדליה עורחימ) -יזבימה — .(S.30-3
ראה־ שבוד ת"ג»
> seיזייגיייד )חחאןן) — ,ניה :לז־ק גד.>;9
ראה־ יום :שבת :ת"א:

לימייט
*• ייקגייןטיטז יוזדולפינו־יומ0 -נ2 ,ג,
?
 — .(5:30מחזמר לילדימ; המבוסס על
סדרה־ מצויירונ' המשידרת' בסליייזיה.
» וילו־ תיזומי' )צרפת(,. — :מ«0)1ו!ז
ותנילות" מאת שוירלר להייא!" >'nV>c
קסטן — ללאי מליט ,לייל!־ים? מגיל .7
)מוזיאיך כ־^<.

בידוד'
« :צקינכייד זזאלןומיזייו )נ«»דק היירקיד(
— להקת' כזותז'.
 eעכבד גמיו -ב־גיגי — *.תזמורת? לל^
נשיפה־ מיזומגריז ומדדדן:
־• י>.דתף !זגימז־ ) ביתי לסין,־ וזמדתף? וזי
'לליין' בד.:30נז — .(1עמ; אלזןי;וייל;»<-ע-יק
— בס; יוסי )ג־אפיז! לדי — !זימימ?;
דני אדלר־ — גיטרה ; מנןזמ :זימבר— •:
פסנתר־ ואןז!~ם•.

 ftורישהיע'

* ? .vansוז»ויני )ייהל("?) ' — .מ? ?:זפרר
•

'¥ל־ וד.מ אגררסן• בבזעווז? ממות .ה>>ץ
של־ אריק )גן תפעמיף ב־פי?1,
* יזלייממדו! :זמנמוזמי' )מיזיזייה »!־־
צסת חרמן' מאיר — •,(5:30 ,עיי!עי קסי
מיס .לכל :תמסהחה;
י'
• '»וית סיי»1ר )מיזיזזין; עליז עימד י
— לנילז1י ;.I('—,:.
• , »roocr,ו3יי.מו1מי '.*.ני»1מרוו.י גד•
כומ:
.30י.י .0במיאטרוי תקרין 'p" :הכסף",
'לברית ,לילדים .כגיל ;י—ל..
 :09.30בתיאנותן־ וזוואך ;,,ולי תפהז־ מה-
וויות' ,'.לל:ו :מיליו .:לזמ־יע :מגיל !י
ולכל המשפחוז.
 .09:30י יאירם,, •1: .ויגינייו :יזנכיליע" כ־
אנגלית! >למ :וירגיי :לעברית; לילדיה
מגיר ד ולכל חטממוזוז;
 11.45בתיאטוון־ וזקרדך " •«pתכסף",
עברית; לילדיו ::בגיל. :י—?..
•  H A :כתיאטרון וזויאר אל ונפחד מה-
"
וויות" ,ללא? מ'ל־מ: .ירד-ס מגיל ?<
ולכל המטפחיז.
 11,4:ם1ירם :אי ,,תנייגינ .תיליליב"' ב*
אנגלית' •,למ ונריים :ל;יג.־־*ונ; .לילדים
מגזל ' .,ולכד וו«7וו!ווןן.,
 .10.00כתיאטרוה יזקרוה "אגדות .בצל-
,
ליות" ,עבדית , ,לילד־ע• מגילי  3ולבל:
המשגווה.:
 :iu.00כתי.איורין הוזאי,. :חזזיוד '»ג.־קיו־־י,
'לכרית ,לילדים מגיל • .:,ולננל yiar,־
פר1דז;
!-
י
 10.00םיורמ. " m :בקווצריו ,,,לי! :!,.
 לדם .לילדים .עגיל :יל ורמבווריה.. :10.00במוך :1בנו :י'עמוף תדילר־ "תייא י—
יונטדת :טל :פדי דח''  ?,לללד־י :עגיל .־.
?ילכליתמשגוווז• :
::, 10.00נלוז  '2בנו עצמיר תדרדר• ""רעת־•
.יאה ;:ירוטל־יד• ,לבד־יו ,לגל :וזניכיה.
'.'.00ג .עזמגיתזזוטדין,־ 'זר1ן!.' :עוייו־ ה-
דרור .,מלכת :הלול;'־ ,עברייה ,לללד־יל
::גיל ־י —.li
 :1a.00כתיאטרדו ומדיו?
»הת :ב^י־
"
דיות'' ' ,יכרית; לי לדיו! .מיל ? :::ילגל'
וזמשפוו־.
 1a.00כתיאטרוו  ? .תייאו!,, ' .ואייו "ת~זו•" ,,
.עבריי .,:לילדיו! מגוי"  3ולגל):! .יפ-
"
חה.
 .1U.00בנזילס ;וי " .לקזנולול" . ,''1ללא :ניי-
לימ; לילדים :מגילי !•• ו למגלוו-־י.:
 21.00כהי.יזיירוו ו זדןדוו," ,המלך ^.וגד,, '',
בגרמניה ,למגמוייז..
?
21.00־ כתיאטרון ,יוחאי,'" :ינמי ומותי.; '.
עברית ,למימויס;.
 .2100מ־רלם אי );",ימיקזו' ,מנליזמיס'י ,,
ב!:יטלקית' :למ :תדגימי לטבריינ' , ,ל־
ניבוגרילב
 .23.00בונזאפידויי חקרוי; "הגמד :אובד"
בגרמכימ . .',למגוגויי!

n m 1\r
'.y txomt i
? «''' ) .wn« ?xrranהבימה— ;(Slurs .
רז־ה  :שגת־; .'j CTi

 1»W »JI '>ft #.י'ןידי**' )יוביל(
צדק .(^' ,ראיה• יו 0ששיי ת"א־.
§ !*ייאסר דיי•»»1ןוליי ווריע'יפי' )איטליה•(
~
מוסיקה .מ5אוייי?מיס ושאר מע.שי
,
™ן למו־זיאון !ד?(•
לייילזיי^
'
) tf r e pvp r , fהוול>*ינריו ,10 0י,1
) — -<s.Mמחזמר' המבוסס עלי סדרה מצר-
ייירוז בטלוייזייה.
; 4 #ייי ג»-יי• ^«» --^ s.מנה־ה לילדים
־
מרצי אליל -המ^רח את הקוסם
,
ייייריניי.
— )נדה

av

5יווי

י
י
• גיאייי אריאל ויפו; ה המסה כ־?( —
נויגייתו שיירי חנ וימועזי ? ".וניפל.
• *«ו ג»יר  ~ t-nתזמורות כלי וז־
גשיפה מאסקס ומבין.
 #אל תירי א>י *»י«ייזמ )ביוד לסין,
היניותף העליון ?" ($.36 ,קגרט שטת
ה0-ג.

• ייושייימ

? ץןאשי^^ל וזוייגלאומי לוזיאיזרזני בו-

&ימ:

 09.30ווייאלירגץ וזקויון "ל\<
ץיזרית ,לילדיט ג^יל .7—4
 0<".30ויי^אלוייץץ ווחאן "אל תפחד מה־
חיית" ,ללא «ילי& ,ליליים טגיל 4
יילל ממשכון.
 W.30גאולט אי "גיגית וחלומות" ל-
ילדים מגיל < ילצל המשפחה.
 11.45בוזיאטרין הקרין "כף? הכסף",
עברית ,לילדים בגיל .7—4
 11.45בתיאטרון החאן "אל תפחד מה-
,
חיות'  ,ללא מילים ,לילדים מגיל 4
ולגל המשפחה.
 11.45באולם א'
בובות וחלומותיי ל-
"
ילדים מגיל  4ולכל המשפחה.
 1t..ooבתיאטרון הקרון " ברבורי הבר",
עברית ,לילדים מגיל  Kומלל המשפחה.
 16.0Dבתיאטרון החאן " מעטפות וחבי-
לות" ,ללא מילים ,לילדים מגיל 7
ולבל המשפחה.
 16.00במה  1בגן פעמוך הדרור "המאר־
יונסות של פרידה" ,לילדים מגיל 3
ולכל המשפחה.
 16.00כמה  2בגן פעמון הדרדר הפאר
"
יונסות מהודו" ,עברית ,לילדים מגיל
הכסף",

 17.00באפפיו ניאסרון בגן פעמון הדרור
" סיפורי כובווכ' ,עברית .לילדים עגיל
 1ולכל המשפחה.
 lt.noבתיאסרדן הקרדו " בדבורי הבר",
!גברית ,לילדים מגיל  £ולבל הםעו־
עוזה.
 1s.noכתיאטרון החאן מעספות והבי־
"
.לדת" ,ללא פילים ,לילדים כגיד 7
ולכל המשפחה.
 !!;.00כאילם א' " וזגיניונ וצלילים" ,כ-
אנגלית עם .תרנום לעברית ,לילדים
מגיל ד ולכל המשפחה.
 21.(10בתיאטרון הקדיר לעבודה ,ל-
"
הגנה ולגזריכה" ,עברית ,למבוגר־.-
' 2i.nrבוניאמרון החאן " איקארי-ל",
עבויית ,למכיגו־ים.
 23.00מניאסרין הקרון לעבוד־ לד-
"
גה ולבריכה" ,עברית ,לציגיגר־ה.

