
אנשים

כירושלים הליסריות האחיות
ביותר הכמוס הסוד

ס חו ס ״ סו טי ל רי ב
הש שלו המוקדמים מטיולי־הבוקר באחד

 כן־צבי יצחק המדינה נשיא ביקר בוע,
 במנזר ביקור־נימוסין ערך המצלבה, בעמק

 הכבוד מן מאוד שהתרגשו הנזירים, במקום.
 הערכתם את להביע רצו הנשיא, להם שחלק
 את וביקשו פעמוני־המנזר כל הפעלת על־ידי
ב התבונן הנשיא לכך. הנשיא של רשותו
 מספר דקות היא השעה כי נוכח שעונו,

 את יעירו שר,פעמונים חשש הוא .7 אחרי
ה לבקשת לבסוף נעתר ירושלים, תושבי
ב בפעמונים ״יצלצלו שהם בתנאי נזירים

. . עדינות״  השבוע ציפתה נעימה הפתעה .
 לכינוס שהוזמן אכן, אבא בלי־תיק לשר

לפ מייסדיה עם נמנה שהוא הבונים, תנועת
הבו כי ששמח אבן, באנגליה. שנה 30 ני

שהת בכנס העיר פעילותו, את זכרו נים
 סיגל אותי שהזמין ״מי בבית־ברל: קיים

ה מאסו לא — אבן הסיסמה: את לעצמו
החינו הנחיותיה על נרגז . . . בונים!״

 רזי* אכתר תנועת־החרות ח״כ של כיות
 אחדות־הע־ ח״כ השבוע היה נאור, אל

 לה: שהעיר כר־יהודה, ישראל בודה
השי החינוך.״ של לבלקניזציה מביאה ״את

 לבלשניזציה מביא שרת ״ומשה היא: לו בה
 חייב, נשאר לא שרת משה החינוך.״ של

 בקריאת־ נאומו את שיסעה שהח״כית ובעת
 חברת־הכנסת אחד, ״רגע לה: העיר ביניים,

 בסבלנות נאומך את שמעתי רזיאל־נאור,
 גם אחת, פעם לא אף אותך הפסקתי ולא
 בעברית כולו שנאמר כנאומך, כאשר לא

 אחת דקדוקית טעות נפלטה להפליא, נאה
 לשסע לא בבריאות במקצת לי עלה וזה

. יצרי״ על התגברתי אבל אותך. .  ראש .
ה גילה רשיש פנחם פתח־תקוה עירית
ה מחוגי את להקדים הוראה נתן כי שבוע
 בעיר. המייסדים בכיכר שנבנה הגדול שעון
 העיר שבחורי ״כדי לדבריו: הסיבות, אחת

חברותיהם״ עם שקבעו לראיונות יאחרו לא
 לסוס קליגולה רומא קיסר העניק מאז . . .

לה סוס זכה לא קונסול, התואר את שלו
 לורד שתרם הסום כמו גדולה כה ערכה
 אבי־ רמת־גן, עירית לראש הבריטי נתן
 פורסמה הסום של תמונתו קריניצי. הם

 שלו, היוחסין טבלת בצירוף העירוני בעתון
 של הליידי היא אמו כי ללמוד ניתן לפיה

 אבו־ בין ואילו פנורמה, הוא ואביו נאפולי
 מצלצלים בשמות סוסים נמנים הזקנים תיו
 או הדרומי הצלב או 2 החשיכה אחרי כמו

 יועצי לפרסם שכחו אחד דבר רק לסביה.
 . . . עצמו הסום של שמו את ראש־העיר:

 שרית בכנסת, תנועת״החרות סיעת בישיבת
 הד״ר של נסיעתו את לאשר כדי כנסה

 דד לועידת הסיעה כנציג אלטמן אריה
 כני הד״ר קם בשטרסבורג, האירופאי שוק

 הזכות את לעצמו ודרש אכניאל ימין
 ל־ דוקטוראט תואר יש שלו כיוון לנסיעה,

 השלישי הדוקטור אותו שאל כלכלה. עניני
״איזה נ כאדר יוחנן הד״ר הסיעה, של

לי את גמרת איפה לך? יש דוקטור תואר
 וגם אלטמן גם תעודות?״ לך יש מודיך?
 אחד כל באדר. של מעקיצתו נהנו אבניאל

 חברו. את עקץ שבאדר סבור היה מהם
★ ★ ★

ת גזו! ו נ ב ה ר ק רי פ א
 נערה עם לו שהיתר, מענינת פגישה על

 רוד רפאל הד״ר השבוע סיפר ישראלית,
 בתי- שרות של הראשי הפסיכיאטר נר,

 אני לעבודה בדרכי הוא: סיפר הסוהר.
טרמפיס לקחת ונוהג צבאי מחנה דרך עובר
 במדים בחורה ראיתי קצר זמן לפני טים.

