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הכלליים הציונים הסתדרות
המרכז מפלגת
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אנשים
שלנפולה הבוס

 שהוא פרלשטיין, שלמה הצ״כ ח״כ
 עצמו את מצא במפלגתו, הסוחרים נציג

בב עדין. מאוד במצב האחרונים בשבועות
המו פרלשטיין היה השניה, לכנסת חירות

 והאחרון מפלגתו, ברשימת העשרים עמד
 לכנסת בבחירות לכנסת. שנכנס ברשימה

 ה־ במקום פרלשטיין כבר היה השלישית
 שלושה בדיוק קיבלה ומפלגתו שלושה־עשר,

 פרלשטיין דרש לאחרונה, מנדטים. עשר
 המקום את מפלגתו של המינויים מועדת

 אולם הרביעית. לכנסת ברשימה העשירי
 אתה ״מה בטענה: אליו פנו מפלגתו מנהיגי
 בלית מנדטים?״ עשרה רק שנקבל רוצה,
 במקום להסתפק פרלשטיין נאלץ ברירה

ה של הצעירים נציגי . . . השלושה־עשר
 משה של למינויו שהתנגדו הכלליים ציונים

 כמועמד הראשי, הרב של בנו ניסים,
 הסבירו מפלגתם, ברשימת השביעי במקום

 מנהיגי בפני בטענם למינוי התנגדותם את
בר יעל-דיין את גם ״תשימו מפלגתם:

או בוגרת היא גם צעירה, היא גם שימה.
 ובדיוק טובה. ממשפחה היא וגם ניברסיטה

 .שירותה את סיימה לא היא גם ניסים, כמו
ה גילה נדירה נדיבות־לב . . . הצבאי״•

 בעת לבון פגחס ההסתדרות מזכיר שבוע
 ב־ ההסתדרות מגבית למען הנוכחי מסעו

 לאסוף שהצליח אחרי מיד ארצות־הברית.
 יהודים, מתעשיינים דולארים אלפי כמה

 מכסף דולאר אלפים 10 לתרום לבון מיהר
 פועלי־הפלדה איגוד של השביתה לקרן זה

 ראיון בעת . . . בארצות־הברית השובתים
 לאחד בן־גוריון פולה השבוע שהעניקה
 גילתה בו בריביירה, טיולה על הכתבים

 המבשלת, את פיטרה בצרפת כי השאר בין
ש האנשים לכל בעצמה לבשל והחליטה

 טוב,״ יהיה שלבן־גוריון ״כדי בבית היו
 הממשלה ראש של מזכירו לחדר נכנס

 התרעמה הכתב. הוא מי לדעת והתעניין
 לו. תגיד ״אל לעתונאי: בפנותה פולה, עליו

 צריכה לא ואני שלי הבוס לא בן־גוריון
 יצחק המדינה נשיא . . . בוס״ לי שיהיה

 בבתי־ לבקר מרבים אינם ורעיתו, בן־צבי
ב הראשון הזוג חרג השבוע אולם קולנוע.

 בקולנוע ביקר זה, מחרם ישראל של מעלה
הבי בין קשר שום אין הירושלמי. אורנע

בקול שהוצג הסרט שם לבין הפתאומי קור
 יוסף . . . בנשיא ההתנקשות ושהיה נוע

בבחי מפא״י של מועמדה לוי, (״ארקיע״)
 חבר אמנם הוא אילת, עירית לראשות רות

 למרחב על קבוע מנוי הוא אולם מפא״י,
העבודה. אחדות של

★ ★ ★
ישו של הרב
 בקול־ישראל, תימן ליוצאי התכנית עורך

 מחוץ השבוע הקליט דמארי, סעדיה
 בו מילד״•• ברית של מיוחד טקס לאולפן

 הרך אבי ואילו תימן, מבני המוהל היה
 ניסה כאשר פרס. מיוצאי היה הנימול
 הסרטים את להכין היום, למחרת סעדיה,

ה ברכת כי גילה בטקס־הברית, שהקליט
 את הזמין הוא הצורך. די נקלטה לא מוהל

 כ־ הברכה את שיאמר כדי לאולפן, המוהל
 השידור טכנאי השידור. בשעת הילכתה

 המוהל של האגדתית מדמותו שהתרשמו
ה בחדר הצטופפו כךטוכים, שמעון

 בו ברגע אולם באיש. לחזות כדי פיקוח
 בברכה, להתחיל המוהל את סעדיה הזמין
 להגיד יכול אני ״אין וקרא: המוהל נדהם
 בו להפציר סעדיה כשניסה לבטלה.״ ברכה
כ עיניו את המוהל נעץ הברכה, את לומר

.״אבל ומילמל: השידור טכנאי . .אבל . . . 
.א . ״מישהו שיהיה צריך . . . שה מובן .

 כורחו בעל נפשם. על מיד נמלטו מהנדסים
 כשהוא באולפן הברכה את המוהל אמר

 להפתעת סמליות. ידיים בתנועות מסתפק
 סרט לפתע נחתך שעה באותה דוזקא הכל,

 והמוהל בצחוק פרצו הנוכחים ההקלטה.
 אמר הצחוק. פשר לו שהוסבר עד נעלב,

 ברכה אמרתי שלא נס, עושה ״ברוך המוהל:
 רב־־נוף, זאס העתונאי . . . לבטלה״

הסוב הסרטים בפסטיבל ישראל את שייצג
 ביחס נתקל במוסקבה, לאחרונה שנערך ייטי,
 מוח■ מלבד במקום, הנציגים כל מצד לבבי
 לענייני המצרי היועץ נאסף, עלי מד

ה הנציג על החרם את שהבליט סרטים,
 עם רב־נוף ישב הימים באחד ישראלי.
כש מפורסם, מלון באולם רוסי עתונאי

 מרב־ וביקשה יפהפיה אליהם ניגשה לפתע
• •• רב־נוף עפרון. לה להשאיל בצרפתית נוף

בריאות. מטעמי •
 הבא ובשבוע השבוע תשודר התכנית ••
 ל־ בתכנית ב/ תכנית בגלי רביעי ביום
תימן. ועולי
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