
במדינה
משטרה

ב ר בילוי ע
 אברהם הדרומית, הנפה סמל של רוחו
 נהג מדים לבוש מרוממת. היתד, תיסמן,

 לידו יפו. של בסמטאותיה שאול, בג׳יפ
 ציפתה סמוכה ובמסעדת חיננית ידידה ישבה
 לכל המלך. כיד ושתייה דשנה ארוחה להם

 בילוי ערב להיות צריך זה היה הדעות
נעים.

 ידידו של בג׳ים נהג וויסמן כי העובדה
 סם׳ וכלל. כלל לו הפריעה לא רשיון, ללא

 כך לבקורת. צפוי אינו במשטרה ראשון
 הקפידו שלא הקפה, בית בעלי גם חשבו

 הסמל של לגרונם שנמזגו המשקאות על
 החשבון. את לרשום אף טרחו לא וידידתו,
 הקפה׳ את השניים עזבו כהלכה שיכורים

 חדשות• הרפתקאות אחר לתור יצאו
 שעלול מה ארע צבאי, מחנה ליד ואז,
 ב התנגש הג׳ים ראשון. לסמל אף לקרות
 מעוצם החוצה הועפה הידידה עמוד,

 בד א שלא וויסמן, אברהם במדרכה. ונחבטה
 ממקום ונמלט רגליו נשא עשתונותיו, את

התאונה.
 הסמוך מהמחנה חיילים חזו הרע למזלו

 '3X1? י!א שאםפה ניידת׳ הזעיקו במתרחש,
 לדלוק ומיהרה מפיה עדות גבתה הפצועה,

הנמלט. אחר
 ודחשד׳ לאחר השבוע,

"למשפט ת־סמי ראשון סמל ״ ׳  י
 ובריחה שיכרות! תוך נהיגה רשיון! ללא י ל מיות וע תלויות אשמות
התאונה• ממקום

תזכיר
משמיץ אסף

ת מו מרו  וסבי' בירושלים הקדושים ייי
£נ ״ ־ ״ ו ל ״ י ״  וקמב ־

 לבין המרשאלד, דאג האו״ם, מזכיר מל
/ ״ , ״  שבועית שלושה לפני יעשהוד 3^

^ * * י (העולם תצפית ר?דוד
ת ם ש רי פ סו  שהתקיימה היהודית־ערבית ה

 להדים ושזכתה ,בל-אביבת שעבר ^חתש
 ייחיקים שינים בחוגים ביותר וב״ם ח

 ),ז098 הזח (העולם ישראליים תרבות אומי
ת ב ־ " בחריפות ו ״ > £ ״ י ״

 מיכאל המפא״יי אל-יוס עורך ,ביד
 ערב תיהוד האיגוד חבר שהוא אסף, אפה.
 הכינוס מארגני את האשים מפעיליו, ואחד

חברי אי -ימק גרווי הין

ס חצרי ר בינתים 'טמיתי' הפעילי' ס הנוצר בבית בנצרת, להתכנס שנועדה
ל לה^33 '?י'שאי אחיי תתקיים ׳יים צעי'  ל סולקו )1104 הזה (העולם לביטולה
 הערבי הסופר של המובטחת התנצלותו ר א
 הביסוס חסרות האשמי״יו על ל?נאני, א3ע-

ס • • • תמוז בנימין הסופר כנגד ־ה  י
צי א ״ י טי ״ א  מלכתחילה שנאסר החתולה, ה

 הפנים, משרד של הצנזורה בידי להצגה
 גופם של מחאותיהם אחרי להצגה הותר

בתי־ )1103( הזח והעולם רבים ציבוריים
ה . לי פ ה ת ה י ת ד ע מהוגי׳ ה

 רחובות, של העממיים הספר בבתי למעשה
״ נמסיי עליה ראשוניים 'שפוטים י ״ ״ ב

ויהשני אישיי' י> 099( הזה א ^נ י ״ " :
ד הגבוה הדיז בית בהחלטת  ו ב הקרוב דווקא אינו קרוב ספר בית *בע- י33?