 היא בום, עצרתי. לטרמפ. ומחכה עומדת
 אמרתי ״שלום,״ ויושבת. הדלת את סוגרת

 אומרת לא את ״למה תשובה. אין לה.
ל שלום אומרת לא ״אני שאלתי. שלום?״

 עם נוסעת את למה ״אז השיבה. זר,״ גבר
הת היתה אחר!״ דבר כבר ״זה זר?״ גבר

 תודה אמרת לא ״למה אותה: שאלתי שובה.
 אני ״תודה השיבה: והיא אותך?״ כשלקחתי

ה הסוד . . . בשלום!״ אצא אם לך אגיד
 שתי השבוע היו ישראל של ביותר כמוס

 אמילי מליבריה, כושיות רחמניות אחיות
 בריפוי־ המתמחות נולדן, וג׳ני ג׳ונסון

בירוש הדסה בית־החולים במרפאת עינים
 בעתונאי לפגוש האחיות שמחו השבוע לים.
הת האחיות שתי אולם אותן. לראיין שבא

 ממש לגרום עלולות הן כי ידעו לא מימות
 נזעקו האחרון ברגע לישראל. מדיני אסון

 מרג״ הדסה, של לאחיות בית־הספר מנהלת
 לוכיאן הדסה ודובר קריסטל, לית

 משואה ישראל מדינת את הצילו הריס,
 שתי של חוזיותיהן פירסום את שמנעו בכך

 המנהלת הסבירו בישראל. הליבריות האחיות
ש נסכים ״לא הרת־עולם: בהבעה והדובר,

 לפרסם אסור ראיון. תתנה הכושיות שתי
 לאשר חייב החוץ משרד שמותיהן. את גם

ער במינה מיוחדת פנים קבלת . . . זאת״
 רב־ לחברם חיל־האויר קציני השבוע כו

ה שחזר שפד, (״יוהאן״) שמואל סרן
 חברו עם יחד שהשתתף אחרי ארצה שבוע
 אפריקה. פני על בג׳יפ במסע שרץ זאכ

 וביזע ״בדם שקראו: כרזות נשאו הקצינים
״כו או אפריקה.״ בנות גזע! לנו הקמת
 שחזרת טוב אך — ואבק ג׳ונגלים שיות,
 הקצינים, שני אגב, הצעירה.״ ויצ״ו חזק!

 הרפתקאותי״ סיפור את לפרסם לא שהחליטו
 סרבה שזו אחרי הישראלית בעתונות הם

 ששרון התברר כאשר נכנעו להם, לעזור
 שערך מיבצע אשה, לשאת כדי לכסף זקוק

השבוע.

ם ב ש ל כ פק־נז■ ל
הת החולף בשבוע הלילות אחד בחצות

 כשרוב מתושביו, הדיזנגופי כסית קפה רוקן
 הבתים לאחד נדדה ־המקומית האוכלוסיה

 נדידת יוכיפול. זאב של בהנהגתו השכנים
הבמאי של חנוכת־ביתו לטכס כוונה העמים

ן ס י , נ ב י ת  מחמישה ארצה השבוע שחזר י
 יו־ בהולנד. בטלביזיה ועבודה חודשי־לימוד

 נרות לאור חתך מצנפת־לילה, חבוש סיפון,
 במזמרת־ הדלת לרוחב שנמתח הסרט את

ד ואילו גננים, ק צ ת ח י ס כ ־ ש  ניפץ אי
 עוד הטכס הדלת. מפתן על שמפניה בקבוק

 הצטרף האורחים אל כאשר הסתיים לא
 שוטר־מקוף, של בדמותו לא־קרוא, אורח
 מדיירי־ אחד של תלונתו את לברר שבא
השי למוקד טילפן הרעש, על שרגז הבית

 מועדון נפתח הבית גג על כי והודיע טור
 היו השוטר הופיע שכאשר מאחר נודיסטי.

 כלעומת השוטר הסתלק עדיין, לבושים הכל
־ היפאנית האופרה זמרת . . . שבא י צ׳  מי

ה קל נ ה, סו  הארץ את השבוע שעזבה ר
 הישראלית, האופרה עם הופעותיה אחרי

 והמפתיעים הטובים יחסיה סיבת את גילתה
ם עם די פ א י ל פי ־ ה צמ הן השתיים :ד

צמ תפריטים ביניהן להחליף נהגו חוניות,
. חוניים ה . . מ ל ש ק, ל ו ר הבי שחקן ס

 התיאטרון. הנהלת כלפי קשה טענה יש מה,
 חובתה את למלא להנהלה ״אמרו הוא: אמר
. . חובות״ התיאטרון את מילאה והיא . 
 אביו טיש, שמעון השבוע היה במיוחד נרגש

ן תל־אביב הפועל כדורגלן של עו ד ש. ג טי

 מכבי קבוצת נגד בנו של במשחקו חזה הוא
 בלסתו, בנו נפצע כיצד ראה פתח־תקוה,

 מתעלף והוצא ממכת־עונשין שער הבקיע
 להסתער רצה למגרש, התפרץ האב החוצה.