 Qמקימומ ^הר'ייפ

• ימלת )היכל התרבות— (4.30 ,
• .r.ziiiוזמלג — :הצבונ .ילדים ע"יצ ?:נ-
י-סן בביעמג ברבית .העץ של אריק.• ;לדייג ו.ונ )היכל :התרבות ב־— '.:
 — itmהצגה פי סיקלית לילדים 'גם
וזנוך רזדו ואחרים.
'»»לת )היכל .וזתרכות— ((..30 ,
*
;'קזידוז' ,
:זזקונ! :זצלמ תימדאל• בתכנית ,.
— מינקיס ; " רשמים אינטימיים" —
יוןן לינקנס  /עימפן ; אופוס י— "-1
"
חזינץ שפךלי  /שזסמקוביץ.
• »דז• .1ולי*; .היכ £התרעת י.־"— /
ו סומ.
ו
ג»*1יוור •«וז — עם ו ו

"וים ;שיר".nr
 Mמ"^-אכיע' וגי'ןו' דך

!ז,י«:ע1זן••

—

» 1גדלי» MfרוtיJד )הבזמת(t.30 ,
! nirשבת; תי'.א.
• וזמיממה ): ::ומג :קרפ )בית לסין.
המרתף' העליון;  — (?30עם יענקליוז
יעיןובסון..
>« ;!י נמימיית) .יפון הסמטה ב־־«! —
ע'' 3סרסר כעימד' פימזצ אלשז:u' ,
בדי :שבע; דייזלד ושיפרה פילשסיי!.

עילז?י».
י• »» .«.-תזזלי

)יובל[

— ע'ע nsir

־
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© תל־אגיג וגוש דן
תיאטרון

• קלימלה )החאן( — )נוח צדק ,ב־(9
— ראה יום שבת ת"א.

לילדימ

• מופע לילדים )דיזנגוף סנטר( — עם
ליצן ,קוסם ,שירת בצימר ועוד ,החל
משעה  5אחה''צ.

מוסיקה ומחול

• הבלט הישראלי )התיאטרון הקאמרי,
 — (8.30בתכנית :אופוס ' — 1מ־
פולסקי  /מברן ן רשמים אינטימיים —
יאן לינקנס  /מומפו ; פקיטה — פטי־
פה  /מינקוס. .

בידור

יניאטרח
פיגירנ־
תיאטר
מגרמניח
ב" אל
תפחד מן
החיות"
— בפס־
טיייאל
הבינ"ל
לתיאטרון
ביבו ת
בירישלים
של ה.כ .אנדרסן בביצוע בובית העץ
של אריק )נחמני.(4.30 ,
 9תקטקטים )הו־ועעינריום ,iz ,10
 — (5.3Cמחזמר המבוסס על סדרה מצו-
יירת בטלויזיה.
• תיאטרון הבובית *ל בארי שמית
)בריטניה( — חגיגות וצלילים — ליל-
דים מניל ) 7מיזיאין ב־.(4

מוסיקה ומחול

• להקת המחול הקיבוצית )תיאטרון
נוה צדק( — תעלת את יצירתו של
רמי באר " המוות בא אל טוס העץ
מיכאל" ,בעקבות ישירו של נתן זן.

גידור

ליות" ,עברית ,לילדים מגיל  5ולכל
המשפחה.
 18.00בתיאטרון החאן "מעטפות וחבי-
מילים,
לות" ,ללא
לילדים מגיל 7
ולכל המשפחה.
אי
 18.00באולם
"בקונצרט" ,ללא מי-
לים ,לילדים מגיל  4ולכל המשפחה.
 21.00בתיאטרון הקרון "קשרים סיפור
מצמר" ,עברית ,לילדים מגיל  7ול-
מבוגרים.
 21.00באולם א' "פולציינלה ואאודידי־
ציהיי ,באיטלקית ,למבוגרים.
 23.00בתיאטרון הקרון "קשרים סיפור
מצמר" ,עברית ,למבוגרים.

• הקונכיה — פיארק הירקון ב־8.30
— שש תזמורות כלי נשיפה מחו"ל.

 #מקומות אחדים

• יש לי .-סיפורים ללא מילים )מר
זיאין  — (11 ,4עם פאול פיקס ופבלו
אריאל .שילוב של תיאטרין שקט ,חפ-
צים ובובות ,מוסיקה וקילית.
• קונצרט במרפסת )מיזיאון ב— (6-
שלישית כלי המתכת הישראלית בקינ־
צרט תחת כיפת השמיים.
• הפסטיבל הבינלאומי לתיאטריני בו־

• רביבים — להקת הבלט הישראלי —
בתכנית " :סרנדה" — גיורג' באלנשין /
ציייקובסקי ; ללא שם" — ימפולסקי /
מאהלר ; "אופוס  — "35היינץ שפרל"י
 /שוסטקוביץ.
• אשקלון )רחל — (9.15 ,פליטת פה
— ערב בידיר עם דידי טיפז.
• כרמיאל )היכל התרבית ,ב־— (9
מאחורי הצלילים — מפנש משותף עם
מתי כספי ושלמה גרינין.

 eירושלים

בית:

 09.30בתיאטרון הקרון "חלים" ,עב-
רית ,לילדים מניל  6ולכל המשפחה.
 09.30בתיאטרין החאן אל תפחד מה-
"
חיות" ,ללא מילים ,לילדים מניל 4
ילכל המשפחה.
 09.30באולם אי "לד סניר תידלת",
עברית ,לילדים מגיל  5ולכל המש-
פחה.
 11.45בתיאטרון הקרון הלום" ,עברית,
לילדים מגיל  6ולכל" המשפחה.
 11.45בתיאטרון החאן אל תפחד מה-
"
חיות" ,ללא מילים ,לילדים מגיל 4
ולכל המשפחה.
 11.45באולם א' "לך סגור תידלת",
עברית ,לילדים מגיל  5ולכל המשפחה.
 1,5.00בתיאטרין הקרין אנדות בצל-
"
ליות" ,עברית ,לילדים מגיל  5ילכל
המשפחה.
 16.00בתיאטרון הפאן " מעטפות יחבי־
לות" ,ללא מילים ,לילדים מניל 7
ולכל המשפחה.
 16.00באולם א' בקונצרט" ,ללא מי־
לים ,מגיל " 4
ולכל המשפחה.
 16.00במה  1בגן פעמון הדרור "המאר־
יונטות של פרידה" ,לילדים מגיל 3
ולכל המשפחה.
 16.00במה  2בגן פעמיו הדריר "הר־
פתקאה כירושלים" ,עברית ,לכל ה-
גילים.
 17.00באמפיתיאטרין בגן פעמון הדריר
"סיפורי ביבות" ,עברית ,לילדים מגיל
 4ולכל המשפחה.
 18.00בתיאטרון הקרין אגדות בצל-
"

 eחית היה בצרפת )בית לסין ,המרתף
העליון — (9.30 ,מרים פוקס מספרת,
שרה ומצחיקה עם מיטב הלהיטים ה-
צרפתיים.
• ערב ג'אז )יפו ,הסמטה ,ב־ — (9עם
להקה אורחת — ברלהאוז בנד פרנק-
פורט.
• בככר קדומים — יפו העתיקה ב־
 — 8.30תזמורת כלי הנשיפה מאסקס.
• בגן מאיר ב־ — 8.30ערב ביטלס עם
יואב קוטנר.
ירושלים
• לא עכשיו יקירתי )יובל( — )בית
העם ב־ .(9ראה יום ששי ת"א.
 aיש לי — סיפורים ללא מילים )מו-
זיאון — (11 ,4 ,ראה יים שלישי,
ירושלים.
• הפסטיבל הבינלאומי לתיאטווני בו-
בות:
 09.30בתיאטרון הקרון "אנדות בצל-
ליות" ,עברית ,לילדים מגיל  5ולכל
המשפחה.
בובות וחלומות",
 09.30באולם א' "
ולכל המשפחה.
לילדים מניל 4
 11.45בתיאטרון הקרון "אנדות בצל-
ליות" ,עברית ,לילדים מגיל  Sולכל
המשפחה.
 11.45באולם א' בובות וחלומות" ,ל-
"
ולכל המשפחה.
ילדים מגיל 4
 16.00בתיאטרון הקרון" ,חלום" ,עב-
רית ,לילדים מניל  6ולכל המשפחה.
 16.00בתיאטרון החאן "אל תפחד מה-
חיות" ,ללא מילים ,לילדים מניל 4
ולכל המשפחה.
 16.00באולם א' "לך סגור תידלת",
עברית ,לילדים מגיל  5ולכל המשפ-
חה.
 16.00במה  1בגן פעמון הדרור חמאר־
"
יונטות של פרידה" ,לילדים מגיל 3
ולכל המשפחה.
 16.00במה  2בנן פעמון הדרור "האור-
גן המטייל" ,מופע חוצות לכל הגילים.
 17.00באמפיתיאטרין בגן פעמון הדרור
סיפירי ביבית" ,עברית ,לילדים מגיל
"

