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צרפתית ופתובת ארנול דיין,
— לבון השמצות מול

עברית* וכתובת ארנול דיין,
בינלאומית פרסומת —

רדיו
תוכניות

ר מרוץ דו ב־
 קול־ישראל מסוגל רחוקות לעיתים רק

רחו מעיתים אחת למאזיניו. הפתעה לגרום
 ללא בצנעה, האחרונה. בשבת חלה אלה קות

וה המבדרות אחת שודרה יתרה, פרסומת
 נוסף קול־ישראל. שבתכניות משעשעות

 היתד. המשעשעת, שבתכנית ההפתעה לעצם
אר גילה הוא נוספת. הפתעה למאזין צפויה

 כה עד שהסתתרו מצויינים, קומיקאים בעה
 של שעה חצי שתוך סופרים, של במסור.
מעו דמויות בקולם עצבו מרובעת, שיחד,
לדמעות. עד צחוק ררות

 ,הזי־ הרציני בשם אמנם נקראה התכנית
 חברי הקומיקאים וארבעת בספרותנו, הליזם

 צריכים היו בה, שהשתתפו אגודת־הסופרים,
 על יזהר ס. הסופר של הרצאתו על להגיב

 ועבר בחיים שפשה הניהליזם נגע הנושא:
 רק היו המפוצצים השמות אולם לספרות.

 הגילוי־המפתיע את למנוע שנועדה הסוואה
המאזינים. מכל

ה שיטת המיקרופון. לפני ניהליזם
 הויכוח מנחה ביותר. פשוטה היתד, שעשוע

המת בפני שאלה מציג היה כצנלסון גדעון
 בספרות, ניהליזם קיים ״האם כמו: ווכחים,

 הם ומה סיבותיו, הם מה קיים הוא ואם
חו כתופעה לראותו לנו המאפשרים הדברים
 בקוצר מצפה היה התמים המאזין לפת?״

 אחד כל איפה! לענין. תשובה לשמוע רוח
 טברסקי, יוחנן בויכוח, שהשתתפו מהסופרים

 מדבר היה אוכמני, ועזריאל מיכלי, בנימין
לשאלה. קשר כל בלי לגמרי אחר משהו על

יז של יצירתו גרועה כמד, אמר אוכמני
 אנרכיסט; הוא וכמה ובפרט, בכלל הר

 ומיכלי הניהליזם, תולדות על דיבר טברסקי
 להתעלם רוצה ״אינני כמו: בהברקות הקסים

 אפשר אי אולם בספרות, מגילויים־של־יאוש
.כניהליסטים לראותם .  גילויים יש אבל .

גיהליסטיים״
 הפכה היא לסיומה התכנית כשהתקרבה

 היה המנחה המקרופון. בפני מירוץ למעין
 עונה: היה הנשאל אבל שאלה. שואל

 אני אבל מאוד חשובה באמת ״השאלה
״ רוצה . . . ד י  שאמר, מה אמר והוא להג

 לנושא קשר כל לו היה שלא למרות
השידור.

תדריך
 תבא השבוע משדרי מתוך אלה משדרים

אפשריים. שינויים מעניינים. להיות עשויים
 יום (קול־ישראל, הרפואה כמדע •

 בעית תעמוד שבמרכזה תכנית — )20.25 ד־,
עו ומתמיד מאז אשר המלאכותית, ההפלה

 שהיא כפי הרופאים, בין מחלוקת ררה
ובארץ. באנגליה משתקפת

 יום (קול־ישראל, ואחד אחד קול •
 התכנית, עורכי בין ויכוח — )21.30 ה׳,

 של חטטנותה סביב ומבקרים רדיו אנשי
 על מספר, שבועות לפני ששודרה התכנית,

בני היתד, רבים ושלדעת החירשים־אילמים,
אסתטי. טעם לכל גוד

e ד, יום (קול-ישראל, בניחותא
 של דיוקנו מגישה דואר שושנה — )20.00

 בדמותה קולביץ, קטר, הציירת — אמן
ספרה. פי על המצטיירת

והתרבות האמנות בשדה •
מבק ארבעה — )17.35 שבת, (קול־ישראל,

 ליגאל שחורה שבת יעשו לשון חריפי רים
 השבת הצגתו על והמחבר, השחקן מוסינזון,
השחורה.

