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אנשים
ישר□ קנסה-הבעל האשה

 המדינה נשיא שאל היום?״ התאריך ״מד.
ב לחתום שנתבקש שעה בן־צכי יצחק

 בעת באילת, בבית־המרקחת האורחים ספר
 בדצמבר,״ 14ה־ ״היום השבוע. שם ביקורו

הנ אמר ״בסדר,״ שלישו. לו להזכיר מיהר
 :בספר וחתם פניו, על נסוך כשחיוך שיא
 אדוני?״ שם ״מה . . . תש״ך בכסלו, י״ג

המס שר את הכנסת מזכירות פקידת שאלה
 להוציא כשבא ספיר, פנחס והתעשיה חר

 שלו. חבר־הכנסת תעודת את הראשונה בפעם
 שמו, את שנשאה התעודה את קיבל ספיר

תמו את במקום בה, למצוא והופתע פתחה
ספיר יוסף הצ״כ ח״כ תמונת את נתו,

השופטת פסקה קנם!״ לירות שתי..........
התי מנהלי של דינם בפסק שמיר מינה
 הוספת על לדין שהובאו הקאמרי, אטרון
 זה היה הקאמרי. באולם במעברים כסאות

השופ של בעלה כי משפחתי. קנס למעשה
 חברי על נמנה שמיר, שלמה אלוף טת,

שמתפקי התיאטרון, של הציבורית המועצה
 למען תרומות לאסוף לדאוג השאר, בין דו,

. התיאטרון  בורוכוביסט,״ אנטי ״אני . .
 עקיבא מפא״י ח״כ בכנסת השבוע סיפר

להתנגדו הסיבה את גוברין גילה גוכרין.
 קבע שנים 42 לפני לבורוכוב: החריפה תו

 מועד לאותו הוזמן נערה, עם פגישה גוברין
 עם לפגישה הלך הוא בורוכוב. עם לפגישה
ל כך על הודיע לא הסוציאליסטי, המנהיג
 . . . לבורוכוב מתנגד הוא מאז בחורה.
 מרדכי הארץ כתב הועמד בלתי־נעים במצב

 ב־ פורסמה כאשר ארציאלי, (״מוסקה״)
 גרוש מוטקה, בתו. לידת על מודעה עתון
 בעל־פה ברכות מאות קיבל רב, .זמן מזה

 המברכים לכל יסביר כיצד ידע לא ובכתב,
 משרד־החוץ בפקיד אלא בו לא המדובר כי

 בשעתו עמד דומה במצב שם. אותו בעל
מוד גירושיו, אחרי שבועיים פורסמה, כאשר

.צוער דיפלומט אותו של נישואיו על עה . . 
 משה הצעיר ר,צ״כ ח״כ של הראשון נאומו

יל אימוץ הנושא: על היה בכנסת ניסים
 ״יש מפא״י: מח״כי אחד כך על העיר דים.

 אותו הרי ילדים. ■י באימוץ ניסיון דווקא לו
 ״האם . . . הכלליים״ הציונים אימצו עצמו
ותי לח״כים ביניים קריאות לקרוא אפשר
 חרות ח״כ ששלח פתק על נכתב קים?"
 הכנסת למזכיר יוניצ׳מן שמשון הד״ר

הראשו בישיבותיה הסיבה: רהטי. משה
 נשמעו ולא כמעט הרביעית הכנסת של נות

 מפריעים שאין לנוהג בהתאם ביניים, קריאות
 שכחו כך כדי תוך אולם חדשים. לח״כים

ותיקים. ח״כים נאומי גם לשסע
^

ו1יה סבל-הצופים המבקר
ה הצוללת לישראל השבוע הגיעה באשר

 המאושר האיש היה תנין, הראשונה עברית
 על ).20( אלון יצחק הטרפדאי בה ביותר
ה אומרים ,14 מגיל טרפדאי שהוא אלון,
 האחת כשבידו נולד ״הוא בצוללת: חברה

 הגדול תחביבו כי צלוי. עוף ובשניה טורפדו
ה שישי ביום עוף. אכילת הוא אלון של

 ביצע לחיפה, הצוללת בוא שלפני אחרון,
 לא אכל הוא תקדים: חסר מיבצע אלון

 צ׳יזב. אינו זה עוף. של כרעיים 50מ־ פחות
כך״ על ישבעו וטבחיה הצוללת קציני כל

ה בוא על מאושר היה אחרת מסיבה . . .
 מאז דרור. יוסף סגן־אלוף מפקדה, צוללת
 דרור הצליח לא מליברפול, הצוללת יצאה

יותר של רצופה שינה לישון יום 16 במשך

ב לכבודו שנערכה במסיבה אגב, משעתיים.
 קונסול על־ידי דרור הוזמן שם גיברלטר,

 הופתעו בך;עים, משה במקום, ישראל
שוט ספרדית לדבר החל כשדרור הנוכחים

 עלה ממנה מקסיקו, הולדתו, לארץ זכר פת,
. חמש בן בהיותו  פוסט, הנ׳רוזלם כתב . .