מסכו' טלפון
אהל שם
בית החייל
גית לסין
בת דיר
דולפינריום
הבימה
החאן )ירושלים(
החמאם
היכל התרבית
הסמטה
הקאמרי
נחטגי
*יותא
ק בוצת התיאטוין
תיאסוין באר־סבע
תיאשוין ירושלים
"פיגול" ירושלים
תיאטרון עיריני חיפה
שביט )גבעתיים(
רימז )חוליו(

— 296240
—  443266משעה 7
—  216653בשעות 1.30—10.30 :זמ־ 5עד תחילי!
חמיפע
— 263178
— 664477
— 296071 ,283742 ,289189
— 02-718281
—  837000בשעית  J—9ומ־ 7בעוג
— 289163
—  828729 ,834709בשעות 1—8 :לפנח"צ יט 8-בערב
—  233335בשעות8.30—5 ,1JO—10 :
— 294888
—  250156בשעית•.10—7 ,1—11 :
— נוח־צדק —  3—9 651241ושעתיים לפני תחילת
ההצגה
—  057-74848בשעות-! ,12—10 :ין
 02-667167בשעות*niut 8—4 :
— 02-231763
—  04*670970 '04*670936בשעות«—4 42—10 :
— 314797
— •41174

»-
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 18.00בתיאטרון הקרון "חלים" ,עברית
לילדים מגיל  6ילכל המשפחה.
 18.00בתיאטרון החאן אל תפחד מה
"
חיות" ,ללא מילים ,לילדים מגיל •I
ולכל המשפחה.
 18.00באילם א' "לד סגיר תידלת"
עברית ,לילדים מגיל  5ילכל המשפ-
חה.
 21.00בתיאטרון הקרון "קשרים סיפיי
מצמר" ,עברית ,לילדים מגיל  7ול
מבוגרים.
 21.00בתיאטרון החאן ילד טוב ירוי
"
למבוגרים.
שלים" ,עברית,
 21.00באולם א' "בקונצרט" ,באנגלית
למבינרים.
 23.00בתיאטרון הקרון "מוכרת הגפ-
רורים הקטנה" ,עברית ,למבוגרים.

@ מקומוונ אחדים
• כפר מנחם )בית הבנים — (9 ,כילכ
חיו בני חיץ מנעמי או היפי שייצרי ד
— ראה יום ששי ת"א.
 Oגבעת חיים )מרכז התרבות( —
פליטת פה עם דודו טופז.

יום חמישי
 £תל"אביב וגוש דן
תיאטרון
• "כולם
היו בני חוץ מנעמי" או
" חופי שויצריה" )בית לסין ב־— (9
ראה יום ששי ת"א.
• סמטמ קרייצר )בית לסין ,המרתן
העליין — (9.30 ,ע"פ טילסטיי עם אשר
צרפתי .תירנם ,עיבד וביים :אילן רונן.
• קליגילה )החאן( — )נית צדק ב־.(9
ראה שבת ת"א.
• איש הרוח ,חזינה יחליצן )יפי ,ה-
סמטה ב־ — (9ראה יום ששי ת'יא.

הצגות לילדים
• חקטקטים )הדולפינריום ,12 ,10
 — (5.30מחזמר המבוסס על סדרה מצו-
יירת בטלויזיה.
• תיאטוין חביבית חלאומי )ארה"ב(
— בקונצרט — לילדים מגיל ) .4מי־
זיאון ב־.(11

בידור
• היה חיה בצרפת )בית לסין ,המרתף
העליון — (11.30 ,ראה יום רביעי תי'א.

 $ידושלים

• קליוסטרו הפנטסטי )מוזיאון ,מרפסת
הרמן מאיר — (5.30 ,מיפע קסמים
לכל המשפחה.

 $חיפה
• מ לכת השלג )ייבל( — ע"פ ספרי
של אנדרסן בביצוע ביבית העץ של אריק
)שביט.(4.30 ,

@ מועדונים
• בקיליסיאום )ככר נמיר( — ימים
ששי ,מוצ"ש  :ערב דיסקו ; יים שלישי:
דיסקו לנשים חינם ; יים רביעי :ערב
ניער — תחרית ברייקדנס.
• מלין "איות" — פאב "זו ארץ זי"
— יים ששי  :דני ליטני ילהקתי ;
מיצ"ש :יהידית תמיר בשירים ברזיל־
אם ; יים שלישי :ערב ג'אז ; יום רבי-
עי :שירי א"י ; יים חמישי  :צמד ה־
דידאים.
 0קילניע "דן'' )רח' היוקין( — יים
ששי :ריקידים ילהקת "ג' יפסי" ; מי-
צ"ש  :ריקידים ! יום שני :קירין אלאל
ילהקתה י ,יים שלישי יחמישי  :להקת
ייאן דר גרף גנרטיר ; יים רביעי  :ערב
גל חדש.
• דיפלימט )הירקין ,ת'יא( — פיאנו
בר ,מדי יום וי עם יעקב בורג.
• דן תל־אביב' )רח' הירקון( — בימי
ב' — ערב ג'אז עם להקת "משולט
הקסם".
• דן אכדית )הרצליה( — מדי ערב
ערבי עמים בנוסחים שונים .ביום חמי-
שי — ערב ברביקיו עם אודי שפילמן.
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לרגל שיפוצים

צוותא"
"
יוצאת לחופשה

| מ־ 5.8עד _6.8ב
עם חידוש הפעילות:
 2הפקית חדשות של
" צוותא"
הסרט ילדי
"4
"
המדרגות"
מאת יגאל פארי
החל מ־ ?18.8ג־7.15
וב־9.30

"  , 4פאסודובלה"

מאת יהושע שיבול
בימוי :גדליוז בסו
בהשתתפות :לאוות
ויבלין ,יוסי פולק
מוצ''ש  18.8ב־0ל21.
ויום ב'  20.8ב־21.00
הקופה נפתחת ב־16.8

חופשת קיץ
ב"לדום" אילת

 3תשלומים
עט כרטיסי אשראי
" ישראכרט" ו"דיינרס"

המןפעים בחצר י הסנה

קורסים לגרפולוגיה
 Mהערב יום ו'  10»8ב־ 10הופעה נוספת ח ד־פעמיתל®
 1מתי כספי ,שלמה גרינין מאחור* הצלילים" ?
ן מחר מיצ"ש  11.8ב־" 9.30יביים א'  ,12.8יים ד' B
B
 ,15.8יום ה'  16.8ב־9.00
קבוצת התיאטרון נוה־צדק בשיתוף עם תיאטרון B
3
החאן מציגים באולם ע"ש ירושלמי  :קליגולה
מאת אלבר קאמי
y
בימיי  :עידד קוטלר.
יום ב'  13.8ב־ : 9.00הקימדיה המצחיקה ביותר 3

M11.u¤j.11,L1.1.n1i11nj1J1Jj :1J.-1
המו»ע לבל המשפחה
של
ל^חר הצלחה עצומה — בקור וזוזר
M,
AJ
^

*
^mW

*Jf cmnii*.

העונה "לא עכשיו ,יקירתי!" עם אברהם 3
H
מיה חנן גולדבלט ,שולח חן ואחרים.

יום ג'  14.2ב־ :9.00להקת המחול הקיבוצית B
בתכניתה  " :איורים"" ,היה היה"" ,המוות בא H
?
אל סוס העץ מיכאל".
B
ניהול אמנותי :יהודית ארנון.

 jהופיע! IpnBBBB H 1
 Iתקליט ן
 jהמופע
ן BdbflJlfil ttifr IHk-fliu!A*AJL^JMM

 jבארץ ו
הקטקטים
e !"!-,
ב־" "»'_. 5.00
מד9.00

יום א' 19.8

2

 Iמחזמר I
 Iענק I
מוצ"ש
" 2S.8 ,ב־ I ?H 9ל>לד>ם I
.
וכל
|
I
ן המשפחה Iן

>ום ב'  20.8כ9-
בי"nM ,,
5
ב~ 5£אחה"צ
a
"""":
?
גיי"י"
.248787
כרסי' "הדר!''
"י™ '
כרפי' נפועעי(
נופי'  .pהיפה
?"" ,244577יעים" ?
3
""י"
?
האזורית
 662244ינמשרוים
B
יבקיפח
בטשודיט מ:קוםת
 .t 3א .שו1ר ו1ננכ קבוץ רירית ,יום .ב'  27.8נ־ .9גוסיסים גמחל' התועות פל?051-96219 .
האמניפ סתארהיט ג" שרתין''?
 29.' faאיילת ומיחד ,יד לטגמיפ'' !ב־.9.00

^ >flתיאטרון הווא! הירושלמי

^PKBamm1»Jij11.LM.1L1.1L1^p1 f^ ^1 1
בשיתוף קביצת התיאטרין גיח צדק
ההלם החושני שמעניק לנו היאסרון החא! נהמתי החדשה
"הוא תיאטרון רלבנטי השיב וממוינ".
שרית פוקס )גמר*(

ק ליג ו ל ה

מאת  :אלבר קאמי ן בימיי  :עודד קוטלר
בנוה צדק במוצ"ש —  11.8בשעת 21.30
ובתאריכים  — 16.8 ,15.8 ,12.8 :בשעה .21.00
"

הגנת

נופלים בפח"
הילדים "
הטובח ביותר"...

