
קולנוע במדינה
)9 מעמוד (המשך
 הבנים לשני אם מ בלבד, אחד בן לגיוס
כאחד. ומאיר משד.

 על שהצהיר לאחר בשעתו ששוחרר משד״
 בזמן למד שלא למרות ישיבה, תלמיד היותו

 התחמק סדירים, לימודים בישיבה האחרון
עתונאים. עם אפשרית פגישה מכל בשיטתיות

 ימינו יד שמשה, העלתה קצרה חקירה
 ציון, שערי בישיבת בשעתו למד הרב, של

 ואילו המנוח, עיזיאל לרב שייכת שהיתר,
 כרב, שהוסמך לאחר שוחרר בניהו, מאיר

 הנמצא הכנסת בבית כרב להלכה משמש
 דוד ברחוב ניסים, הרב של הישן בביתו

 נוסף כרב, משכורת מקבל בירושלים, ילין
 תושבי בן־צב׳. מכון כמזכיר משכורתו על

 הרב ביקר בו ביום להזכר מתקשים השכונה
ל רק הי־יייי בבית־הכנסת לאחרונה מאיר

כמקום־תפילה. כמעם משמש אינו הלכה,
 !,חרושת ב<-׳ת עובד הבכור, הבן בצלאל,

 בירושלים, רוממה בשכינת טריקו למוצרי
 גם הרב. של אחיו שם על הרשום מפעל

ל בריאות), (מטעמי מגיוס שוחרר בצלאל
 כפקיד מד, זמן במשך בעצמו ששימש אחר

אח שנים לפני בירושלים הגיוס בלשכת
דות.

ן חו צ  לגייס האיום כי נראה כהדרה. נ
 על כלל השפיע לא לצבא, מבניו אחד את

 הניר. במפעלי ניסים של מלחמתו חריפות
 המוחלט בנצחונו המלחמה הסתיימה השבוע

המס שר ת בנוכח! שנחתם בהסכם הרב. של
 עצמם על קיבלו ספיר פנחס וד,תעשיה חר

 הם במלואם. הרב תנאי את חדרה חרשתני
 להחזיק בשבת, העבודה את להפסיק התחייבו

 שיפקח הר-נות מטעם משגיח חשבונם על
ההסכם. ביצוע על

 ניסים הרב של בניו עדיין חיכו השבוע,
 הוא אם ברור היה לא אולם לצו־גיוס.

 שלא או למהדרין, כשר חדרה ניר על יודפס
בכלל. יודפס

אסונות
תוקן לא השדק
 כבש מעל שירדד, ),58( בינדר רגינה העולה

 דמתה לא שנים, שלוש לפני בחיפה האניר,
 את שעזבה ליפציג, ילידת המסודרת, לאשר,
 העולם. מלחמת פרוץ עם בגרמניה ביתה

 בו מקום לבולגריד״ אותה טלטלה המלחמה
 ארצה, עלייתם אחרי יוסף. בעלה את הכירה

 קטנה בדירה ביפו, בינרר הזוג השתקע
ה על לאפוטרופוס השייכת למדי, ורעועה

הנטוש. רכוש
 עלתה הקטנים, החדרים שני בעלת הדירה,

 לירות ושש מפתח, דמי ל״י 2200 לרגינה
 דיקנית: היתד. רגינה דירה. שכר לחודש

האפוט במשרד מופיעה היתד. דש ח מדי
הי ואם הדירה, שכר את משלמת רופוס׳

ה בחדר מתעכבת היתר, פנויה, שעתה תד.
 את לתקן אדיבה בלשון ומבקשת חלונות

שנסדק. הבית גג
 לא האפוטרופוס משרד פקידי אולם

 דירה שכר הריקנות. ארץ בגרמ,יה, נולדו
 לא המבוקש התיקון אך בזמן, אמנם שולם
 ובעלת הגג דלף שנים שלוש במשך בוצע.
 בגיגית הגשם מי את אספה השקדנית הבית

