
כעזה* האו״ם לחיילי חג־המולד מתנת
צהוב אדום, שחור,

אנשים
■כבד לא ניס־ם

כת מעל השבוע הוסר כבד משפחתי עול
 כה עד ניסים. שה0 הצ״כ ח״כ של פיו
 יצחק הראשי הרב אביו, בבית מקובל היה

 את יגיש הצעיר משה כי ניסים, רחמים
 לפי המשפחה. לבית הבאים לאורחים הכיבוד
 שוחרר לרצונו, בניגוד המשפחה, החלטת

. לכנסת נבחר מאז התפקיד מן משה . . 
 עברי, שוטר בין ההבדלים על מאלף הסבר

 מפא״י ח״כ השבוע נתנה ואנגלי, צרפתי
 בחורה היא: סיפרה טכרסקי♦ דניה

 השוטר בנהר. עצמה את להטביע מאיימת
שיש לה אומר הצעירה, את עוצר הצרפתי

 מהחבר מוצלחים יותר בחורים אלף עוד נם
 האנגלי השוטר הביתה. אותה ושולח שלה,
 ליד אותה מושיב תה, כוס לבחורה קונה

 הביתה. אותה שולח נרגעת, שהיא ואחרי אח
 עלי, תרחמי לפניה: מתחנן הישראלי השוטר

 יודע לא אני ילדים, וחמישה אשד, לי יש
 אבל אותך. להציל אנסה אם ואטבע לשחות

ותע הביתה אותו קחי חבל. במקרה לי יש
 באזור לא כבר זה ריצה. שאת מה שי

כ אכן אבא של מינויו אחרי . . . שלי״
הסי הכנסת במסדרונות נפוץ תיק, בלי שר
ה הרכבת על ההתיעצויות בעת הבא: פור

 כן־בוריון פודה של לאזניה גונב ממשלה,
 תיק נשאר תיק, בלי נשאר שאבן בע,ד כי

 שאבן ״מדוע פולה: הציעה שר. בלי הדואר
הבע שתי ויפתרו הדואר תיק את יקבל לא

 אבא כי לה הסבירו כאשר בבת־אחת?״ יות
 יחסי־ — במקצועו הקשור בתיק מעונין אבן
 באמת למה כך, ״אם פולה: השתוממה חוץ,

 גם עוסק הדואר הרי שר־החוץ, יהיה לא
. לחוץ־לארץ?!״ מכתבים במשלוח .  לפני .

 עמדה בירושלים, הציוני הועד־הפועל כינוס
 של האקסקוטיבה בתל־אביב השבת להתכנס

 ברגע העולמית. הכלליים הציונים תנועת
ל הד״ר הישיבה. התבטלה האחרון א מנו  ע
 היה יכול לא הסוכנות, הנהלת חבר ניומל,

 הוא כי שהודיע מאחר בישיבה, להשתתף
. בשבת נוסע אינו .  שייכת השבוע חכמת .

 הצע׳ר המכבי חברת ),12( מזרחי לרותי
 הלפיד במירוץ השבוע שהשתתפה ברמלה,

 רותי, סיפרה בבוקר, כשהתעוררה המסורתי.
 וגשם עננים מכוסים שהשמים ראתה היא

ב קבעה בהפועל!״ הוא ״אלוהים מטפטף.
 מזג השתפר הצהריים לקראת כאשר דאגה.
 בהצלחה, הארץ בכל התקיים והמירוץ האויר
המרי נשיא בלשכת חבריה עם רותי עמדה

 שאלוהים השם, ״ברוך לחשה: בירושלים, נה
למכבי.״ כבר עבר

★ ★ ★
נמיר בראש אבן
 החקלאות שר בילה המולד חג ערב את

שנער צנועה ריקודים בחגיגת דיין משח
יכול את הוכיח דיין דן. מלון של בבר כה
 כשה־ מהזירה פרש שקטים, בריקודים תו

 בת־זוגו וסוינג. צ׳ה־צ׳ה־צ׳ה ניגנה תזמורת
 יעל בתו, היתר, אלה בריקודים דיין של

. דיין . לאתו השבוע שחזרה יעל אגב, .
 חגגה בארץ, שבועיים של ביקור אחרי נה,
 החקלאות שר של כבתו החדש מעמדה את

 ״קנית ברחוב: שפגשה מכר כל ששאלה בכך
צרי קישואים? היום קנית עגבניות? היום
ש במסיבה . . . העודפים!״ את לחסל כים
 מרדכי תל־אביב עירית ראש השבוע ערך

הלאו הנבחרת שחקני של לכבודם נמיר
 נמיר גילה מהודו, שחזרו בכדורגל׳ מית
קרח על המתנוססת הצלקת של פשרה את
בגימנסיה שלמר בעת כי נמיר סיפר תו.