 ב׳, יום (קול־ישראל, עולה המסר •
 פדריקו של מחזהו פינדה, מריאנה — )21,30
 רקע על אהבה סיפור שהוא לורקה, גרסיה

 בידי מבוים בספרד, הסטוריות התרחשויות
 וצוות רובינא חנה בהשתתפות צבי, רפאל

 ר,תסכית את המלווה הרקע, מוסיקת שחקנים.
 הישראלי הקומפוזיטור של פרי־עטו היא

שריף. נועם הצעיר
 המקלט את יפתח לא הזהיר המאזין
 בגלי יטבע פן הבאות, ובשעות בתאריכים
השעמום:

א׳, יום נקול־ישראל, עגול שולחן •
 ביסוח־ברי־ על משעממות דעות — )20.00

 הבריא המאזין את להחלות העשויות אות
ובנפשו. בגופו
(קול-ישראל,ספרות של בעולמה •

 על ידבר שמואלי אפרים — )22.10 ג׳, יום
 שבעל- יזהר על והכללות־מסעות ״יחודי־אמת

 בן־ אף ואולי גור מילון לבעלי רק פה״.
יהודה

אנשים
ת ר,ו ח 11■ ה מ סו ר פ ה ו

הופעו סביב סערה כולה שהארץ שעה
 והתק- דיין משה מפא״י עסקן של תיו

 זכה אלה, הופעות בעקבות שבאו פות־הנגד
 פירסומת כאביזר נוסף, עולמי בפירסום דיין
 פדנפואז הצרפתית כוכבת־הקולנוע של

למ מוסיף עדיין החתולה, שסרטה ארנול
 בארץ. ביקורה מאז בתל־אביב, קהל שוך

 בחופשה, האלוף עם פגישתה את כי התברר
 של ארוכה לסידרה כמתוכנן הכוכבת ניצלה

 באול־ ,האלוף של בדירתו תמונות־פירסומת
 ועל בירושלים, באוניברסיטה מות־הרצאות

 שונא שאינו דיין, ירושלמים. נופים רקע
 לשחק הסכים שהיא, צורה בכל פרסומת

 ממנו. שנדרשו התפקידים כל את לצידה
 שונות, פוזות 20 המכילה תמונות בסידרת
 הצרפתים, הסרטים מפיצת יוניפרנס, שהפיצה

 קולנוע כשחקן דיין נראה העולם, ברחבי
 גדולה פחות לא בפירסומת . . • מושלם

 יעל האלוף־הנואם, של בתו גם זכתה
 נפגשה בפאריז, קטן בקברט בביקור דיין.

ה הסופרת סאגאן, פרנסואז עם יעל
היש כבת־דמותה מוגדרת דיין שיעל צעירה

 בהתעדנות זו את זו שסקרו אחרי ראלית.
 בעוד . . • ארוכה לשיחה השתיים נפגשו

 שלחה דיין, יעל את לצרפת שלחה שישראל
 כריסטיאן הבמאי את לישראל צרפת
 גרו־ אחרי בארץ, הקצרה שבשהותו ז׳אק

 לחזר כבר הספיק קרול, ממרטין שיו
 מדרום־אמריקה. יהודי תייר של בתו אחרי

 של הבכורה בהצגת כריסטיאן הופיע כאשר
 אופיר בקולנוע המוצג חוק, הוא החוק סרטו
 בבעית המטפל סרט קולנוע), מדור (ראה

 על משעשע סיפור ז׳אק סיפר הגבולות,
 ״אספר הוא: אמר הצופים. באזני גבולות

שהר מה שכל מפני ממש, של מעשיה לכם
 את שיניתי ורק אמת הוא בסרט איתי

 הצר־ בגבול התרחש סיפורי ובכן, השמות.
 בגבול מופיע היה יום בכל פתי־הבלגי.

 שק־ האופניים ועל אופניים על רכוב צעיר
 את שואלים המכס פקידי היו יום כל חול.

 היה יום וכל בשק? לך יש מה הבחור:
 שוטרי בדקו יום בכל חול. עונה: הבחור
 הול באמת שהוא ומצאו החול, את המכס
 אותו בדקו החול, את סיננו הם פשוט.