זכתה ב&רס ננור דוו

בבית לסין ב־ 13.8בשעה  17.00וב־ 14.8ב־11

מתקן ומכוון
פסנתרים
אורגנים ,צימבלו
ואקורדימים
מכל הסוגים

.
I

המופע כל יום

[ במכוניתך היום ו
ו

 / ^vתוכנית חודש אוגוסט

.ר**^{?*> &  4צ'אן קנסטוז

)מהטלוויזיה(
^\ '*4־^V/x
)\ { ., * } • */ T yחבדון אבי דוד
)מההצגה " בעל בריבוע"(
' / A\X y!fiץ־
 4? !wff iffitinשביעיה מטירפת מלינדין
 4• V*l A Wrשטריפטיז ,חשפנית מבריסל
? 4זיג אקרובטים מפאריז
\\ ]J
* הזמרת אופירה גלוסקא
\\ / 1
• 4תזמירת לריקודים  ,,אידליה"
\ץ  /ן

\
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עפו העמיקה טל; ww7
|

^־ בוא להיות

ב"דולפינריום'' ת''א  * Iבחועדוו נממו^ה

קניות ,חזדמנומת | ,התקליט בכל בית I
בדיקת וביקורים
?
להשיג
• 03-133817
חינו וילף .טל.
|
| בחנויות התקליטים

I
ג
ה
נ
ה
ן
) מאם בבי לקהת הייל

r^^/ w
ככר קדומים  ,14יפו העתיקה ,טל03*829018 .
המחודש והמשיפץ ,החדיש והמפואר
הערב ובמוצ"ש ,החל משעת 22.00
זמרת
בתוכנית:
* ערב נפלא עם אלי קניאל

*
? 4ריקודים

? 4אינטימי  Jfמעולח ? 4אקסקלוסיבי
מבחר עשיר של משקאות ,פלטות קרו*
לועדי עובדים,
מוסדות ,צה"ל ימשטרת — ^,
ך־
מחירים מפתיעים!
טל.03*281493 ,03-290443 .
•)f
B
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עם דני רובס — גיטרת ישירח
וביב גזית — קלידים
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אמפיתאטרון עין הוד ב־10.30
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שעות הפתיחה :ימים אי ,בי ,ני ,הי,17—10 :
יום די •21.00—10.00 :שישי־שבת :סגור.
— אין כניטח לילדים יתינוקיינ עד גיל .6
— קבוצות מאירגנית חייבית לתאם ביקירן מראש
בימים אי—ה' בין השעות 13.00—9.00 :בלבד.
— ארכיין תצלומים — פתוח לקהל בימים :א',
חי ;12.30—9.30 :יים גי.14.30—9.30 :

—

 *?•? »?"*» ?,!».י?!... "."".יי ,

־־  W i 11 HBJ ? L ?1ו I-, i

וגצוגת קבע זכרמוספוה 2,500 :שנות
חיים יהודיים ברחבי העולם מוצנת תוך שימוש
באמצעי הטכניקה המתוהכמים ביותר.

תערוכות:

הסינמטק היהודי:

?IIIM
?וו? ? HII MMIII
BI
 L 11 L 1. L turnו _«" "WI
יי?

ו

וו

ו

? _—__——.
?  tiam M W l mf Smm*±הערב יום ו'  10.8ב־10.00

ובקוםד ,פל216653 .
WMMLM^-^^4^MM
?MMMMpHH
אשמלזן מתג''פ )] .' est
 ?HTIiifa IR1CTMיום נ'  20.8נ10.00-

—  "" ^OBHaiHIIUU1U?Vהי־ארצי־''
"

66014'1

ן??היל?! עירית ירישלים המחלקה לתדניתוייץ^יהקרן לירישליס ,

מל־אביב " 5ית-ליטיף'

יפי "החמאם"
/*WTOPSFPS
""־־ ," ,"-, • ,

 .1מהעיירה לעילם הגדול" ) 80שנח ל"עיירה" של
" אש( — ערב עיין ביידיש .מרצה  :ד"ר י.ח.
שלים
בילצקי .יום שלישי ,ט"ז באב תשמ"ד 14 ,באוגוסט
 1984בשעה .20.00
,
ג" .ותויג יהודית' /ערב עיון בספרדית .בושתתבים.
פריפ' היסה איציקםון ,ז"ר ארנילדי ליברמן .מנחה:
ברנרדי טרייסטר .יים רביעי ,י"ז באב תשמ"ד15 ,
באיגיסט  1984בשעה .20.00
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תבניות קיץ מיוחדות לצעירים )כתות ה' —טי(:
כתבי חידה ,משימות ,תשבצים ועוד .בימים:
אי ,ב' ,גי ,ד' בשעות  .13.00—11.00 :דמי כניסה'.
 420 Jשקל; אסימין לחזר; עיין ימחשב  50 :שי} .

*
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בסיוע  Turnהתיירות
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" .1שישה חברים שישה *יגירים"•? .הי סרט הולנז*
עיבוד לספרו האוטוביונרפי של אריק הייזלהיף.
הסרט פותח בתיאורה של קבוצת ידידים ,סטודנ-
טים בני המעמד העליון הלומדים בקולנ' באירופה
שלפני המלחמה וממשיך בתיאור דרכם המיוחדת
והמסובבת בשנות המלחמה ,שלא כולם זוכים להניע
לסופה .שחקנים  :רוטגר האוור ,ירואן קראב ,דרק
דה־לינט .במאי  :פול וורהובן .הסרט דיבר אננלית
ומתורגם לעברית וצרפתית .יום ראשון  12.8.84ויום
חמישי  16.8.84בשעה .20.30
" .2הניסעת" .ליזה ,סוהרת לשעבר במחנה הריכוז
אושוויץ ,מזהה בין הניסעים עימה בספינה את
מרתה ,אסירת לשעבר .פגישת וו מעוררת אצל ליזה
זכרונות והיא מנסה להצדיק י את מעשיה כמיל>י
חובה .שתקנים  :אלכסנדריה סלסקה ,אנה ציפי-
לבסקה .במאי  :אנדרי מונק .הסרט דובר אננלית.
דמי כניסה 600 :שקל! לחברי אגודת הידידים:
 500שקל.

י™ -3פעילויומ קיץ לנוער ^*

"ד• הקו™?? 651*11

? ^ pqfi^ijuupהדודאים והפרברים

" .1סי8ורה של יתדות ח\»ריה".
 " .2המציל  vatאחת" — הג'יינט 19M—1914
" .3תעלימת יזמנירית מצ'לארבו.

החקרנית בסינמטק
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נאמםיתאטדק עיש מדיל ד.א«0לד

חמישי '23.8.84 :בשעה 20.30
לדרישת הקהל הופעה II flDID ll

* מוצאי ש מת .25.8.84 ,בשעה 21.30
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וזמלך
בדטמדם .בתל־אביב  -דפזנד ,ראשית ־קסטל•  ,אבן!גידול  ,151טל « ,mrisז« 4<7וניתר הנישרדים
B
האמניס סתארזדס H/C^V '1
שלמף^?V^^,
^
שרתין
בירושלים • -קלעים־ .שמאי » .טל »י« 240וניחר המשרדים
V8
Wr,
 - npinaשסח 'חיפה' ,נרויילד  1ו0 .ל  >6»;<4וניחר הסשררים
WSmSS
amrnm
\:
 amP.כרטיסי הנחהלמ01רוח ולקנושח ,בח־< - 1־זןזטל־.בירושלים ־ 'קל'גים־ ונםחלקה .לתרנותנעיריתירושלים ,רוד חיי אדם ניטל 'וג"נ8מיי

עידית תל" אביב—יפו מינהל חחינין הניער והתרבית
B
בית התפוצית נמצא בקמפיס אוניברסיטת תל־אביב
)שער  (2רח' קלאיינר רמת־אגיב טל |.03-425161 .יפו העתיקה ,קפה תיאטרון \ 7\ V D ^ P 7מזל דגים  ,8טל834709 ,82872? .
,24,13
איטיביסים;

.872,274 ,74 ,79 ,49 ,45 ,27 ,25
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 ,,פוליאק־עוור' — ניו־יורק דב חרתנשטיין
נאים להצינ את הזמרת הבינלאימית

א נ ג' ל ת א ו ר ן )תקסירו(

בתכנית :שירים בעברית ,אנגלייה רוסימ ,אידיש
ורימנית .תזמורת  :היריה אלכסנדר.
עבו" ,מופת" ,יים שלישי ,14.8 ,שעה 08.30
במ־יט ,קולנוע רמת יוסף" מוצ"ש  18.8שעת 08.00
"
כרטיסים ,. :יוזם" ,גבי סוגיה ובסופה
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איש הרוח,
יןניאות
פינןק
טטייף
~
,
"!בי" מ י 0י?יי
~" \*"~ ' 3
™V
"
נתנ וביים :
»<1ת :אשיי או'אר
נתב ובייש
נית"י־
ייר 0נל
» :0ני?ו ניו*1י
ניהו
מוסיקה  :ש־י ישי גיי"וי מגיש ־יפור >־וסיקר " :,רי וייפ
עם  :נליי! ישי ,רטי "זה בח 1רב?••
 : 0יוייי
כפיי'
נל
 .Xירון — מעריב "»רי יייפ ,יורפ
גרון .ינאי ;איר
m
פונד»  netyeflקומה ב'  mnpכל ערב החי 20.00 ,^g.
3תצית