בקונ מוסיקלית השכלה ורכש באוקראינה,
היהו הגימנסיה בנבחרת שיחק סרבטוריון,

 ״אבל יריבה. קבוצה נגד שהתחרתה דית,
 סיפר ברגליים,״ מאשר בראש יותר שיחקתי

 אבן הצופים אחד זרק המישחק באמצע הוא.
 שלושה לשכב נאלץ מכך וכתוצאה בראשו,
. בבית־חולים חודשים .  אחרת, במסיבה .
 על־ כסית בקפה נמיר של לכבודו שנערכה

 נמנה שנמיר בקפה, היושבים ותיקי ידי
המ הראשי הברכה נאום את נשא עליהם,

 הושם עליו אלתרמן, אלתרמן. ;תן שורר
 יופיע שלא כדי ידידים של מיוחד משמר

למ לבחירתו נמיר את ברך שתוי, למסיבה
. כגיגית!״ עיר עליו ״שכפו רות  פחות . .

 העיר, בראשות קודמו היה מנמיר מאושר
 לא משרתו, את עזיבתו עם לבנון. חיים

 היחידה המתנה רבות. במתנות לבנון זכה
שאו השריון, חיל על־ידי לו ניתנה שקיבל

 ה־ בראש שעמד בעת תל־אביב על־ידי מץ
 הכתובת: עם ננס טנק — המתנה עיריה.
 . . . המאומצים״ מאת המאמץ. לבנון ״לחיים

 עורכי לשכת של החדש בחוק הסעיפים אחד
 המינימלי הגיל כי קובע לכנסת, שהוגש הדין

 .23 הוא כעורך־דין להתמנות אדם יכול בו
 מדוע ניר נחום ח״כ בכנסת השבוע סיפר
מקובל העולם שבכל בעוד ,23 גיל נקבע

 בתקופת לעורך־דין: מינימום כגיל 25 גיל
 ובעל עשיר ערבי עורך־דין בארץ חי המנדט

 ציוה גסיטתו, לפני דווי, ערש על השפעה.
 הכשרתו את שסיים ,23ה־ בן שבנו האב

 של לכבודו לשכתו. את יירש המשפטית,
 החוק, את העליון הנציב שינה זה ערבי

. שנה 23ל־ 25מ־ הגיל את הוריד . נר .
 העתו־ ,לאחרונה היתד, ליבה עומק עד עשת

 פרצו גנבים הול. עדה נאית־מורה־פסלת
 נגעו לא לגמרי, כמעט אותה הריקו לדירתה,

 □ף ואו עדה של פסליה חפצים: סוגי בשני
 שפיר. זיוה חברתה של גדול תמונות

 ד ע! אני הגניבה עצם ״על עדה: התמרמרה
 לנכון מצאו שלא זה על אבל לסלוח, יכולה
. לעולם״ אסלח לא פסלי, את לגנוב . . 
לג העומד קלצ׳קין, רפאל הבימה שחקן

 מאוקינאוה, סאקיני של דמותו את מחדש לם
 אוגוסט, לירח בית־התה של מחודשת בהצגה

אמ לענייני העתון בלתי־רגיל. לכבוד זכה
 בחר בלוס־אנג׳לם, המופיע אנטרטיינמנט, נות

 הטובים הסאקינים מארבעת כאחד בקלצ׳קין
 שגילמו השתקנים 40 מתוך בעולם, ביותר

שונות. ארצות 40ב־ הדמות את
^ ^

חתונה ע□ סיבוב
 האו״ם חיילי לידי נמסרו המולד חג ערב

 כמה עזה, רצועת בגבול ארז, שבמחסום
ה האו״ם, לחיילי קטנות חבילות־שי אלפי

 של מתנתה זו היתד, ובסיני. ברצועה שוהים
 במשרד־החוץ שביתת־הנשק לועדות המחלקה

 כמות יין, בקבוק הכילה החבילה הישראלי.
ה מאחד צבעונית גלויה שונים, תופינים
 בשטח הנמצאים לנצרות הקדושים מקומות
ה צבעוניות, גלויות שלוש ועוד ישראל,

 אלה גלויות על כגלויות־דואר. משמשות
 יפהפיות שלוש של תמונותיהן התנוססו

 אדומת־השיער, פילצר נורית ישראליות,
 אחת שהיתר, שחורת־השיער, רונאי נורית

ד 1958 מלכת־המים בתחרות המועמדות נ  ו
כש בזמנו, צהובת־השיער. כת״יער, רית
 תמונתה כי התברר החבילות, באריזת הוחל

 לשכת אנשי השוק. מן אזלה בת־יער של
הבק הופנתה אליהם הממשלתית, התיירות

נו תמונת של מיוחדת להדפסה דאגו שה׳
 בתמונו־ עודף נוצר מש,ם־כך בת־יער. רית
קיבלו האו״ם חיילי של רב ומספר תיה,

ה התמרמר בלבד. מתמונתה גלויות שלוש
 בישראל: שביקר האו״ם מקציני אחד שבוע

 גלויות־דואר? עושים אתם כאלה ״מבחורות
. . לאחרים?!״ תן א, לשלוח ירצה מי  ל־ .