 קרני דרך אותו העבירו חימיות, במעבדות
 פשוט. חול זד, היה תמיד אבל רנטגן,
 הבחור כי המכס שוטרי גילו שנה כעבור
הוכ בו בארץ, ביקורו בעת אופניים.״ הבריח

 בשדה־בוקר, וצנון מלוחים דגים לאכול רח
 האמרשילד דאג מר האו״ם מזכיר גילה

 בעבודה בקרוב לעסוק מתעתד הוא כי
כמה תרגום העבודה: גדולה. ספרותית

 לשוז־ — כובד מרטץ פרופסור מכתבי
 לשיחה בובר עם שנפגש האמרשילד, דית.
פילו יכולים איך הנושא: על חצי־שעה בת

 העולם? מדיניות על להשפיע רוחניים סופים
 כשעומס התרגום במלאכת יתחיל כי גילה

 העולם,״ במצב תלוי ״זה מעליו. יוקל העבודה
. אמר .  הצ״כ ח״כ נאם בכנסת, בויכוח .
 השאר, בין והציע הראל כן־ציון ד״ר

 ול״ חולי־רוח בשביל כפרי־עבודה להקים
 חברו כך על הגיב פרדסים. בנטיעת העסיקם

יג־ ״שחולי־רוח :רוקח ישראל לסיעה

 משוגעים מספיק כבר יש פרדסים? טעו
 במצב־ריח . . . פרדסים״ שנטעו בארץ

ש הסתדרות־ד,עובדים מבקר היה מרומם, י
אל ם ר רו  הבקרים באחד בא כאשר מי

ההס של הפועל הועד שבבנין למשרדו
 ממחלה סובל מזלו שלרוע מירום, תדרות.

 ושמח זורח כולו בבוקר הופיע לא־נעימה,
 בשבילכן היום לי ״יש לפקידותיו: ואמר

 . . . שתן״ נתתי היום משמחת! בשורה
בי היה ממנו בר־מזל פחות לא י צ נ רו ח  א

 ש.ב. איש ישראל, במשטרת .מ.מ.0 לשעבר
 מיוחדים. לתפקידים כקצין במשטרה שעבד
עי אד,רוני קיבל מתפקידו, שהועבר אחרי
 של הכדורגל קבוצת מנהל מתא־ם: סוק

 מאוד סבל זאת לעומת . . . משרד־ד,בטחון
ב הארץ של הפלילי כתבו א ף. ז  אחרי שי

 בע־ כתבות סידרת האחרון בזמן שפירסם
 רבים כי גילה הקבצנות, נגע על תונו

 לא רכוש, בעלי למעשה הם מהקבצנים
בפתח עתונו• למערכת לד,כנס שיף יכול

ומבק קבצנים יום־יום לו ממתינים המערכת
 על פיצויים ממנו המבקשים נדבות, שי

 לנו נותנים לא ״אנשים פרנסתם. את שגזל
טוענים. הם נדבות,״ יותר

★ ★ ★
ב ר ל ק לי ע תר ג א די
.הופ של המאה הצגת .  בתיאטרון עברנו, .

 החדשה, השנה בערב שנערכה בצל־ירוק,
 בה השתתפו מאוד. מטורפת הצגה היתד,
 אפרים הפיליטונאי גם השחקנים מלבד

 שמואל הבמאי כן־אמוץ, דן קישון,
 מקומו את שמילא כיכר ושאול בונים

 בתלבשות בארץ. נמצא שאינו חפר חיים של
 שיחקו הבמה, על אלה הסתובבו רגילות

 שירת תכנית באמצע הגישו מהתפקידים, חלק
 על לשחקנים חריפים משקאות פזמונים,

 דן־בן־אמוץ. לעשות מכולם הגדיל הבמה.
 ראשו במקום הציץ בבית? לא מי במערכון

 דן. של ראשו מהחלון, טופול חיים של
 מזרחית יד תנועת עוד נוספה שלהצצד, אלא
 דן אבל בה, הבחין ולא כמעט הקהל גסה.
 פרטים . . . דמי־התערבות ל״י, 15ב־ זכה