החדר. באמצע לתפארת שניצבה
 בימי שעבר, ע בשב! המיטה. על גג

 בצורה בינדר הזוג הופתע הגדולים, הגשמים
 עצמם את מצאו הלילה באמצע נעימה. לא

 הסדוק הגג ומזונים. רעפים בשברי מכוסים
 מטחם. על בדיוק נפל ראשם, על התמוטט

הרעפים. משברי נפגעו לא למזלם
גדו אחת באמבטיה הדירה נראתה בבוקר

שלול בתוך התנדנדו ורהיטים גג שברי לה•
 פקעה. רגינה של סבלנותה הגדולה. המים ית

 ויתרה האפוטרופוס למשרדי הפעם תה בעל!
 את הפתיעה הרגילה, המנומסת הבקשה על

 אדיבה כאשר. לראותה היה שרגיל הפקיד,
השולחן. על חוקה בדפיקה וותרנית,

 הצהרים אחרי שלה. את עשתה הדפיקה
ה את באדישות סקר פקיד׳ בביתה הופיע

ל לחכות עליך מצטער, ״אני ואמר: נזק
ה מבקשי ברשימת רשומה את תורך•

תיקונים.״
בע רגינה. חקרה בינתיים?״ אישן ״איפה

 התמצא הוא הפקיד. את ענינה לא זו יה
 שאת רק יודע ״אני פיננסיים. בענינים בעיקר

 הסביר, התיקון,״ מחצית את לשלם תיאלצי
מראש.״ שתשלמי רצוי ״והיה

אדם דרכי
האופג״□ גוגב■
עזריה נתפס כבר לכן קודם אחת פעם

הת השופט גנובים. אופניים בהחזקת רדאמי
 מולרצליה, )23( הצעיר במתקן־האופניים חשב

 לשלושילץזודשי אותו דן בדינו, החמיר לא
תנאי. על מאסר

ב רדאניי את הכניסה זו ראשונה עבירה
המש של הפיקוח לרשימת אוטומטי אופן
 ביקרה חודשים, כמה לפני וכאשר, טרה.

 ומצאה הצעיר של בחנותו שוטרים חוליית
 גנובים. האופניים כי חשדה אופניים, זוג שם

 האופניים כי רדאמי מסר במשטרה בחקירה
דויד מהנער אותם שקנה אחרי לו, שייכים

ואשתו כינדר מחוסרי-גג
לראש כיסוי חסרי

כ הוסיף ממדינה!״ אישור לי ״יש מדינה.
מלא. בטחון

האישור. את להביא שלחוהו השוטרים
 מיהר הוא כזה. פתק היה לא לרדאמי אך
ב בו לו יכתוב כי ממנו ביקש מדינה, אל

 האופניים. את לו מכר אכן כי אישור מקום
 התייצב אפילו הוא כבקשתו. עשה מדינה

 האופניים את מכר שהוא העיד במשטרה,
לרדאמי.

 שוב הופיע ומדינה שעות, 34 עברו לא
 העניין,״ כל על ״חשבתי המשטרה. בתחנת
ה האמת.״ את לכם לספר ״ובאתי הודיע,
 לרדאמי, אופניים שום מכר לא הוא אמת:

 ביקשו שרדאמי לאחר רק אישור לו נתן
מהפח. להחלץ לו לעזור

 השלום שופט בפני רדאמי עמד השבוע
 רק לא הואשם מגורי־כהן יוסף התל־אביבי

 בנסיון גם אלא גנובים, אופניים בהחזקת
 300ל־ נידון הוא המשטרה. את להטעות

שלו מאסר את לרצות גם נלקח קנס, לירות
 להתחמק, ניסה ממנו אשר החודשים שת

מדינה. של הפתק את הציג כאשר

תרמיות
למהדרין כשר
 הו- שמואל הרב נקרא חודשים כמה לפני

 בתל־ הראשית הרבנות משרדי אל לנדר
 שהוזמנו אחרים רבנים בחברת שם, אביב.

ידי נתקבלו כי שמע השונים, העיר מחלקי
ת  מוכרים חנויות־מכולת שבעלי ברבנות ע

 בשר של במסווה טריפה, בשר של קופסות
 כל ביקורת, לערוך נתבקשו הרבנים כשר.
באזורו. אחד

 גולדשטיין, אברהם של המכולת בחנות
קופ שלוש הולנדר מצא א׳, מזרחי ברחוב

 מהן שתיים חשדו. את שעוררו בשר סות
 היתה השלישית ואילו עטיפה, חסרות היו

 תוכנה על שהכריזה בתודיודסימון עטופה
 תווית־ כי היה נראה החרוץ לרב כשר. כבשר

 שהורדה אחרי הקופסה על הודבקה הכשרות
 לי..;שרד השלל את לקח הוא אחרת. מקופסה
 בקום־ שהחזיק החנות בעל עם יחד הרבנות,

אלד״ סות

 הסתבר אולם החשדות. התאמתו ברבנות
מע את ביצע אשר הוא גולדשטיין לא כי

 הסחורה את קנה שהוא אלא הרמאית, שה
 יעקב הסיטונאי של מחנותו שהיא צמות

קיבלים.