 העקרזז את איפוא ביטלה זו החלטה
 הקרוב הספר בבית ללמוד חייב ילד שכל

ילדים להעברות פתח פתחה ובכך לביתו,
טומטע ׳ספי לבית יפפ מביח שי׳ ה תמ טו . . . מעמדיים או חברתיים ש״־ ה מ

מי י נ לציון מראשון חרל״פ הרב של פ
הראשית, הרבנות של המשמעתי הדין בבית
תשלום תמורת בוסר, נישואי עריכת בעודן
של לשאילתה נושא השבוע שימש כסף,
שביקש רובין (״הנס״) חנן ד״ר מפ״ם ח״ב

ה מאחורי לחץ הופעל אמנם אם לדעת,
להגיש שלא המדינה, פרקליטות על קלעים,
העולם שגילה כפי הרב, נגד פלילית תביעה

המשפטים שר הכחיש כהרגלו ).1097( הזר,
למנד המשפטי ״היועץ והשיב: הידיעה את

שהיה הראיות, חומר את בעצמו בדק שלד״
שיי־ מסקנה׳ לכלל והגיע המשטרה בתיק

פלי־ אשמה להוכחת מספיקות אען ראיות
. ״תל, . ה . ע ת רו ו נ ו ז טיב, מאיר ה

בהעולם שעבר בשבוע פורסם חייו שספור
עורך־ שהגיש בערעור הצליח ו) 104( הזח
עיני המחוזי• לבית־המשפט קאזיס חייט דינו
המשפט בבית שהציג טיב, מאיר של שו
מסרו כיצד שספרו היצאניות, מכתבי את

ד,ופ־ המשפט, ובבית במשטרה שקר עדויות
שנים. ארבע במקום מאסר לשנתיים חת

12

אנשים
בר• נציג או ש ל הגודא

 משרד בפד השבוע עמדה חמורה משימה
 כי החלים במשרד שהוא מ־ הישראלי. החוץ

היש הדמוקרטיה את לעולם להמחיש כדי
 צילומים העולם לרחבי לשלוח יש ראלית,

המקו בתלבושתם ערביים, כנסת חברי של
היש מהפרלמנט אוטנסיים בצילומים רית,

 לבנין הצלמים חבורת הגיעה כאשר ראלי.
 אולם ישיבה, נערכת לא כי התברר הכנסת,

 הצלמים במזנון. היו כנסת חברי מספר
 באולם הושיבו הם תמונות. לביים החליטו
 פאריס המפא״יי הערבי הח״ב את הכנסת

 אירופית בחליפה לבוש כשהוא חמדאן
 הרב הושבו צדדיו ומשני לראשו, כפיה עם

 כן־יעקב זלמן והרב נורוק מרדכי
 הושבו מאחוריהם כיפות. חובשים כשהם
 סלים צאלח וח״ב מנזפ״ס כמיס, יוסף

 הצלמים אלמוגי. יוסףז יושב כשביניהם
לנ מאזינה החבורה כאילו תמונות ביימו
 נצביע ״אולי אלמוגי: הציע ומצביעה. אומים

 עורכי . . . יהודי?״ הוא מי השאלה על
להת כך כל התרגלו הישראליים העתונים
 דוד הממשלה ראש של המתמדת ערבותו

 עם שבמסיבה עד דת, בעדני כן״גוריץ
 האורחים: אחד אליו פנה עורכי־העתונים

 מסיבה באותה • . . הראשי״ הרב ״כבוד
 לעורך מיוחד היתר נתן כי ביג׳י, הודיע
 לא דיסנצ׳יק, (״צ׳יק״) אריה מעריב

 נימוקים בגלל לעברית, שמו את להחליף
ה הדתות שר . . . לפרסום ניתנים שאינם
 הסביר טולידאנו, משה יעקב מיועד

 הרבנית המצנפת את החליף מדוע לאחרונה
ה ואת ה״לפה״, שלו, הגבוהה הספרדית

 הרחבים, השרזזלים בעלת השחורה גלימה
 ברחוב, ״בעוברי רגילה: רבנים בתלבושת

אומ ילדים שמעתי וגלימה, מצנפת חבוש
 שאין הבנתי ערבי.״ רב הולך ״הנה רים:
. . חיינו״ בחוזי זאת לתלבושת מקום ב .