 אותו מגעו כאשר בבנו. שפגע הכדורגלן על
 קצין־מש־ לשכנע האב ניסר, זאת, מלעשות

 התוקפן הכדורגלן את לעצור עליו כי טרה
הקא התיאטרון מזכירת כהן, רחל . . .

 ורכשה מבדידותה להיגמל החליטה מרי,
 כך כל ״הוא ל״י. 120ב־ פקינזי כלב לעצמה
מת שם אולם התפעלה. גאון,״ ממש פיקח,

 למשרד־הם־ טילפנה היא לו. מצאה לא אים
 הצעה וביקשה שמות, לשינוי למחלקה נים,

יע לועד־הלשון,״ ״תפני כלב. בשביל לשם
 ל־ וטילפנה כמצוזד, עשתה רחל׳ה לה. צו

 לה. יעצו למשרד־החינוך,״ ״תפני ועד־הלשון.
 אם כי לועד־הלשון רחל׳ה הודיעה ביאושה

 תיאלץ היא מתאים, שם לה ימצאו לא
 מי לכל לירות 50 תציע בד, מודעה לפרסם
 בשביל לירות 50 זה ״מר, לכלב. שם שימצא

התשובה. היתד, כלום!״ זד, לכלב, שם

השבוע פסוגן*
 ראש של בטאונו רמחרגך, ״ידיעות

 מחדש בחירתו על קריניצי, אברהם העיר
 קרוב עומדים ״אנו קריניצי: אברהם של

 אך כראוי. להעריכו מכדי המאורע אל מדי
להעריכו ידעו הבאים שהדורות ספק אין

.לו״ כיאות . העכורה אחדות ח״כ .
 חוק על בכנסת ויכוח בעת ניר, נחום

ה זמן בהן מדינות מכיר ״אני הירושה:
ה זמן בהן ומדינות יום 309 הוא הריון
.יום״ 300 הוא הריון .  בן־גוריון: דוד .
 פחות לא אדוקות בחורות בצבא פוגש ״אני

. אגודת־ישראל״ מחברי .  אגודת ״כ ח .
 מקרה זד, ״אין :לורנץ שלמה ישראל
משר אינן אשר הנשים אותן של שד,ילודה

 לאין גבוהה היא מטעמי־דת בצבא תות
. . . בצבא״ המשרתות הנשים לעומת ערוך

מינץ: בנימין ישראל אגודת ״כ ח
 מוכנים היינו גלות שנות אלפיים ״במשך

 במדינת וכאן, חזיר, לאכול לא כדי ליהרג
 וליהרג להרוג שמוכנים יהודים יש היהודים,

. חזירים״ לגדל שיוכלו כדי .  החזן .
 הקומפוזיטורים בועידת גלאנץ, לייבל

 קומפוזיטורים ״יש הראשונה: הישראליים
מצ ואינם יהודית מוסיקה ליצור שמתכוזנים

 שלוש שמתפלל הפשוט היהודי ואילו ליחים,
 ש־ מבלי יוצר טבעית, בנעימה ביום פעמים
המוסי של האמיתי המקור את לכך התכוזן

. הישראלית״ קה .  אורי הסוציולוג .
 ולאדי- של ספרו על ביקורת במאמר ראפ,

ה היא ״השערוריה לוליטה: נאבוקוב, מיר
 שאינם נורמליים בני־אום של העקום ראי

. הגון״ שאינו מהוגן עולם של בריאים, . . 
 הומור. איננה ״בדיחה :קישץ אפרים

 גם ולפעמים הומור של תרגיל היא בדיחה
 גלי־ קריינית רז, שרי . . . שלו״ הפסולת

 השירים התוכנית שידור בפתיחת צה״ל,
 כל את ישדרו לא ״גלי־צה״ל עליך: האהובים

 ביקשו אשר תלמידים של הבקשות אותן
עץ־התליח.״ השיר את למוריהם להשמיע

שאל •שדאל׳׳י ב״קוד שמע1 מה7<7ב מ
הבקשות בהם במקרים כבקשתך, השירים תוכנית היא ביותר עלי  חי, לכל חיים אחת בסירה שלושה הרדיו תכנית שבקה בטרם

 אהבו שכולם התכנית היתד, זאת כזה. למשאל מקום היד, לא
 כיום להן שמאזינים הרדיו תכניות הן מה אולם לה. להאזין

