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הרצוג הראשי והרב שפירא שר־הסעד
שקס בלב הסדר, לשולח!

אנשים

רדיו
קצרים גלים

שרי המאזין א
וב־ באירופה שידור תחנות כמה

הז בורמה, ש? השידור תחנת בתוכן אסיד״
 על ת כני׳ ת! ישראליים שדונים אצל מינו

. . העצמאות ביום לשידור שנועדו ישואל, . 
ם כיי ד ג״/עונהלי ש קו " ״ ל א ר ש  עומדים י

 בחוץ־לארץ. השתלמות למסעי ץ בק לצאת
ה המנהל שפירא, ישעיהו ד׳־ר הם השניים

. פורת ולאה ת, התוכני! של כללי .  ה״ .
ם י נ י אז ו מ מנ ז ו  ביותר הקרוב בעתיד י

 כי לקודת רק ונותר ברדיו, תוכניות לערוך
 הקבועים. העורכים מן יותר בכך יצליחו

 הערוכה עטי, רו! בתוכנית הוא המדובר
 יום. יום והמשודרת ברתיני גארי בדי

 הצעה לשלוח יוכלו בכך המעוניינים מאזינים
 בהסתמכם ודברי־קשר, תוכנית של להרכב

שי בתקליטיית הקיים התקליטים אוצר על
 ישודרו, המוצלחות ההצעות השידור. רות
הבא. מהחודש החל

תדריך
 הבא, השבוע שידורי מתוך זו, תוכנית

אפשריים. שינויים מעניינת. להיות עשויה

 ד׳; (יום אחת כסירה שלושה •
 התוכנית מן קטעים — ישראל! ק,ל .ע;30

 בפני בתל־אביב, סוקולוב בבית שהוקלטה
 רוזנפלד, שלום בהשתתפות נאים, קהל־עתו

 אחי־ אמנון בן־נחום, עדה אלמוג, שמואל
 כחברי אלמג!ר ודן צפרוגי גבריאל נעמי,

 לברי, מארק טור ז מם, ד,ק! עט יחד הצוות,
 יעק!בי, יושף והחקיין ברנט משה הזמר

 השיר את לעבד לברי התבקש לראשונה
 שונים; עתונים של בטיגנונם חמודי אודי

 ברקע^ האינטרנציונל !עם השם ל1ן2 לאשה,
 שמא׳), ביד חלק ימין, ביד (חלק הארץ
 הצוות חשדי). שיר (בסגנון והצופה חרות

 (״מה עתונ׳ת בענייני שאל.ת סידרת על ענה
 בעתון?״ אותו כשעוסטים מלוח דג מר א!

 מסריח שהעתון אומר ״הוא בן־נחום: עדה
 בו שיש ן עת, זה ״אם רוזנפלד: מהראש.״

מער מרוע אל ש! הוא ״ם, הא! על ת חדש!
 של עתון זה ואם במינו, בשאינו מי! בבים
 את מרגיש הוא ארוכים, מאמרים מלא שבת
 יוצא ערב ן עתו ״מדוע במים.״ כדג עצמו

 השעות הן אלה .כי צפרוני: בצהריים?״
 יוצא השני הערב עתון ״כי אלמוג: החמות.״

 גדרש ונגד, בעד אחרת, בסידרה בבוקר.״).
 כשהוא מסויימת, שאלה על להרצות הצוות

 מחליף אך בעד, הנימוקים מיטב את משמיע
 פעמון צילצול לקול ועתו את וביה מיניה

 זו בצורה הנגד. נימ!קי של בהרצאה ופותח
 עדה בנות, גיוס ונגד בעד אחי־נעמי הירצו

רוזנ לאומי, תיאטרו! ננד1 בעד — בן־נחום
 — צפרוני מסחרי, רדיו ונגד ביער — פלד
ו בעד — ואלמוג ילדים הלקאת ונגד בעד
 יוסף החקיין יפה. אשת עם נישואים נגד

 לסיפור- החיות קולות את תרם יעקובי
כי המתאר אלמגור, דן בידי שחובר מעשה

 ואילו בישראל, מחתרת החיות הקימו צד
 חעתונאי שיר את השמיע ברנט משה הומר

 הפזמון לברי. של המוסיקה עם אלמגור, של
 של גראם / סנסציה, כפות ״שש החוזר:

 ומעט / כתות, עצמות רסק / אינפורמציה,
 / ניפוח לשם ושמרים / שחיתות אבקת
 / — תבלין ובתור / הרוח, תנשוב לאשר
מין.״ רוטב

ת ונדיר סדר להיו
 השנה חגג בן*צכי יצחק ישראל נשיא

 כשהחלה סעד. ד״תי בקיצוץ הפסח סדר את
 ז.מר סוערת, רות לנשב ליל־הטדר בעצם

 — ורוח ״נשיאים המשק: מחברי אחר
 דוד הממשלה ראש . . . ן״ א וגשם

ן!3 ו רי או הת לנגב, לליל־הסדר ירד ־
 מת,ך היינו עבדים בקריאת שם כבד

 ורעייתו ביג׳י פגשו הפסח בימי . . . ההגדה
ה ל  נענשו אתם אשר צעירים, בקבוצת פו
 אל־שייך. בשארם סיורם בשעת גם בשעתו
 פולה: קראה מהם, אחד של פניו למראה

 הוגים את שם לנו שנתן זה הנד, ״או!
 אחר־כך!״ מהם חלינו שכולנו המקולקלים,

 בערב נכנס שפירא משה הסעד שר . . .
 המכילים התיקים כל את נטל למשרדו, פסח

 החג, ערב שהגיעו כספית לעזרה בקשות
 מהם, ואחד אחד כל על בקפדנות ועבר

 סיפוקם. על ובאו נענו כולם כי לוודא כדי
 עוד ״כל הסביר, לסדר,״ להסב אוכל ״לא
 (־,נזקקים של ענייניהם שכל בט<י!ז אהיה לא

 הרב בבית שנערך בסדר . . . סודרו״
 הלוי אייזיק יצחק לישראל הראשי

 ארצות־ שגריר גם השנה נכת הרצת,
 לאוסון, לאוסרן. אדוארד בישראל הברית
 מפורטים הסברים הסדר כל במשך שקיבל

 הר* פנינה מפי ומשמעותם הטכסים על
 החוץ משרד איש של החיננית אשתו צוג,

מה הערב: בסיום אמר הרצוג, יעקב
 שבכל הלילות? מכל הזה הלילה נשתנה
 יעקב ישראל ענייני את לי מסביר הלילות
 . . . פנינה״ אשתו — הזה הלילה הרצוג.
" ראובן קיבל הפסח חג לכבוד ( ק מ ו ר ״ )

 שלם, כבש במינו: מיוחד שי גרינברג
 אל* סוליימאן הבדואי השייך מתנת

הוייזל.
★ ★ ★

ש־ יורש הזעצ
 נתגלח ישראל קול של תקציבו קיצוץ סוד

 לוי שר־האזצר ביקר ר ש כ״ מזמן, לא
ל כו ש  העליון. הגקיל האחרית במועצה א

 אשכול קבל המועצה, חברי בטני בדצריו
 ו,א,צר שת ע! ש המאמצים כל כי כך על

 אינם העלייה וקליטת הארץ בניין למען
״מוס אמר, ״אנו!נו,״ ראוייה. להערכה זוכים

 מקבלים? אנחנו ומה לעניין, נפשנו את רים
 . . . אחת!״ כסירה בשהשה עקינו שצוחקים

כ הכדורגלן־השוער הבטיח בשעתו, על,  י
ב רו רו  שלו הקריירה את יגמור לא כי דזו

 (הפועל שקבוצתו עד הכדורגל מגרש על
 כשהזכירו הליגה. לאליפות תגיע תל־אביב)

 מסיבה שנערכה בשעה השב!*, זו עובדה לו
 של זכייתה לכבוד תל־אביב הפועל מטעם

 הראשונה בפעם הליגה, באליפות הקבוצה
 גדר והשמיע רוב ח,ד! חזר שנה, 14 מזה

 עד שלי הקריירה את אגמור ״לא חדש:
 . . . הארצי!״ ע בגב גם תזכה שקבוצתי
ל הקומיקאי א ר ש ר, י כ א מ ה שפגש שו

 חינה אהל תיאטרון שחקנית את שבוע
 נשמע?״ ״מר, אותה: שאל רדזוכסקה,

 אמר ״מה?״ טוב.״ ״יהיה רוזובסקה: השיבה
. . לחוץ־לארץ?״ נוסעת את ״גם שומאכר, . 