הת השבוע, שנערכה החרות תנועת דתוע
 הונגריה יוצאי כי הועידה מצירי אחד לונן
 התנועה. במרכז מתאים לייצוג זוכים אינם
 ״גם :כאדר יוחנן הד״ר לעברו קרא
 הגול- אוכלי של נציג לשמש יכול אני

 נוכח היה הועידה של בפתיחתה . . . אש*
 הארץ, של קלה אמנות לעדני הכתב גם

 מהעתונאי דונביץ ביקש דונכיץ. נרד
 אלה הם מי לי ״תגיד :אכיעם ישעיהו
שבה לך מבטיח ואני הבמה, על היושבים

 הם מי לך אסביר ושומארר דז׳יגאן צגת
 לה מצאה מקורי עיסוק . . . השחקנים״

 משה של אלמנתו א־כילוב, חנה הגברת
 תל־ עירית ראש סגן שהיה מי איכילוב

 חנות דיזנגוף ברחוב פתחה היא אביב:
 וצפרי* חיות לממכר ומפוארת חדישה

^ ^
3י־ אייית ׳•יד חזזיוקה

 התגלה נשיקות, בעניני גדול כמומחה
 ף, צח משה טבריה עירית ראש השבוע
צול כל את אישית בשעתו שנישק האיש

 שואלים ״כאשר צחר: סיפר הכינרת. חות
 אני שנה, 31 בטבריה יושב אני למה אותי

 הנוף בין אחד יסודי הבדל יש כי עונה,
ב אצלנו תל־אביב. של והנוף טבריה של

 זזמרפסת דרך בערב כשמסתכלים טבריה,
הכי עם מתנשק הירח את רואים החוצה,

 רואים החוצה כשמסתכלים בתל־אביב נרת
 מנשק הוא אם אשתו. עם מתנשק השכן את

 נאום שנשא אחרי דקות כמה בכלל.״ אותה
 עינת פתיחת לכבוד חגיגית במסיבה זה,

מציגים כיצד צחר שמע בטבריה, ההארחה

וידידות* לופוכיצ׳י במאי
למזל זפיקות שלוש ? ־•׳*

ליוחנן שנלווה המחזה מחבר להיות העתיד איזנברג, הגברת את המסיבה אורחי בפני
יוחנן, של בהסוסיו מיד הבחין במסעו, פיה ש״על כאשד. כינרת, גלי מלון מנהלת

 החברתי מעמדו את יהלום זה אם שהתלבט הענינים את לקח צחר דבר.״ כל ישק
. פיה על אותה לנשק ומיהר ברצינות .  הזמין יורם שלישית. מדרגה במלון לגור .

במקום, מעריב כתב פרת, עמנואל את הד״ר של בפיו השבוע היה מרתק סיפור
היתר: בין אותו ושאל זראי, את שראיין ל־ החולים לבית היועץ כרכה, שלמר!

מסמור, כזה?״ במלון גר שאתה יתכן ״כיצד הד״ר סיפר גן־מגד. בהדר־רמתיים חולי־רוח
 את להפסיק מיהר פרת, עם קודם שנדבר ריחו- בית חולי של המסיבות ״באחת ברכה:

 לנסוע צריך יוחנן עמנואל, ״תבין הראיוןג הרף ללא בי הנועצת בזקנה׳ הרגשתי לים,
 לו לקלקל רוצה לא ודאי ואתה -לחוץ־לארץ ולס. התזמורת ניגנה שעה אותה עיניה. את

ש־ היום עד מרוצה יוחנן כזה.״ ■בפרסום . הז־ משהו. ממני מבקשת היא כי הרגשתי
. . . הגרועה הפירסומת את למנוע הצליח הנפלא הרקוד זד, היד, לרקוד. אותה מנתי

של רעיתו היתה במתיחות זהירה יותר בת הזקנה החלימה ולמחרת בחיי. ביותר
 מועדון פתיחת בערב זראי. ריקה יוחנן, 3 של שהיה אחרי. לביתה ונשלחה 75ה״