ל בדרכה הצוללת את שליחיה כהן, פול
 שאינה מעבודה האחרון ברגע ניצל ארץ,
הברי החוק לפי עתונאי. של תפקידו בגדר

 שלא לאדם לצוללת לרדת מתירים אין טי׳
ל יש בו זה, אימון היחלצות. אימון עבר
 מטר, 100 של מעומק המים פני אל צאת
ל ימים. שלושה ונמשך ביותר קשה הוא

 לפני אחד יום רק לאנגליה פול הגיע מזלו׳
 . . . ההיחלצות מאימון ניצל הצוללת, הפלגת

 (,״בית דן לאחרונה גילה למופת קור־רוח
 ירו- בכביש כשנסע אלמגור. החרוזת״)

 הצהובה הדופין במכונית שלים־תל־אביב
 כי הרגיש המעצורים, דוושת על לחץ שלו,

 צירה על ומסתובבת במקום נעצרה המכונית
ה את בשקט לסגור ״הספקתי במהירות.

 את לכבות גם ״הספקתי דן, סיפר מנוע׳״
ש אחרי מעלה, כלפי מהדלת ולצאת הרדיו

 והתהפכה סיבובים שישה סיימה המכונית
. צידה״ על  היה במינו מיוחד תפקיד . .

 של ביתה פתח על השומר לשוטר השבוע
 שממול בבית־הלל, מאיר. גולדה שרת־החוץ

 זוטא, תיאטרון הצגת נערכה השרה, למגורי
 לא האולם, על שצבאו הסטודנטים והמוני

 התיאטרון שחקן מקום. מחוסר להיכנס יכלו
 השוטר, את להזעיק מיהר ינאי מאיר
הנדח עשרות על להתגבר בקושי שהצליח

 מסוג אמנותי לב אומץ . . . לאולם קים
 של התיאטרון מבקר השבוע גילה מיוחד,

 על שכתב בביקורת זוסמן. עזרא דבר,
 תיאר בהביטה, המוצגת המושבעים, 12 הצגת
 וכיצד ההצגה, בשעת סבלו רוב את •זוסמן

״או וללכת. ממקומו לקום רגע בכל רצה
 בלי ההצגה מן תהנו ׳׳אתם הוא, סיים לם׳"

מוסר.״ נקיפת כל
★ ★ ★

הזהיר חשסה־הקרין הזמרת
 המזל אין לוהטים חולות הסרט ליצרני

 ב־ הסרטים על שהממונה אחרי פנים. מאיר
 הירשברג, אשר משרד־המסחר־והתעשיה,

לאחרו בהם נלחמים בשצף־קצף, בהם נלחם
 נערכו האחרון בשבוע מהשמים. גם נה

בסביבות הסרט של האחרונים החוץ צילומי

 שחקנים, שלושה עמרם. עמודי ליד אילת,
רג את ההסרטה במהלך נקעו זה, אחר בזה

 (לויג־ לביא דליה גם היתד, ביניהם ליהם,
 היה יותר גרוע אולם הסרט. כוכבת בוק),
 נקע הוא נאמן. הלל של מחליפו של מצבו

 שאי־ מאחר רציני. באופן רגליו שתי את
 ההסרטה, עבודת את להפסיק היה אפשר

 לצורך אלונקה על למקום ממקום נסחב הוא
 . . . מיוחדים סבלים שני על־ידי הצילומים

 של האחרון ביום אירע האמיתי האסון אולם
 הגרמני הסרט, של הראשי לצלם הצילומים,

 לצורך באויר רקטה שנורתה בשעה גתה.
 לתוך התבערה חומר רשפי נפלו ההסרטה,

נל קשה, באופן נפגע והוא הצלם של עיניו
 מעיניו אחת התברר-כי שם לבית־חולים. קח

 . . . בסכנה היא אף נמצאת השניה ואילו אבדה
 עמרם בואדי נבנה ההסרטה לצורך אגב,
 שהוא בעיטורים, מקושט מיוחד, מערה פתח