»" »»  ;''/לייי'  0ס"־ש  11יאיניסט
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"?* וו »וי1י0ם

מעגל סגור

נתב ינ" ם :מינ יי
לההת WniH
טוו!!) :ויי נו ננעו
>־י0י?ד,
» :0ע־ייוי
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"יאי ע,וו1מי
»ם :נםס ««י
-.«,
סדנקעורט
— ?—rערב סוב ומשעשע' בגד """""-
ב־ 12.30שלגיה "
גיורא טנור .
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שד' שאיל המלך 27
תל־אביב 64239
מודיעין וקוופת :טל' 261297
משרדים :טלי 257361
שעות הביקור:
א'—ה' 22.00—10.00
יים ו' סגור
שבת 22-19 ,14-10

ת ער ו כ ו ת .
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אודיון ירישלים

תמוזוווותנינ

""""• ן ששי  12.15+10בערב
 I ?Aftגויג"ש* ,י —הי:
9.40 ,7.15
**|~• I

H

שביע 6
גימ''ש9.30 :
9 ,7 : ',T—'K
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18.8—10.8

ארועי השבוע
תערוכות קיץ
"מלאכת פסיפס — וצפות עתיקות — שחזירים
חדשים" יצירה עצמית של פסיפסים בליווי הדגמות
והדרכות מקצועיות .עד  .31.8מספר חמשתתפים
מוגבל וישנה אפשרות להזמין מקומית•
פלסטלינה" — תציגת עבידית יפינית יצירה לילדים
"והוריהם )באגף הנוער(.

תערובוי* גמשגי"

נחים ניטמן
התעריכה מתקיימת בתמיכת קרן תל־אביב לספרות
ואמנית.
שיח גלריה בתערובת גוטמן ,מוצ"ש ויים שלישי
בשעה  ; 20.00יום רביעי בשעה  11.30בבוקר .שיה
נלריה באנגלית ,ביים ראשון ,בשעה  11.30בבוקר.
עיר לבנה — אדריכלי ת הסגנון חבינלאימי בישראל
התערוכה מתקיימת הודות לסיוע הנדיב של קרן
ג'ורג' וסרמן ,וושינגטיז ,וקרן מרדכי קרייתי.

" הדר" רחיבית ן כוכב רמת השרון  :בקרוב 1
ש3יט" ?
שבוע 3
 Iשביע  5יאחיייי
ו
אוספים
 v?
&.45 : wnו 9.« ,ו ששי  12+9.45חגות | "
איור קלאסי במאה ה־ 17והיו! נ אימפרסיוניזם
—'Kה' 0 I 9.30 .7.15 :י^1ש''' .־־יי'  9'4°י י,,8',,
????Pi
ופוסט־אימפרסייניזם ! אמנות המאה ;20-n
אוסף אמנות ישראלית ישנית העשרים והשלושים
י
י
י
'L
באמנית ישראלי*
שאילי* מיוחדות לאוסף הכוללות וגיוריס של מינה,
סדנאות קסמים לילדים — כל יום גי ,כל שעה
מוריס /פיסאוו ,בונאר ,מאטיס ,רותקו ,גוסליב,
מ 10.00-עד ) 16.00באגף הנוער ,תשלום סמלי( ן
ועוד.
למבוגרים — כל יום גי ,בשעות  19.30עד .21.30
)מספר מקומות מוגבל ,טל' .(698213
 Iתיאטרון — מתיז הפסטיבל הבינלאימי השני.
סרט לילדים
 Iלתיאטרוני בובות.
החיפושית משתוללת" — וולט דיסני ,בימים אי,
"ב' ,חי ,בשעית  ! 16.00 ,13.30 ,11.00בימי ו' בשעת

"קסם בחנות המוזיאון" — בביתן הכניסה
יוצב דוכן מיוחד לממכר קסמים לילדים ומביגרים.
מופע קסמים למבוגרים
במוצ"ש  — 21.00 — 11.8קליוססוו וחבריו בקם-
מים ואימפריביזציות במופע אוונגרד מהקלאסי לגל
החדש .משתתפים :קלעסטרו הקיסם; אולח לוין ;
ידידיה ואן-אסן .אמן אירח  :ירון סברין.

סיפוי 1

ש

. . .

*י* י?י
"י™
.10-6
ביום א'  _ 12 8ו ,16.00לגילאי "

א"!לם ק,־י" _ תעוןכת יחיי ואשןנח
על
"
^
™  *™^ Jחנילטים של חצייי חנימני '™0יי
_
?n",n !"win
 !mmחדרים
מיניאטו^,ם
Vla
™» » ' «nw
תציגת
H
־« """""
מטיפת
חעוסקת
תערוכת
בד^,
—
לאסלאם"
אשנב
'י
' י "
"
ךעים ןחיי ןןחצר>
318

ביים ר  '18 00 - 14.8שלישיית כלי המתבת היש־
ואלית בקונצרט לכל המשפחה תחת כיפת השמיים
)חינם ,עם כרטיס כניסת למוזיאון(.
_.
סרט
.« ..
.
^"" .
ביים ג' " — 14.8
גארפ"
"ח»ולם>1ל-פי
 18.00ר20.30

ז'יאן מיר> — פסלים" —  48פסלים מהשנים
"

ה«]«« א^ה-טתי גס»

"
פיל בניי לתלפיית" — אדריכלות עממית נאריז"ב,
"
עד •9.9
איד אורזים חמש »י*ים" — אריזות מסורתיות
"
מיפן ,עד •9.9
משה מילר :הוגבה".
"
מקריית מוצלחת" — טרסל דושאן ומאן דיי ,עד
"
.10.9
פרסים" — באנף הנוער ,עם פינות פעילות.
"
"מצרים — מעבר לנהר" — ממצאי קבורה מאיץ
הפרעינים0 ,ילל חמומיח היחידה בארד — במוזיאון
רוקפלר.
_

"לבד"
הדרכות בעברית )ללא תשליט מסף(
במיזיאין ישראל בימים אי ,בי ,ד' בשעח  ,10.30בימי
ג' בשעה .16.30
בתערוכה "אשנב לאטלאם" כל יום ג' בשעח ,18.00
בשבת  18.8בשעה .11.00
במוזיאון תקפלר בתעיוכח "מצדים — מעבר לנחר"
בשבת  11.8בשעה .1.00
אגף הנוער
החלה ההרשמה לחוגי ילדים ונוער לשנת תשמ"ה.
.698235
!633278
פרטים בטל.
ספרית אגף תנועי :ימים א'—חי » 13.00—10.00
.17.00—14.00

!ky^s^ y S I a ^ ^B
SBI ltf 77 H
^ywB^^F^BiawH
%1ffl 11flriilMlMB1 1M11llll?!M^B^§°lM
?Bwamaria

מפעל חמיחזוו :ימים א'—ת'  ; 14.00—10.00יום ג'

עי

1949־ 1982של האמי "™ חיגיל' עי M
תגניזה חקאחיריינ" ביזיכל חספי•

_

י
קוסם ה שבוע
כניסה( — 10.06 .חופעח
אילמיני )חינם ,עם דמי
K
בח>ושה

בכל ייס ; 6 00ג

_

 nmnלפני mv

הילדים )בימים א' ,ב' ,הי(  jבמשן חיום ברחבי
.
חמוזיאון _ קסמ,ם ושעשוע,ם.
. . .
.
.
.
הפנטסטי" — מיפע קסמים קלסי לכל
"קלייסטרו
המשפחה .ימים אי ,ח' בשעה  ,17.30במרפסת הרמן
מאיר .פסנתר
ופסנתרנית נעלמים ,שטיח מעופף,
עם
ליצנים ותזמורת•
ניסור בחורה ,ועוד -
אריאל
8בלו
לילדים:
הצגה
" יש לי ...סיפורים
ללא מלים" .ימים גי ,די ,בשעה ) 16.00לגילאי  5עד
 .(9שחקן ,צורות ,חפצים וחרבה דמיון מספרים
ספירים באויירח קםימח וללא מלים.

קולנוע

ן
I
ן

"?- So -"2 ?52י כספי בתכניתו
)רכוש כרטיסים מראש(.