 היה למשטרה בחנות. קופסאות 50
 פרשת עם קשריו בשל ידוע קיבליס כבר

 היא )•1040 הזח (העולם המוברח הסוכר
 שם גילתה בחנותו, מדוקדק חיפוש ערכה

עלי הודבקו אשר טריפה, בשר קופסאות 50
 אחרות, מקופסאות שהורדו תוזיות־כשרות הן

הרבנות. ביקורת את שעברו
 השלום, בבית־משפט קיבליס הופיע השבוע

 היתה לא אולם סניגורים. שני מלווה כשהוא
 היה אילו באשמה. להודות אלא ברירה לו

 הסוחר היה שלו, במעשה־התרמית מצליח
 כל על יותר פרוטה 220־150 מרוויח הפיקח
 כשלונו על־ידו. שהוכשרה בשר קופסת

קנם. לירות 100 לו עלה

ישראל כל
דביז■□ חסרים
 הזר המטבע את לקנות החל האוצר

 רוח למורת פרסיים, ייצואנים בידי שהצטבר
 את למסור רוצים שאינם עצמם, הייצואנים

יכו אינם הייצואנים הרשמי. בשער המטבע
 זוכה, עד״ ״אל . . . לסרב למעשה, לים,

ה גדולה. ממשלתית לתמיכה זאת, לע,מת
 עבור לדולאר פרוטה 850 של פרמיה צורה:
 של ה״וז׳ירית הוצאוודד,תובלה מחצית כמעט

למו זוכה אילץ אפריים . . . החברה
 חלקי־ מייבוא רבע נוסף: ממשלתי נופול
 לחב־ יוצמד לארץ, המובאים למכוניות חילוף
 המייצאות וכו׳) (קייזר־פריזר אילץ של רותיו

. . מצדן חלקי־חילוף יש מוסד עוד .
ה גשוק־ד,כספים מזלו את ינסה ראלי

 לארגזי בנק בשפל. עתה הנמצא אמריקאי,
 הכספים בשוק מניות להפיץ עומד לישראל

 . . . בדולארים רווחים 570 יבטיח האמריקאי,
חב על־ידי יפותח קלאסי קאפיטליזם

 צמיגים, לייצור ההסתדרותית אל״אנס רת
 ובליב־ בגאנה מטעי־גומי לגדל תתחיל אשר
.ריר, . המבו המים פיתוח עכורות .

 בחוץ־לארץ ישראליים גופים על־ידי צעות
 בד, ממשלתית, חברה בידי להבא ירוכזו

 ו־ מקורות תה-ל, הממשלה, מיוצגים יהיו
.סילל-בונה . מתכ חפר עמק מועצת .

 לפי אלכסנדר. לנחל מסביב בנוף, שינוי ננת
ל הנחל יוכשר האזורית המועצה החלטת

 שטח יימסר זה לצורך ימי. ולבידור שיט
 שפך ליד מרובעים קילומטרים ארבעה של

שתע קואופרטיבית, לקבוצה לחכירה הנחל
 איש 50(ל־ גדולות מנוע סירות שתי מיד
 תקים המועצה קטנות. סירות ועשר אחת) כל

ו עצים תיטע קלות, לארוחות מטבחים שני
..ספסלים תתקין הישרא האופלה .
 פינוי עם משלה. לבית בקרוב תזכה לית
 תל־אביב, ים שפת על קסם, קולנוע בנין

 הבנין יועמד ההכנסה, מס משרדי על־ידי
. האופירה לרשות . הסטטיסטי לפי .

 אחד ישראלי אזרח נהרג האחרונה קה
ה מספר ואילו הכבישים, על יומיים 7כ

מ ליותר מגיע מתאונות־דרכים פצועים
ליום. חמשה

תזכיר
שהור הון

ה השבוע פסק ירשת ולא רצחת
 קיסטר, יצחק ד״ר התל־אביבי המחוזי שופט

ה אשתו אחריה שהניחה הירושה במשפט
 ממעברת שלמד. סלים הרוצח של מנוחה

 טען )1045( הזה •העולם שמסר כסי עמישב.
 יצחק עורך־הדין המנוחה, קרובי של פרקליטם

 בירושת יזכה שהרוצח יתכן לא כי ברא״ז,
. זו דעה קיבל השופט קרבנו. .  משפט .