 שטיילה הראכן, שולמית המשוררת
 כשהיא בתל־אביב דיזנגוף ברחוב השבוע
 3( הקטן בנה עגלת את לפניה דוחפת

 שפגשה למכר בגאווה הסבירה אתי, חודשים)
 :׳,יום את . . . יורש־הזעצער•!״ ״זהו בו:

 הבימה שחקני חגגו חג־הפסח של ד,אהרון
 בחברת רוכינא, וחנה מפקין אהרן

 בסיום רמת־אביב. במלון משפחתם, בני
 של זמנם את רובינא הנעימה הארוחה,
 על . . . השירים שיר בזמרת המסובים

 סמו* ההוליבודי הסרטים מפיק עם פגישה
 שר־הדואר מכבר לא סיפר גולדווין אל
 שה פג ניצל גולדווין בורג. יוסף ד״ר
 בחר כיצד בורג לד״ר להסביר כדי זאת

 כאשר נער, בהיותו הסרטים: הפקת במקצוע
 התפרנס והוא הראינוע, לראשונה הומצא
 גולד* נהג ברוקלין, ברחובות כעכים מממכר

 כסף לו התן כי אמו את להטריד תיו
 אמו החליטה אחד יום הסרטים. את לראות
 המוזר. החידוש את ולראות בחברתו ללכת

 אשנב על גולדתין הצביע לאולם, בבואם
 כרטיסים.״ קונים ״כאן לאמו: ואמר הקופה
 צריך קודם קונים? פירוש ״מה האם: תמהה

 משלמים.״ כך אחר ורק הסחורה, את לראות
 הדבר אין בראינוע כי גולדתין לה הסביר

 שבו עסק ״בני, אמו: לו אמרה מיד כך.
 שמראים לפני .כסף מאנשים לקחת אפשר

 היכנס הוא. טוב עסק — הסחורה את להם
לעסק!*

באידיש, מדפיס, *

השב\ע ון*1פס
כ • ! " כ ח " ך צ ל מ לי ט, א ל מ ! פסח של ״בסדר סיני: מבצע תוצאות על הי

 | אם דיינו. — וזאת זאת השגנו אם ומוסיפים: הולכים אנו דיינו. אומרים אנו
• אם ופותחים: הולכים שלנו הדיינו אבל דיינו. — זאת את גם לכך נוסף השגנו

 ! — פחות עוד השגנו אם דיינו. זה גם — פחות השגנו אם דיינו. — זאת השגנו •
זיינו. זה גם ;

 ן סיני, בשאלת לנגוע רוצה ״אני בכנסת: ק״אליעזר, אריה חרות ח"כ •
< השם את יותר לשמוע יכולים לא אתם להתעצבן. שלא מפא״י חברי את ואבקש

 ; למרות לשמוע, עדיין מוכנים אתם סג׳רה על אליכם מדברים כאשר מאד. מוזר סיני. >
שנה.״ ארבעים הזאת השאלה על דיברו שכבר ;

 י לתת מה אותי שואלים היו ״אילו :הוזייל אל סוליימאן השייך •
 ; הכסף כי ל״י. מיליון נותן הייתי הפרטי, מכיסי ל״י מיליון או עזה את — למצרים י
תחזור.״ שעזה בטחון לי אין אבל ובא, הולך י

: לו לבחור שר כל של ״זכותו :יוניצ׳מן שמשון ד״ר חרות ח"כ •
! הפרטי, חשבונו על זאת לעשות עליו אבל אחת. למפלגה השנאה את אישי כתחביב 1
משלם־המםים.* חשבון על לא |
! המשוררים לבין ביני ״ההבדל ברמת־גן: במסיבה פן, אלכסנדר המשורר • ;
; שהוא.״ כמות מתארו אלא בלאקה, העולם את. מורח אינני שאני הוא, האחרים ;
| טיפוס את אוהבות ״נשים :גיטרי סאשה הצרפתי הסופריהבמאי • !

 ! מאזין גם אלא שותק רק לא הוא כי בטעות סבורות שהן משום השתקני, הגבר
: לדבריהן.״

* רוו) יויוויוי־ י ו ן