עעזת ביקור מורהבות בקיץ :בימי ג' ?היה
המוזיאון .פתוח ) 22.C0—10.00הספרית

תהית פתוהח(20.00—16.00 :
"").זיי גד^יי"ן"ג"יי"י י"י י ? !lHי'
שבת:י''»"י!!.
10.00
 , 22.00-10.00ו',
"""
 ."'•oo-uwoג':
"
._ ,U .*.
א'-ה'«, "« .«« " .:
«. «"«I
מיזיאיןויוק:ולו:
 . 17.00-10.00ו'
 '..שבת:
.14.00—^10.00
 1 16.30—10.00ג'10 00 :
בית טיכו :א' ,ב' ,ד' ,ח':
י
וי:
— 22.00ן
1
13.30—10.00
עפח־גו :כל יים
י י "י
24 00—10 00
כרטיסים לש^ת ־ רכוש מראש במוזיאון ובסוכנויות
קלעים וכהנא בירושלים.
בגלל שיפוצים ברחבי חטיייאון יסגרו מדי פעם
באופן זמני חלק מהאולמות.
מס .חטלפין של מיזיאון ישראל .(02)698-211

I

יום ואסון בכווו )צרפת 90 ,1984 ,דקות ,בצבע,
צרפתית בתרגים לעברית ולאננלית( .מר לאדמירל
מבלח את יום ראשון באחוזתו עם בנו ,כלתי
וילדיהם .בתו הצעירה המגיעה במפתיע חופכת את
האירוע המשפחתי לחוייח מסעירה .במאי :ברטרן
טברנייח .פרס הבימוי חטוב ביותר ,פסטיבל קאן
 .1984בימים אי—חי בשעות 1 21.30 ,19.30 ,17.00
במוצ"ש בשעות .21.30 ,19.30

תחו«»ו הגדול
תיאטרון לילדים
I
חיו* ,קולאז' של שירים וסיפורים על חיות.
מאת ד"ר שלמה אריאל וצוות "היות" ,בהשתתפות:
ריתי קנר ,ניעה לב ,מיקה זני .מיסיקח :עופר
שלחין .לילדים מגיל  .10—3יום שלישי ,13.8 ,בשעה
I
 11.00 Nבבוקר.
אגדות המלן *למ ה ,ע"פ גויים נחמן ביאליק,
 IIבהשתתפות  :רותי קנר ,נועה לב ,מיקה דני .מוסי-
קה :עופר שלחין ,עיצוב :טלי לב צ'רני .לגילאי
 .12—7 Iיום רביעי ,15.8 ,בשעה  11.00בבוקר-
]! תיאטרוני בובות ,ראה 'תיאטרון'.

פעילות לילדים בחו*0ת הקיץ

גוטמן לילדי?'' — מרכז המלל שלישת מוקדי
"פעילות לילדים ולהוריהם בהשראת תערוכת גוטמן :
 IIגוטמן המצייר ,המאייר והמספר — פינות הפעלה
 Vבמשחק ויצירה במשך כל שעות הביקור במוזיאון.
[ משחקי תיאטרון ,בימים ראשון ,שני ורביעי ,בשעות
.19.30—18.30 ,18.30—17.30
ן
הרפתקית בוקר )(12.00—10.00
אלבום ארץ ישראל" ,שעשועי גלויח וסדנה .לבוגרי
"
נן חובה ביום ראשיו.
I

סדנת תנועת — לבוגרי כתות א'—נ' ביום שני.
לביגרי גן ה יבה ביים רביעי.
סדנת תיאטרון ,לביגרי כתית ד'—ו" ,כיום חמישי.

ביתן הלנח רובינשטיין )טל:(299750 .
הביתן סגור לרגל הכנת תערוכה.

שני טיוליט במסלול בלתיישגרתי :צרפת ,שוויץ ,בלגיה ,גרמניה והולנד:

ULULl' H

"חגיגת קיץ" באירופה

¤מ

|P> 4^rA>/>l

 Iו1לו תיאטר )צרפת( מעטפית וחבילות" ,ללא מלים
"
הצנה מקורית הפותחת צוהר אל
לילדים ממל .7
הקסם והשמחה החבויים בחיינו הי>ם יימיים.
יים ראשון ,12.8 ,בשעה .16 .00
ן תיאסיו די פיקילי פרינצ'יפי )איטליה(' ,מוסיקת',
מכאניזם ושאר מעשי שטן' )באיטלקים עם תרגום
 Iלעברית ,למבונרים( .קופסאית קטמים עם תיבית
ננינה משמיעות אריות של ורדיv .ם שני,13.8 ,
I
ן ן בשער.21.00 ,
תיאטרון הבובות בארי שמית )בריטניה(' ,חגיגות,
 Iוצלילים') ,באנגלית ,עם תרגום לעברית ,לילדים
 Iמניל ' .(7אטרקציות' השאובות ממסורת יריד הכפר
 Iבליווי מוסיקאים .יום שלישי ,14.8 ,בשעה .16.00
תיאטיזן חביבית חלאימי )איה"ב(' ,בקונצרט',
)ללא מלים ,לילדים מניל  .(4סידרה של דמייות
מצחיקית ומרנשית .יום חמישי ,16.8 ,בשע>ת • 11.00
 jבביקר ו־ 4.00אחה"צ.

פרטים" :מועדון מטיילי מעריב" ,מערכת ?םנעדיע ,טל .03-439207 .ותיירות מעולה  *iביטוח נסיעות מקיף — חינם לכל נוסע ?* המחיר:

?? fSSS SSטיולים של  15יום במסלול בלתי-שגדתי * בתי מלון מדרגה ראשונה
ביצוע :אופיר טורט" ?> 4תאריכי יציאת».» :
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־'STAR TREK III: THE SEARCH FOR SPOCK
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, sir

לפט1ד,0הט(נ>אות גזצויקה יותר טבל סאטירה.

הפקיר הכי מרא והכי סקסי בעולם...

 *^Cעם אפי בן ישראל ונתן נתנזו!
\ _JfwW .
I
4*^Zjמופעים !וספים מחו"ל
\ f J &f f lf
סטריפטיז,אלזרןבטים ןפעלולגים.
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__ ארצוח־הבריוו

 EfflfTlטייל מקיף של  24יום מחוף־אל־חוף * בתי מלון
מעולים *
2,271
טיוס" * המחיר:
 ?fSSglטיסית ב"אל־על" * ביציע" :איפיר
 vSSamדולר * היציאה.24.9 ;17.9 > 10.9 :
*דמים" :מיעדין מטיילי נןעריב" ,טל.03-439207 .
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ג«*»י »גת.3<1 •.ז5.40 ,
כימי ח ו ל 9.40 ,7.3 0 , 5 . 0 0 :

הגיבור חוזך

הסיט

!אווןל* ' :עב.יע  5טוטי ?5י נ'תם
»י ו««ר«8יש

שהעתונות
משבחת !1ו

מלככי ! :בכויויה "ע-לםיח
.זאב ?רווח 60רentn

rem

 7.30 : ",ושבלע  6שוטרגייל
& 9.40ילבי ?.־י00ל ??*11331

;בית :ליושין  11.30 :בלי??־ סרטו
של ?ד?! .וי?& 1הייול הלילה

אי הפירטי!

גן יממה :כבויה «ו»ית
 1an?pד>הלליות
גוחדון 9.45 ,7.30 :ככודיה סרטו
מול ',־?:ברט '«?טמז שטרימירש
1
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 Mf V^ Vשלומית כהן
בנמל התעופה ?
צפור התעופפה
נךחפה לאמצע התור.
"אבי נוסעת לחו''ל,
הגיע הקר".
אמרה לאנשים
שעמדו מאחור.
בכניסה לאויררן
שאל הקןבךניט:
"צפור ,איפה הכרטיס'־
איפה הדךכוןי"
"איזה בלבול!
לא אטוס לחו''ל,
שכוזתי את הכרטיס.
אני קונם ש?חנית",
צפצפה הצפוד על כובע הלןבמיט
ועפה מעלה מעלה,
הלאה הלאה,
חצתה את הגבול -
עפה לה לחו"ל.

§{ p k pj
יש האומדים שאין >?בר
אוצרות 'ןעולמנו וחבל י?בזבז
זמן ןכח על חפוש אוצר .אבל
־
יש מקצוע שבו
מחפשים ' ?לא
י
ה.ךף אוצרות ,ומדי פעם אף
מוצאים'אוצר ,גם אם לא
מטמון זהב! יעז יןהוא יקר
הרבה יותר מזהב.
אוצר כזה גלה ד''ר $בי אילן
י
עת חפר עם צותו ?חך?ת
שבגליל.
מארוס
ןהאוצר יקר

הכובע מגן על הראש
מפז .בעת החפירה חשפו
י
בית־^ת עיזיק" מימי מךד
י
'
היהודים עד הרומאים ,לפני
"
? 1800-3צנים .ההפתעה
המרגשת 'והמסעירה'
נתגלתה
T
בךצפת ה?םיפ'ם י?2ןל בית־
י
הכןםח ,המתארת לוחם להודי
'
מוכן לקרב נגד הרומאים.
ליד הלוחם מנח מיטב הנשק
#ל התקופה'ובצדו  -י0ימ1
#ל הלוחם היהודי :יו ךן
בר ש מ ע ו ן מגי.
י
למותו של יוךן בר שמעון
הפסיפס
הנצחה על
ךצפת י
י
כנראה לאחר #נפל בקרב

צילם ־ .רפי להב
בדןגנה על הכפר ועל בית־
הכנסת•
מרג #לראות ?ןת ירדן האמיץ,
ועם מעט ד?ןיון אפ^ר ילשמע
מפיו 'את ספור מלחנןת
י
היהודים ברומאים.
וכאשר אתם יוצאים לטיול