ה בתולדות ביותר הגדול מס״ההכנסה
 הזה העולם תצפית במדור נמסר עליו מדינה,

 הכנסה שמס אחרי בפשרה. הסתיים )1057(
 הסתפק לירות, מיליון חצי תשלום דרש

 בתשלומים ישולמו אשר ל״י, אלף 40ב־
.שנתיים תוך .  שחור, להץ חנינות .

 הכנסה, מס שלטונות על־ידי כה עד שניתנו
 נמצאו ),1043( הזה העולם סיפר עליהן ואשר

 הכספים ועדת על־ידי כבלתי־כשרות השבוע
 יכולה אינה כי קבעה הועדה הכנסת. של

 עקיפת־חוק של שריח להסדרים• ידה לתת
. . מהם נודף  גורביץ, אירי עורך־הדץ .
 בהרחבה גילה הענפות עיטקותיו את אשר

 בבית־ בדין השבוע •ב ח ,0038, ת ה 'העולם
 מעיסקו־ אחת על ברל״אביב, השלום משפט

הצהרד,־בשבועה. זיוף — תיו

סרטים
ש ת־הבל ב

 ארצות־הברית) תל־אביג; (חן, אריאן
להב קשה אשר סנטימנטלית, קומדיה היא
 או קומית היא שבה הסנסימנטליות אם חין

 יהיה, שלא איך רגשני. הוא שבד, שההומור
ה בידיו אלה, תכונות של נדיר שילוב

 אל מביא ויילדר, כבילי במאי של אמונות
מקסימה. יצירה הבד

 של המקורי שמו הוא הצהרים אחרי איהבת
 השם אם להחליט חופשי והצופה זה, סרט
 מזדקן ז׳ואן דון אהבת בגלל לסרט ניתן
 לנערה חייו, של באחרי־הצהרים קופר) (גרי

ה אוירת אם או לבגרות! הגיעה שטרם
אחר שעות מוקדשות לה פאריס, של אהבה

לשם. משמעות שנותנת היא ד,צהרים,
 הפבורן, אודרי ממוות. תציל אהכה

וה הנערי הגוף העקומות, הרגליים בעלת
 פרטי בלש של בתו היא הקוסמות, עיניים

 אחד) שאנסון אף שר שאינו שבלייה, (מורים
 הבוגדים זוגות אתרי בעיקוב בעיקר העוסק

 נודע לו אשר בעל כי מגלה, כשהיא בזו. זה
 מאהבה, את לרצוח עומד אשתו בגידת על

 בצ׳לו, הנגינה שיעורי את דרי א! מזניחה
 למשכן לולייניים באמצעים לחדור ממהרת
הזוג. את להזהיר כדי האסורה, האהבה
מ בקונפידנשל, השנה כאיש קופר, גרי
ל מבלי הבלש, לבת גם רשת לפרוש מהר
 מתוקת־המבס הילדה שמה. את אף דעת

 המוכרים תכסיסים בסידרת לשבור, מצליחה
מעו היא הקשיש. המחזר לב את אשה, לכל
ש עד דמיוניים, בסיפורים קנאתו את ררת

 מקובלת כך כל לא בדרך מסתיימת אהבתם
בפאריס. אחר־הצהרים אהבות לגבי

משתגע היה המשוגע
 תל-אביב; (אסתר, לחיים התאווה

 המוזרים לחייו המניע היא ארצותיהברית)
 של הציורי הביטוי וליכולת ורבי־התהפוכות׳

 כל על כך ואן־גוך. וינסנט ההולנדי הצייר
 סטון, אריות) (כפירי אירוינג סבור היה פנים

 המבוסס הצייר, חיי על דמיוני רומן שחיבר
 קיבל זו סברה ביאוגרפיים. סרטים כמה על
 שעל מינלי, וינסנט איטלקי ממוצא הבמאי גם

 ואת האמן את להחיות ניסה הרומן סמך
ציוריו.

 לא בצורה הבמאי הצליח השניה במשימה
 גוו, ואן של ד,מק!ריים בציוריו שיגרתית.

 פרסיים אוספים מעשרות זה לצורך שלוקטו
 צילומי בעזרת רוח־חיים הוסחה ובתי־נכאות,

 ציוריו לנופי הותאמו הנוף צילומי צבע.
ימיו, באחרית שהשתגע הצייר של הלוהטים

פקאן ומיצ׳ם סילפה סימץ
לחזח כיסוי מיותר:
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