 דאג אילון, רפי של מיסודו סוף־העולם, היתה היא כי התברר בב־ת־ד,חולים. שנים
ר העיר ראש את לריקה להכיר נלסין שתשוקתה רב, של ואשתו רב, ש, בתו  הני
ד. עליה והיה ואלם. לרקוד היתה חייה כל נ  אותה. שמותחים בטוחה היתה ריקה נ

העי מועצת לישיבת ריקה נקלעה למחרת תתגשם״ שתשוקתה עד שנה 75 לחכות
 הפליטה בראש, יושב ננר את ראתה ריה, המרב של הראשונות בהצגות הצופים . . .

 . . • העיר!״ ראש באמת אתה ״היי, צווחה: לשמוע הופתעו בקאמרי, איטפדוביזאציה
ה מנהל ביקר יותר צפוני לילה במועדון ש־ התברר מיירכה. כל לסיי דפיקות שלוש
ב שהות שניצל דורי, יעקב טכניון הכניס לופוכיצ׳י מרסל ההצגה במאי
של 209 מינוס במועדון לביקור טבריה הצלחה כסימן בצרפת, המקובל זה, נוהג

 סגור שהמועדון למרות סלומון. מקסים לורו־ בילה האחרונות בחזרות אגב, להצגה.
 נכנם והרחבה, שיפורים לרגל זו, בעונה חנה הקאמרי שחיוניות של דחדרתד בישי

יצא לא מ״ס, 4( הקטן בבר לבילוי דורי שבתוקף פורת, ואורנה מרון*רכטר
בבוקר. אלא ממנו ביקרו האמנותית, הועדה כחברות תפקידן

 הקהל לפני אותה שהציגו לפני ההצגה את
 הקואופרציה בסמינר היפאניים הנציגים . . .

ל בואם מאז עסוקים היו האפרו־אסיאתי,
בידי מאוד. מוזרה תעלומה בפתרון ישראל

 בואם לפני ישראל, על להם שהיו עות
 התרבות חיי על משהו גם היה לארץ,
 היימה תיאטיוו כאן שיש ידעו הם בארץ.

 רובין*הוד. הוא הארץ שחקני גדול וכי
 רובין־הוד הוא מי לדעת מאמציהם בל אולם
 שלא לשמוע מאוד הופתעו הס בתוהו. עלו

 מאמצים אחרי רק בישראל. כזה שחקן קיים
ה לשחקנית מתכוונים הם כי התירר  חנ

 זכה ביותר אכזרית למתיחה . . . רוכינא
 לאילת שנסע זראי, יוחנן המלחין השבוע

 למחזה מוסיקלית, השראה שם לשאוב כדי
 עבור לכתוב עומד שהיא חדש, מוסיקלי
אר בעוד שתערכנה אילת, שחרור חגיגית

 ועדין נפש כאנין היודע יוחנן, חדשים. בעה
בנד דוזקא לאו ליבו לחרדת שוכן הליכות,

★ ★ ★
ת המיר׳ונר׳ם אופנ
 של המיליונרים בין האחרונה האופנה

יפה עם נשואין כנראה היא ארצות־הברית
 בקצב חימשו המגפה אם ישראליות. פיות
 יפה־ את בקרוב לאבד ישראל עשויה כזה,

 קריס, ארתור שהמיליונר אחרי פיותיד״
 ארטיססס, יונייטד הסרטים חברת נשיא
 הד״ר וייצמן מכון יפהפית את לאשת נשא

 ישראלית יפהפיה זכתה דנון, מתילדה
 נישואין להצעת פילצר, נורית נוספת,

 על בסוד עדיין השומר אמריקאי, ממיליונר
 בתי נורית ההצעה. את קיבלה היא זהותו.