כדאי מאד לבקר גם
במוזיאונים ובאתרי עתיקות
כדי לשמע את םפורי
המוצאים על ימים עברו
?אךצנו.
עזבת שלום,
עמום בר

האוצר שגילה ד''ר צבי אילן בחירבח מאריס בגיייל" ?
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לקט? :בי אךזי
לאייש ךם־מעלה היה ?שרת
אעןר
היד*? ,מלא יאת בקצותיו
י
בךלקגות מלולית ממש .ותו
לא"!
למשל :אם הוד־מעלתו התז
מבקש כוס תה ,הלה המי^רת
י
מביא לו כום תה ,אבל לא
יותר מזה.
התז
למה לא
האדון:
מו^רגז
יי
'
הבאת תחתית לכוס ?  -הלה
המשרת
לא הולך ומביא תחתית.
י י
למה
הבאת ^פו ז * -זוב
הולך לו המשרת ומביא
סכר.
והיכן הכפית ? רץ המשרת
ומביא כפית• הרי אתה יודע
שאני אוחב להמתיק את התה
ב*זתי כפיות' סכר! *זופך
ה^שךת שתי כפיות סכר
בתוך הכום .יןלבחש לא
צריך ן בוחש המשרת את
התה ו^חכה להוראות הבאות.
גם ?רוםת עוגה מקבל
להגיש ,נוסף לתה•' ללא
^ד
י
וךבךים הולך לו הגןשרת
למטבח ומביא משם ' פרוסת
עוגה! והיכן המזלג לעמה ? -
וכך הלאה' והלאה'".
י
מחד' הלמים קךא האדון
'
למשךתו' והסביר לו אךכות:
יי
"חיב אתה להבין ולז*#ב
מראש :אם מבקש אני תה -
חלב אתה להבין שנוסף לכוס
התה ך'רו27זים גם ' :תחזיתי,
T S

את התה "חיבים להמתיק י?פי
£אני ךגיל',
ו.לןה " ?ריכים
י
כפית .גם ?רוסת עוגה עם
מזלג אל לך לשכת .ןאין
לחסת&ק בתה בלבד.
וכך'
י
י
'
דבר ןךבר
תתעב גם לגבי כ ל ז
כא#ר פונים אליך!''
בקר יאחד קם האדון רהךגיע
עלה ?מקצת .קךא
?ןחמו י י
למשרתו ואמר"* :מרגיש אגי
לא 'טוב'' '.,ןהךף־עלן' עזב
י
המשרת יאת הבלת ושב רק
מ8עות העךב המאתרות ,והוא
י
עלף ןךצוץ.
"היכן הלית כל היום?" שאל
האדון 'ברגזה'
י
"לשמע הוד מעלתו ,עד כמה
י
'
'
,
היטבתי ,הפעם לשרת את
כבודו. :ראשית רצתי לרופא
והוא רשם עבוךך י כמה'
תרופות .הל'?תי לבית־
המךקחת יוהזמנתי את
הטרופות .לאחר־מכן ח#בתי
רבות ... :לול לחיות 'nvo
ל
הטרופות 'לא יועילו ואתה
תמות! על־כן,
רצתי' לח?ךה
י
קדישא לבקש שלחיו מוכנים
לשעת הקריאה הראשונה.
י
מ£ם הלכתי'לבית־הקברות
י
ובחרתי עבוךך מקום לכבד,
והק^ךנים כבר חפרו את
הבור! כמובן' #גם לארון־
י
מתים דאגתי ובחךתי 'את
המפאר יביותר שודד ,שם!
הצל'םדךתי על 'הצד הטוב
ביותר ,אבל
המצבה תוולה
י
מוכנה רק' בשבוע הבא i

לגאל מוסיאון
מאת :לפה ' האוזר
בשבוע הספר| ,חלף לא מהבר ,לעב
הסופר יגאל  prf p1aמאחורי הדלפק
העמום ן?פרי "החםמבה" £לו
רד 1כאבה ...ך'מוני ילדים צ?או על
הדלפק .חיים מהם קנו את ספריו
ו?קשו את חתימתו .בדוכן הספרים
המתינו להם  33ספרי "הסמבה",
שעד עתה תאו לאיר ב ...ביליוני
י
עתקיס' ךקנו לסם עעיולת רבות על
ממריצים צעירים ןגם מבגךים.
מו$ינזון ?נספר לי #הן לךים מעריציו.
אינם מסתפקים בקריאת הםפףים
אלא מציפים אות 1במכתבים ,בןןם
מרבים לע^ל עאלות כמו?." :ע
ב$מת לרון זהבי בזה ז" " Mאהוד
השמן באמת שמן בל כך ז"
"והמנהרה חסידית מתחת למלון
עךתון קימת ?" ו"איך זה עגבורי
'חםנעח' מ?ליחים תמיד

במזימותיהם ד' ןעוד עאלות
רבית.

"לצערי ",אומר הסופר" ,אינני
מןזגל לענות על ?ןכת?ים  nbרבים,
$בל במפגשים #י.ע לי בבתי הספר
י
&י ?!'עתדל לענות על העאלות".
בינו
לבין
מו?ינזון מךגיע &$
ד\לךים אהבה והוא בטוס ?והיא
ז^דןית" .אניזזועב עאץ ?פלא
בעולם ?וילדים .להם ןוכךחים לגלות
ת?!יד את האנןת בי הם ןןעים מלד
בי? קר .חוץ מןד ,תגובותיהם כנות
בהיעט ,להךגשמם ,אין !7ם
מ^חךיס'/.
את ספר "חסמבה" הראיון #לו
כתב זזםופר' ?ענות ך,ח?!#ים ,ןעל
פך זזוא מספר:
"בגי ?דו ז"ל ,ענפל 9£1לת?ת יום

—

יגאל מוםיגזון עם  2ילדיו.

ו

הכפויים ,הלה אז ילד קטן ואני
נהגתי לקרא בפניו את ?פרי 'טךזף U
י
עברות פענןים .עד זןיום אחד ג?אס<5
לעמינו ואני הבטחתי לו #אכ*1כ «
U
הבטחתין?ן!מתי".
יי
לבדי ספר .י
<S
\ספר לדויד ,במשך  33שןים
ובאותו
ךאו אור ? 33פרי "הסמבה"...
y
בהקער לעם הוא ?עלה והצליל 3
עלו עמור בןכרונו מאז היותי ללד §
וז&זם נילד ?ם הם?ר הראשון .אנימ
עואלת את הסופר הפופולרי מה
w tfj
לךעו! 1בספריו עצה מושך לקויא •c
בהם .מו?ינזון מחגך ובהחלטיות
מקןיב:
"יע ב?ופךם עלוב #ל התח
ןהךפתקאות עללךים אוהבים וגם
התכנים תופסים אותם .ריזןה על
ארץ לעךאל היפה ,טבע ומדע,
עבגך^י? ?'דברים אל לבם ".על
י
התכנים הוא קובע זןבזזלקם הם
שאובים מימי !!לדותו )?עעחקנו
י
בעכונד ,ב"עוטךים וגנבים"( ובחלקם
מנסיון ח"ו העעיר .כמו למשל,
היותו חבר קבוץ נען ,או האחראי
על זע#ק בםליקיס ,כ'ןהלה
בפלמ"ח! ובתקופת מלונות העחרוד
קצין בגדוד ) 54ע נלחם בנןב(
ואפילו פ^הלה בתקופה ?וםימת ?חליו
אף "דובר ?עקןת י7וך8ל" .נראה
י
עפךקי קףם א^ה ס»ןו למוסינזון
רנות
חויות
^?לי^ן בסס את
?פריו" .אבל ",מבקע הסופד
להךגיע" ,אני מעתדל לקער את
הןברים גם ?ם ההווה ,ומספר הךבה
גם יעל מוז עקורה ?כעו .מללדיס י
הרי הכ^ים ואינם תלועים
מהיציאות"...
ן^עאלתי האחרונה —"האס!ע עוד
'הסמבד•' בדרך ז" ענה לגאל מ1קזי*ז1ן
בוויוך...
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של מימי

ייש רגעים

$ :
כוגבה :סמדר ?1יר
!5
צירה:
ליאת
בבלמיני
י
^
הוט1ת ןביד
? 64מודים? ,לי }קוד
£
 jי* אני אוי'3ת ?פודים עצובים ,ספורים
אמתףם,
לכן אה?תי את ספדה bf
| י©
 Iי*" סמדר "?.ע ךג??ים".
ה?פוד הז?יר לי ךגעות עקלמים
גם בתו? — ,רגשי אעמה' ר,נעי
ן^־טה ,עמחה ,צער ועשית ךבדם,
אפלו קטנים ,עאחרי §ע;תם _
י
איו ודד ויזויז•
קראתי את הספור בנעימה אחת
\
ובןרק האחרון — עלו הדמעות,
הציפו את עיני ןהךטיבו את דפי
הם?ר ,למרות עידעתי כי האסון
|
עקרה לנורית הםפוךטאית ,אחותה
?* Iל ?בורת הספור ,הוא פיי דמיונה,
*
הנין נקמה ומתוך 'קנאה.

?י אני?