 ואקסד הקרב זעקת מחבר יורים, ליאון
 על רק לא מהפנטת השפעה כנראה יש דוס,

 הוא לאחרונה שומעיו. על גם אלא קוראיו
 מלכת- הדר, מרים את לשכנע הצליח
 קורות כי ,1958 בשנת ישראל של היופי
 ב־ כבר התנסתה ואם סיפור, שוים חייה

לכ גם תנסה שלא מדוע חמורים, מיבהנים
 או התלוצץ הוא אם לדעת קשר, ספר. תוב
 את לקחה באמריקה, השוהה מרים, אבל לא,

 שייקרא: ספר לכתוב עומדת ברצינות, דבריו
. ירושלים חומותייך, מיעל .  היה רב מזל .

 סגנית גרוס, עדיזה אחרת. למלכה גם
ה באחד לאחרונה זכתה ,1959 מלכת־המים

 פיטר של בסרטו הראשיים הנשיים תפקידים
 שיש אחר ישראלי . . . מייק לייק אי פריי

 הוא זה בסרט להופיע רבים סיכויים לו
ב המתגורר התימני הרקדן לוי, שמעון

 שייעשה מיבחן־בד נקבע לשמעון לונדון.
 אוטו יהיה כשהבוהן הבא, החודש באמצע

 המיבחן, יצליח אם בעצמו. הגדול פרמינגר
 בסרט התפקידים אחד את שמעון יקבל

 ל־ מצפה אחר מסוג תפקיד . . . אקסודוס
תפ קליפורניה. מסעדת בעל נתן, אייבי

 נערות למספר אכזבה ודאי יגרום זה קיד
 קטן מטוס השבוע רכש אייבי בתל־אביב.

 מסע בו לערוך עומד פוקר, מסוג ומיושן
 סיכויים אין אפריקה. תוככי אל ארוך אוירי
 במטוס כלשהי. בת־לויה איתו יקח שהוא

 שמור השני והמקום מקומות שני רק יש
. הטיסה את המממן לעתונאי .  חוצפה .

 השחקנית השבוע הדגימה אופיינית צברית
 חגיגית, צהרים ארוחת בעת הררית חיה

ה הלונדוני סאבוי במלון לכבודה שנערכה
 הווראייטי על־ידי שנערכה במסיבה מפואר.

 פק, בגרגורי שחקנים השתתפו האנגלי, קלאב
ו ויילר, ויליאם הבמאי הסטון, צ׳רלטון
 שבראשם רבים, בריטיים ואישים שחקנים

 יו הלייבור מסיעת הפרלמנט הבר עמד
 מארחות, הקבילו הבאים פני את גייטסקל.

חדי תלבושת שלבשו בריטיות נערות־זוהר
 חזיהן את שהותירה סבא־חג־המולד, של שה

בעת חיה על־כך הגיבה חשופים. ורגליהן

 לי הובטח לכאן, ״כשהוזמנתי לנאום: שקמה
להת עלי עכשיו היחידה. האשד, פה שאהיה

הת דבריה ערומות.״ נערות בתריסר חרות
 שהור־ ,הנערות מצד בצעקות־מחאה קבלו

 ״אני ואמר: לנאום גייטסקל כשקם רק געו
 חבל כהלכה. לבושות שהנערות סבור דווקא

 מאפשר אינו הנוכחים של הרב שהמספר רק
. ביחידות״ בחברתן לשהות לי .  הילולה .

 ה־ בכפר הקרוב השישי ביום תיערך גדולה
 הוזתיק הרתק הכפר, מוכתר עין־הוד. אמנים

 את לאשה לשאת עומד מסכוש איציה
 מרגלית. אביכה האמריקאית הציירת

ובקבו בפראקים לבוא הצפת הנוכחים כל
 הגדול״) (״פשנל לאברהם הוצע כאשר קים.