 הזה, העולם כתבי השבוע לברר ניסו לכך התשובה את בישראל?
 אוהב שאתה הרדיו תכנית היא מה אנשי־ציבור: שורת ששאלו
ביותר? לה להאזין

 הסופרים: אגודת מזכיר סרוידם, אסרהם המשורר +
 לרוחי אינן התכניות כי המקלט, את לסגור ממהר אני ״לרוב

 מהנה אינו מכשיר־הרדיו קלוקלים. ברדיו הנשמעים והפזמונים
להא רק לי נשאר לקרן־זוית, הספרות את דחקו מאז נפשי. את
 הפוליטית.״ ולפרשנות הספרותית לתכנית זין

 וחבר בתל־אביב החברא־קדישא ראש מגיד, דס משה י•
 רוזג־ יוסלה משתתף בה החזנות, תכנית ״מלבד מועצת־העיר:

 מדזיני.״ משה של הפוליטית לפרשנות רק להאזין אוהב אני בלט,
 מש־ של הכללי המנהל לשעבר כטיש, שמעון ד״ר 9

 — ביניהן להכריע יכול שאיני תכניות שלוש ״יש רד־הבריאות:
 קול־ישראל של הקונצרטים בבוקר; שבת ביום האופרה תכנית

 קלה.״ לנזוסיקח כבקשתך ותכניות שלישי; ביום
 לענות. יכול לא ״אני קול־ישראל: מנהל זינדר, צכי 9'

 להיפך.״ לא האזרחים, את לשאול צריך
 שומע ״אני הבוקר: מערכת ראש צפרוני, גבריאל !•
 עלי האהובה התכנית ואת החדשות את בלבד: תוכניות שתי

חזנות.״ פרקי
לש נוהגת ״אני אילנשיל־פוליו: עסקנית מטלץ, רות י•
 שחקני בה משתתפים אם בעיקר עולה, המסד תוכנית את מוע

הקאמרי.״ התיאטרון
ל מאזינה ״אני הקאמרי: שחקנית אלמגור, גילה 9׳

 נהנית אני כמו־כן טובה. תוכנית זו ברמאללה. הפזמונים מצעד
 לחיילי בשידור באנגלית, לב יהודה של החדשות מהקראת
האו״ם.״

 מספיק לי ״יש רמת־גן: עירית ראש סגן זיסמן, שלום 9
האהובה התוכנית קלות. בידור תוכניות אוהב אני לכן בעיות,

מלאכותיות.״ אינן  המועצה ויו״ר תנועת־החרות ח״כ אבניאל, בגימין ©
 מאד ונהניתי מלכה מלווה התכנית את אוהב ״אני לעניני־רדיו:

 תוכנית של הרמה לאחרונה כי אם מוחוח;, טראסט מהתכנית גם
נמוכה.״ זו  הפזמונים. מצעד היא שלי ״התוכנית זמר: ססיר, צדוק 9<

לשי מקום מספיק נותנים שלא חבל מרתקת. תוכנית זוהי
עבריים.״ רים

 ״אני הלאומית: הדתית המפלגה ח״כ כורוק, מרדכי 9
 חילוניים.״ נושאים על אפילו מדעיות, להרצאות בעיקר מאזין
לקונ להאזין אוהב ״אני עורך־דין: פישלס, שמואל 9
 קבועה תוכנית שאין מצטער ואני קול־ישראל של השבועי צרט
 גם מזכיר אני מתים, כיבוד מתוך רק צפירה. ברכה שירי של
אחת.״ בסירה שלושה את

 בעלי־ התאחדות של הכללי המזכיר קריסטל, אהרון 9
של השבועית הקונצרטים לתוכנית רק מאזין ״אני התעשיה:

קול־ישראל.״
לתוכ להאזין נוהג ״אני משורר: סקולסקי, •טלמה 9

 התוכנית שהיא לומר יכול אינני צה״ל. גלי של הספרותית נית
 לרמה.״ מרמה משתנה היא ביותר. הטובה

 אחת בסירה שלושה ״מאז הצ״כ: ח״כ סרלין, יוסף 9׳
 תוכנית־רדיו.״ לאף קבוע מאזין אינני
 ביותר אותי המעניינת ״התוכנית שחקן: טימן, יעקס 9
 ומתח.״ מלאת־עניין היא בית־המשפט. תוכנית היא
ה את לשמוע אוהב ״אני חרות: ח״כ לנדאו, חיים 9•

 בביקורות גם התעניינתי זאת. עושה כשברטונוב בתנ״ך קריאות
 אותי.״ לשעמם התחילו הן אולם תיאטרון,

 לתוך (בהשיבו ראש־הממשלה משרד מנהל קולק, תדי 9•
 זמן לי ״אין השאלה): את שמע בטרם עוד הטלפון שפופרת

שלום.״ אחר־כך. לצלצל החדשות. את שומע בדיוק אני עכשיו.