ן

ו
ו
י
1
ו
I

ה?פור ,p?, ,,עאמךהי ,עצוב ומרגע '
ן
ומתאים לילדים ?ןכתה ד'? .דאי
,
עגם הוךים יקראוהו דבינו קצת
יותר את המתיןזע 5ין !לדיהם.
י בת־דוךה I

ת3#ץ השלגון
מאזן-
.
! ?מצא לרב על עופו! הים ז
 .3ז#ו'יבו 'תשובה ן ' .5גיל בך
מצוזז*  .7החרימה באןירז
 .8לוחית עץ ז '.9מתנה ז .10
י
מ^לם הקולות ז  .11בן ז .12
לביאן
אליו הולכים
 •13י
ל^חות בקלץ ז  .15אחד
מהמשפחה?  .16ךיךה ,מקום
'
לגור ? " .18בת -־' "-עיר
ליד ת''א\  .19ממנו יוצאים
מלם >  .21חחךב '£לי ; '.22
מדי בהול ז  .23פרי צהבהב
המבעויל בימות 'הקיץ.
מ$נך:
 .1ךרור >  .2עמדי ן  .6מאכל
קר 'ומתוק ז ^ .8לגובים» '.9
מי '#נ#לח למקום מןזים
לתפקיד ^לם\  .11פוחד!
"
 .14נוזל חמשמש גם }#ת?ה>
 .17פךי קיצי ז  .19נמלט '
' *
 - 20החקוטטו!  .21אפו #ל
הפיל ז  .24בה ?בלים ילדים
בין הפותחים יוגרלו  10מדבקות
רבים בימות' הח'פ.#
?(מחברת

ו

ןמות לדועה מאד מציגה עצמה
לפני?ם .התןעו מי ך,יא ז
נולדתי בלונדון להורים בדרנים
*ןלמדו איסי לעיר ןלך"ןד• !יגיל 8
בבר הופעתי ?ל הבמה#? .מת ?$י
ןאמי ןולתר ,ל,תגלגלי1י בךחובית
ממוסד  ."ty ttfמ^יהןה ל?}י$לח.
ןן  17ד\ין1י ?*?מצא לי אחי סןכור
?יךני ?בודה ?להקת ?דוד? .־1913
הבדזין ?י מפיק סרטים בנידיוךק
ובעזרתו התחלתי להוגיע בסרטים
?צדויקים? .בר ??ך9י העני המצאוני
$ת התלבעת המפרסמת עלי:
נעללם גדולות ,מכנסי עק ,מןניל
הדוק ,מגבעת עןלה ומקל ?זיול.
הסרטים ?ככובי זכו להצלחה גדולה
י
מאד .בהתחלה לא דברתי ?כלל
בסך$ים .רק בסרטי האחרונים
ך,תתלמי גס לדבר .עדןץ לא נזזעתם
מי אניח
בין הפותרים יוגרל ספר של קיפנים

מה הנ$תף

לפניכם קבוצות ?ןלים .לכל קיבוצה
הלה אחת ה^תפת לכלם .התו?לו
ל?ל*א את המלה המשתפת לכל
קבוצת ?ןלים ז
3? •1דים ,מןקקיס ,מלודוים.
^ .2לח ,תיכון ,סוף.
 .3קע ,לם' 9ק!?ל.
 .4יןר ,זום ,הקל.
בין הפותרים יוגרל ספד של קישון

אילת המבלבלת מטילת

ב$פוךה #ל אללת ו?$לבלת ינןלי
כרגיל טןיות רבות .נסו לגלות במה
#יותר עגיאות ן?תבו לנו מה
ו$בץ אךץ־ל&ראל
מצאתם.
?ד^לןזה!
עם
ו
 .1מע?טי ?שךאל»  .2נהר
בקלן לצאתי
דוךי ךןהר המ^זר
י
מ א ז ן-
בצפון ז  .3מקום ^תרמאור > ל?יול בןליל .עינינו למכתש הגדול
ןה^קפטי 99גו על הסביבה הלפה.
'.4מ#ב!עת'המינים בהם
'  .1העיר בה נמצא נמל
:
גחבדכה אךצנוז  .6הר בצפון מ?!ןרח נגלה לעינינו בברור ה;ם
! התעופה של
אוץיל^ךאל'
י
יז מלת #אלה ז  .9פםע התיכון ב??עו הצהבהב ,ומדרום
 .3בירת הגליל ז  .5נהר קטן! האףן •8
הציץ גג# 1ל מגדל עלום .אחר־כף
'
'
'
.
הך^ז
לדךנר להר חךמון לפסגתו מ$םה
 .7התיכון\למ£ל ז  .9מקום ,ממקום ל£קום\ 11י
גבוה ו  .10ללקויטז  .11יב£ה עבדי ז  '13עיר עתיקה לחי
במעטה ^לג ליקוק .נהנינו מאד
'י
תל־אביבז  .14זמן»'  '.15זז.
להחליק עליו ?אופנלם .מהחךמון
!£קפת ים!  .12מפני » ...#
י
'
פנינו לבירת מ?ב' ד"לא היא ?אר־
הפדות!
בין הפותרים יוגרלו  10מדבקות
\  .14עב ז  .16בית ז
בכרמל
גם
בקרנו
עבע•
למחברת
*?לנד
עיר
.17
בצפון•
? I T- W J
מערת המכפלה .אחר־כך המעכנו
אין לבי
לנחל חתניןים ,עם הצלחנו לראות
רק תנין אןזד .לןזיום נםענו לןם
אין דבר יותר עצוב
ה^לח ןעם לע?נו על החוף ןדגנו
י מפרה ^נבל י
י
י
ךגים פלוסים ד?ים .אכן היה זה
יותר עולב'
1
אין ןבד
$יול מעיף אך מהגה.
ו
עלובה.
ממזןךת
בין הפותרים יוגרל ספר של קיסניס
אין אךם 1א#ר יחג
־
הגרלה לילדים מיום 15.0.84
' }*ibs
את
חחיךה
,
הסר אות אחרונה — גלית בנגלם,
י
'
רח' חזון איש  18ראשון לציון 75299
אין אדם אדם אחד
זכתה בעט פרקר.
זהב
לב
לו
#י#
אקהויו
שגיא
—
המשותף
מה
רח'
י
בן יהודה  11באר שבע  84363זכה
י
אין אךם אדם
!בהבל קפיצה.
חידת האות הכפולה — מיקה ברק
" #מת יודע צורתו
במגן
זכה
30099
שדיד
קבוץ
שער.
אם במילים — אבירם גולדשמידט
אין הי\\" הקטן ייד?
רח' אלונים  15קרית טבעון 36000
איך יפים הם החלים.
זכה במימיה.
 20ישובים בארץ — ערן הלדנברג
יעל .בר־און ,בת 9
רה' השבעה  18נתניה  42306זכה כ-
1
ספר של קיסנים.
חולון
'־

'־

1

יי

י חוזרים
לבית-הכפר
.<^y\ ninin
מוצריםלתלמידים

""

__W8PBMB^r
חולצות בית-םפר'Bfoeflwd
וחצאיותלעס .מכנסי
PSfivSKifllV^ttna
מכנסיים מילונים
^
מבחרםפרים
ואנציק לופדיות^ןןשןמןןממן^^
לכל הרוכש פריטי הלבשה לבית הספר:
wfiiHBk
^wf
1
מכנסיים וחצאיות ג'ינם ,מכנסי התעמלות ^^, ,ך

^
מכנסי טרנינג וחולצות בית ספר
W
וכן תיקים וילקוטים ,בסכום כולל של  20.000 -שקל*

• בקניה מרוכזת )ביום קניה אחח בחודש אוגוסט ההצעה עד אזילת המלאי.

p
j j il
 ipבל מוצרי
"יצהר"
פוט לשמנים
נל מיצוי הפיסוק יומוהיגים

ב Q ® 25%

הנחה ?]MM? S

ביסקויטים ,קרקרים ,חטיפים ,עוגיות ,וופלים ועוד
בהוזלה מיוחדת

מפל שוקו לימה  1ק"ג ^  szz־־761.
קבוקים  100גרם&  y $־148.

עוגיות סנדויץ'  1ק"ג ^270ג ־985.

SHH
• •J^P^B

סרגליחישוב/שעון ומחשבי כים יי
^" -— W *r- j k J / r

מבצע
"פדומץ"

ממרת
"™
 ' iZ &wyיf
*
הנעלה והלבשה'?**sHr
בהנחה עדSm <» 50%
הלבשת נשיH%^ 3

שמלוה "מאג" למידיח גדוליח במחיר6524.-
0%צהנחה על חצאיית פשחן "קטי" לדוגמא, . :
במחיר 5555-
לקראת החגים  -מכירה טרום עונתית

ב 30%-־  25%הנחה
 40%'o.>,Mjהנחה על הלבשה אופנתית של
קצן גילייז מ.מ• l־aXSU
-~3יצרן יוקרתי לדוגמא :שמלה 8571.-
^2^/875.- userקום ידייט יד־חן קטן

^239- m

חולצה 2797.-
"
"
 3070הנחה על מכנסיים
At a A
ארוכים "וישמר לדוגמא :במחיר 9L W.-
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