ב הסדר את לארגן ירוק, בצל מנהל דשא,
הס החתונה, לטכס כרטיסים ולמכור מקום

 כל נ! יצליח, זה שאם ״בתנאי פשנל: כים
 שקיבלו אלה גם אבל בארץ.״ לסיבוב לצאת

 כדי לאדם לי״י 20 לשלם יצטרכו הזמנות,
 החליטו המארגנים הסיבה: בטכס. לחזות
ש קרמיקה, לאפיית תנור לאיצ׳ה לקנות
ל״י. כאלפיים מחירו

★ ★ ★ שראל ב נוצר■ קדוש
 את לחגוג בישראל יהודים צריכים האס

הסילבסטר**? חג
 כמד, השבוע להשיב התבקשו זו שאלה על

 ואלה הזה, העולם כתבי על־ידי אישי־ציבור
תשובותיהם:

 מתנגדת ״אני :פרסיץ שושנה •
ל כ . ב י בר  צריכים מדוע פתאום? מה א
 מוטב זה במקום לא. עבו״ם? חגי לחגוג
השנה.״ ראש את כיאות לחגוג
 ישראל: אגודת ח״כ דורנץ, שלמה •
 ובחוקותיהם בתורה: שנאמר לא! לא! ״לא!

תלכוו״ לא
נשיא לשעבר אכישר, איתן אלוף •

 יהודי אף ״לדעתי העליון: הצבאי בית־הדין
חיים אנו כזו. לחגיגה להתנגד יכול אינו

 הכללי, בלוח ומשתמשים העשרים במאה
 ליל את לחגוג רוצים שאנשים טבעי לכן

הסילבסטר.״
 צריכים ״לא סופר: אריכא, יוסף •

ב החג קשור בה בשנה לא ביחוד לחגוג!
בתא קשורים שאנחנו נכון כי אם חנוכה,

ל המוסלמי, בתאריך מאשר יותר זה ריך
 יכול הוא למסיבה, מזדמן אדם אם משל.

זה.״ מנהג לטפח אין אולם בה, להשתתף
חרות: ח״כ כן־אדיעזר, אריה •
ב לשתות אחד לאף אפריע לא אבל ״לא.
ב לשתות לו אפריע שלא כשם זה, לילה
<• •״> אחר.״ לילה
 השחקן: אשת קלצ׳קין, הדסה •

ו ואם חוגגים. לא ״אנחנו נ ח ב חו לא א
הכל.״ אומר כבר זה גגים,
ה המפלגה מזכיר ארצי, יצחק •

 ישפיע הזה החג צריך. ״לא פרוגרסיבית:
לחנו כי שתחשוב הגולה, יהדות על לרעה

3 מוסרית.״ גושפנקה לחג
 מנהל דוץ, שמואל כרוך ״ר ד •

 איזה יודע אחד ״כל לרפואות: בית־חרושת
 אף כמעט הכללי, הלוח לפי היום תאריך

ה הלוח לפי התאריך מהו יודע אינו אחד
מספקת.״ זו עובדה עברי.

ו פילצר נורית רונאי, נורית גלויות •
בת־יער. נורית
הק אחד של שמו הוא סילבר השם •*

ה בזנות רק שהתפרסם הנוצרים, דושים
ב חל האזרחי השנה ראש שתאריך עובדת

אזרחי. חג הוא עצמו החג לו. המוקדש יום

השבוע פסזון•
 דאג של הבטחתו הפרת על ראשי במאמר מזנבלום, הרצל הד״ר 9
 הדבר יפה לא טוב, לא כי טוען ״ואני בסואץ: ישראלי מטען למעבר בקשר המרשלד

 יאה לא נאה, לא כי עושים! אין כך מתנהגים! אין כך שכן אותנו, מרמים שהכל
ככה!״ לעשות

 לדייג המחלקה כתכניות בפני שהוצג בעת דיין משה החקלאות שר @
דגים!״ לדוג אפשר אי בתבניות בלי ״כמובן, שבמשרדו:

 בישיבת שהתבקש הכלליים, הציונים הסתדרות מרכז עובד רחמים, אשר •
 ״לפני המצב: על דעתו את להוות מראשיה כמה על-ידי המפלגה, של הפועל הועד

רחמים.״ לחפש עליכם עכשיו ניסים, חיפשתם הבחירות
 העזבון ״מס העזבון: מס חוק על בכנסת דיון בעת חזני מיכאל ח"כ •
המם.״ על מתמרמר ואינו צועק, ואינו מת המוריש כי לגביה. תר בי, הנוח המס הוא

גברים, — בני־אדם מיני שלושה ״ישנס :הר״אכן שולמית המשוררת •
עובדות.״ ונשים נשים

 — אבל צעירים, מתים ״הם הצמחונים: על הרניק מאיר המלחין ס
בריאים.״

ו ו 62 תזה חפולם