 ידוע, יופי סלון בעלת של בתה ,20ה־
 זכתה סרטונים, בשלושה כה עד שהופיעה

בי כאשר בינלאומי לפירסום כשנתיים לפני
 ל״ף הדו־שבועון של הנודע הצלם בארץ קר

 צעירה. למצוא במטרה הלסמן פילים
הוא ישראל. את בדמיתה שתיצג ישראלית

ע ס ש ה
, מאיר • לי ע  רוב יצטרכו במאוחר או ״במוקדם כהן: אהרון פרשת על י

 הנהנה מוסד, עם פנים בשום להשלים אין כי מסקנה, לידי להגיע בארץ המפלגות
 מתוך המדינה, לבטחון. נאמנות מפלגות נגד להפנותה כדי שלטונית, מסמכות
סבירים.״ בלתי חשבונות

 חייבים ״כולנו קאסם: כפר פרשת על מרידוד, יעקס חרות ח"כ •
עו... שליחות שמילאו על שנשפטו הבחורים כלפי סימפט־ה בלבנו להרגיש ס  ו

 ישר המובילה הפרשה עבור האחריות שרשרת נותקה לדין שדמי של הבאתו עם
בן״גוריון.״ דויד מר הבצזחון שר אל

 של מניות על דיווידנדות משלמים אין ״בפוליטיקה :רמז אהרון אלון? •
עבד..*
 אחת. מתופעה מזועזע ״אני :בן־אחרץ יצחק העבודה אחדות ח״כ •
 המעבידים כלפי הפועלים ותביעות טענות מכוונות החופשי, העולם ארצות בכל

שנקר.״ עם במקום ובקר אשכול עם הוא ויכוח כל בישראל ואילו
סלע. מהלירה לעשות שרוצים ״שמעתי ג כאדר יוחנן ד״ר חרות ח״ס •

לחצץ.״ ויהיה יהפוך הסלע כי זאת, תעשו אל
שעבר אדם אצלנו ״היה ישראל: ממחנה חרות, לועודת ציד אמיר, יעקכ ס

ריד.״1' זכרונו למפא״י, י
באיב־ שהתסרסם בראיון לשעבר, הרמטכ״ל של בתו דיין, (״יולה״) יעל ס
 רב סיפוק לי גורמים רימוני־יד בסטן, לירות יכולה אני כי ״אם סטאנדארד: נינג

 ידי.״ בכף המוות את מרגישה אני כד ייתר.
.'י ----------י------

מיי רם י ר "'יו ו ז טי מ הוא ישראל. את בדמותה שתיצג ישראלית '
לאח בלייף. הופיעה ותמונתי, בנורית בחר ׳=ןור*מ ורם •יריה של יהמפוא ליי

 בחובית נורית של תמונתה הופצה רונה
 ראה ושם התיירות, משרד של תעמולה

 לראשונה האמריקאי היהודי המיליונר אותה
. בה והתאהב .  לא שעדיין צעירות אגב, .
 אינן אמריקאיים מיליונרים עם התחתנו
 צלם עתה - מבקר בארץ להתיאש• צריכות
ד מפורסם, פחות לא עולמי ד רנ הרט* כ

שבועות, כמה מזה הוא, גם העוסק מן
. . . ישראליות ויפהפיות נערות בצילום
 לב תשומת השבוע שעוררו אחרים נשואין

 ה- בה המיופה של נשואיו היו בישראל,
ה 1)1 בארץ גואטמלי ח ה ר סי א ר * ג גראנ

ס  גוסאמלה ציר שהיה מי של בנו הבן, דו
בארצו. לנשיאות מועמד ועתה בישראל
 בנשואין ברומא השבוע נשא הבן גראנדום
ח את אזרחיים ל ט ר, ס נ תע של בתו די

 פרשה הסתימה הנישואין עם הרצלייני. שיין
.הבן, בין. משפחתיות מריבות .של ארוכה

 ושאר'בני האב' גראנדום גראסיה לתורתה
 שטחה . לנשואין שהתנגדו המשפחה

ץ, דן של בביתו שררה אחרת מו א ־ כן
 והגיע מארצות־הברית שבועיים לפני שחזר
־ השלישי. בנו להולדת בזמן

ו נזגון־רננוו ■חנה הקאמרי שחקניות *
פורה. אורנה

1ו0§ הזוז חינויס