ב בפטרה. המערות פתחי של מדויק העתק
 פטרה, של הכללי נופה יוצג עצמו סרט

 ליד בצילומים־מקרוב ייראו השחקנים ואילו
 מטרים, 4 של בגובה המערה, המערה. פתח

 והיא שמיר, יןןמ התפאורן על־ידי נבנתה
 את להשאיר הוחלט הנוף. מן כחלק נראית

להע כדי במקום, מלט, העשויה התפאורה,
לפט ללכת ״במקום הסביבה. נוף את שיר
הס כאן,״ זה את לראות עכשיו יוכלו רה,
. העובדים אחד ביר  העולם סוף מועדון . .
באט בקרוב יזכה באילת, נלסץ רפי של

 יכול בעולם מועדון אף אין בה רקציה,
 המאולף הפוני סוס את מקבל רפי להתפאר.

במי מיוחד סוס זהו גורדון. אליהו של
ולהתכ שלום לומר דלת, לפתוח היודע נו,

 של לקוחותיו את ישרת הוא בשמיכה. סות
. המלצרים אחד במקום רפי . ליש חוזרת .
הבלונ היפהפיה כראון, גדיה היא ראל
כ כאן נשארה בארץ, לביקור שבאה דית

חו לפני חזרה דוגמניות, ומדריכת דוגמנית
 חוזרת, היא בפאריס. למשפחתה מספר דשים
 ההדרכה, אל לא וגם הדוגמנות אל לא אולם
בהקל . . . בן־־פורת שייקה אל אלא
 קול־ישראל תכנית עבור השבוע שנערכה טה

 ד,צרפ- הזמרת להופיע עמדה חדשות, פנים
 סטודנטים. קהל בפני דוכרסון דני תיה

 לא קול־ישראל, איש רס, אלימלך אולם
 הזהיר הסטודנטים, של הטוב בחינוכם בטח

במח תבוא ״היא הזמרת: בוא לפני אותם
ב לשרוק לא מכם מבקש ואני נועז, שוף
ואופן.״ פנים שום

החי
אימך את בבד

, ב בי א ״ ל ת  ל־ לייעול מומחה הוזמן ךי
ד ר ש מ  פקידה נחוצה כי קבע ממשלתי, ^

 הציע משרד, באותו העבודה לייעול נוספת
אימו. את זו למשרה

★ ★ ★

כגנדו עזר
 יעקב עורך־דץ התלונן תל׳אכיב, ך*

ץ ל מ חש את חייב הדואר שמשרד על ^
 חשבונו שלפי בעוד שיחות, 113ב־ בונו
 תלונתו את ביטל בלבד, שיחות 13 ניהל

 שוחחה שלו עוזרת־הבית כי לו כשהתברר
הנותרות. השיחות 100 את

★ ★ ★

ישיר חיוג
, ב י כ א ־ ל ת  רעותה עם אשד, שוחחה ךי

ן פו ל ט ב  אצבעה את דחפה ציבורי, מתא ^
 את להזעיק נאלצה נלכדה, המנעול, בחור

מכילאה. לחלצה שיבואו מכבי־האש

★ ★ ★

חמודים יצורים
 בת ילדה התלוננה מלאבי, קריית ף■
 אחיה את חטפו אלמונים כי במשטרה, 10^

 חקירה לאחר הודתה החדשים, ארבעת בן
ש מפני לתעלה, התינוק את השליכה כי

חברותיה. עם לשחק רצתה

★ ★ ★

פורמה גחמה
 של חנותו את אלמונים פרצו ^ייהוד,

ל א פ ר פרו חמש של בשלל יצאו חביב, ^
טות.

★ ★ ★
החדשה הברית

 לברית־ מוזמנים התווכחו כית״דגון, ך■
ה ל מי  הברית, את יערוך מוהל איזה ^

 שלושה נפצעו בה המונית בקטטה פתחו
סכין. בדקירות

★ ★ ★
דבורבוד קליעה

 רובה־ 10 בן ילד ביתן משמר־ים ךי
 .על שנחה בולבולים להקת אל ^״אוזיר

 שוזיף משה את פצע ירה, החשמל, חוטי
התשע. בן

★ ★ ★
הקורש רוח

ד תושבים הפגינו קריית״מוצקין, ך••
ם י י ת  מ־ אותם שנישלה הסוכנות נגד ל

 ב־ השבת תפילת את ערכו צריף־תפילה,
השמיים. כיפת תחת חזקה סופת־רוח

116115 הזה הטולס