 מאחורי מאוד ופיקנטיים מאוד סודיים
 השים־ בועדות שהתרחש מה על הקלעים,

 המבקר השבוע גילה ביאליק, פרס של טיס
 כי גילה קורצוויל קורצוויל. כרוך ד״ר

 היתד, ולא ביאליק, פרם שופט הוא בהיותו
 הוחלף הוא השופסים, שאר כדעת דעתו

 מזויפות, חתימות היו בו מברק באמצעות
 אב״ הסופרים אגודת מזכיר ידעו שעליהן
 סדן דב והסופר כרוידם רחם

הת גלי־האתר, מעל מילולי קרב . . .
 קול־ישראל קריינית בין לאחרונה נהל

עמנו צה״ל גלי וקריין מיפאלי רבקה
 בתכנית שידרה שרבקה אחרי דודאי. אל

 ״למשפחת הברכה: את שבהגשתה כבקשתך
 עמנואל הבן של הכנסו לרגל ברכות דודאי,

עמנו לה השיב אבינו,״ אברהם של בבריתו
 לפרקי כבקשתך ובתכנית כגמולה, דודאי אל

 את עדיין, רווקה שהיא לרבקה, שידר חזנות
 להולדת מאליפות ברכות ״לרבקה, הברכה:

וזכריה.״ יורם, לעתליה, אחים התאומים,

 בעת שצולס סרט מתוך תמונות שתי *
 בקריית הצרפתית השחקנית של ביקורה

 שבתמונה לאחר בירושלים. האוניברסיטה
 בצרפתית ״תודה״ ארנול כתבה העליונה

 אף יכתוב שדיין היא מבקשת הלוח, על
 ד״ש כתב: שניה) (תמונה דיין משהו. הוא

הצרפתית. מהשחקנית

השבוע ןי1ס9
ב אחדות־העכודה מזכיר • : ״ על בתגובה בן־אהרון, יצחק ח

 הקריירה בימי כי מניח ״אני השלטון: את לתפוס לביג׳י הוצע שבשעתו הידיעה
 בחלקם שהם מצעירים שלו, החצרנים מחוג דברים מעט לא ביג׳י שמע שלו <
נושאי־כלים.״ ובחלקם פרחחים •
j • חצי ״אנשים דיין: משד, על לבון, פנחס ההסתדרות מזכיר
 לפני ופורים, תענית־אסתר בין בלימוד יסתפקו שלא רצוי היד, — משכילים ;
הבנה לשם יסודי ניתוח שיעשו יותר ורצוי כלכליות, תורות מפרסמים שהם !
מדברים.״ עליהם הבעיות של מדויקת !
בהשמצות לשביתת־נשק עגבי הצעת על יערי, מאיר מפ״ם מנהיג • !
 מעמדנו עצם נגד כזאת אכזרית מערכה מתנהלת ״כאשר מפלגות־הפועלים: בין !
יש ערך מה ביותר, קטלניים אפילו אמצעים, בשום בוחלים ואין בצבור, 1

עיודתי־פנים להסיר לנסיון דומה הדבר אין כלום ובהליכות? בנימוסים לשפור
קוסמטיקה?״ של תחבולות על־ידי פנימיים, זעזועים מתוך הבאים י

 אני תוהה היום ״עד ב״דבר״: במאמר גרודזנסקי, שלמה המבקר •
 הפועלים לאלה ובמיוחד מופרעי־נפש, לגבי אצלנו הרווחת מוזרה לסובלנות !
 נתון אומלל כשאדם בישראל, הממשלתיים. או המפלגתיים המוסדיים, במנגנונינו !
בחור אבל קשה, ״איש עליו: אומרים סכיזופרניה, של האחרונות בסטאדיות !]
p מוכשר.״
ביאליק פרס אי־מתן סביב שקמה הסערה על קורצוויל, ברוך ד״ר • !
.תמיד של כהני־ד,פולחן מקטירים שנים מעשר למעלה ״זה יזהר: ם. לסופר [
 ושל הקדוש ככד,״ ״ככה של המסדר אבירי הפלאים״, ״נוער נביאי אנחנו״ ;
.חדש מיתוס להתגלמות החזוני כלום״ ה״לא י .  עסקנים ויש חוגים יש .
ת... ולא בעסקנות המעונינים ספרותיים ; מנו א הכוזב, המיתום התגלמות את ב
בכתר עכשיו הכתירו הם הצעיר הדור ומורה יזהר ד,״גאוני״ הסופר את !
הקדוש-המעונה.״ של הקוצים !
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