
אנשים

כיקיני מדגימה מימין) (שניה רודן זיוה
קאריב״ס קישוטים עם

השבוע פסוקי
 ״המלים :מאיר גולדה החוץ שרת

 למילון בגאנה נכנסו וישראל נח״ל צה״ל,
 את להרטיט היכול משהו זה היומיומי,

 מקים הוא יפה! נח״ל? יש לנאצר הלב!
 חוזה . . . מה?״ אז אסואן! סכר את

 קצרות, במדור זכאי דוד הכוכבים
 וראש־ נשיא לנו שיש טוב ״כמה בדבר:

 והצגות ועידות מועצות, אסיפות, ממשלה:
אס בדיוק במועדן, נפתחות בהשתתפותם

 שולמית המשוררת . . . טרונומי״
 פתח־ עירית ראש של הערתו על הר־אכן,

 שפסק לשופט בקשר רשיש, פנחס תקוה,
 שינד ״כמה בעיניו: חן מצא שלא פסק־דין
ס אחרים, קופיפים ומיני גורילות פאנזות,

 קרקס, אלא אינו ישראלי שמשפט בורים
 בו לנהוג שצריך אחד עוד אלא אינו ושופט

לה ואפילו בפנים בו לזרוק קופים, מנהג
. . . לרעתך״ פוסק שהוא ברגע כותו,
 גבריאל ״הבוקר״ מערכת ראש

בבחי נכשלת ״אם בגין: למנחם צפורני,
 חכה תתיאש, אל — הרביעית לכנסת רות

שש!״ לכנסת
★ ★ ★

הקצרת ברבת
הש ההסתדרות ועידת בפתיחת בנאומו

במס כן־גוריץ דויד הממשלה ראש תמש
 הקהל בין רחש עבר כאשר ביליון. פר

 והעיר: מנאומו ביג׳י הפסיק המספר, לשמע
 מיליארד, אומרים ויש ביליון אומרים ״יש
 תוזכחו המדינה תקציב על כשתשמעו אבל
 זמן־מה לפני כי מספרים . . . ביליון״ שזה

 נמיר, מרדכי תל־אביב, עירית ראש ביקר
 עמדתו את השאר בין לברר כדי ביג׳י אצל

 הודיע תל-אביב. פיזור על להצהרתו בקשר
ההסבר את ותשמע ״תחכה ביג׳י: לו

 ״שכחת נמיר: לו הזכיר הממשלה!״ בישיבת
 שר יותר אינני לראש־העיר נבחרתי שמאז

 רעיתו רוזכלט, אלינור . . . בממשלה״
 הודיעה ארצות־הברית, נשיא שהיה מי של
 יחד בשיר טלביזיה בתכנית תופיע היא כי
 ינאית רחל סינטרה. פראנק הזמר עם

 תפקיד לה מצאה הנשיא, רעיית כן־צכי,
 השבוע מאמרים. פירסום — מכובד יותר

 בה אשת־הנשיא, של רשימתה בדבר הופיעה
 מאניה הפועלים תנועת ותיקת את ראיינה

 השאר בין שלה. 80ה־ יובל לרגל שוחט
 ברחה בילדותה כי בראיון מאניה סיפרה

 בבית־ כפועלת לעבוד כדי מבית־הספר
 ברחה הוריה לכך כשהתנגדו לנגרות. חרושת
 רק חזרה הוריה, מבית 15ה־ בת מאניה

 ליציקת בבית־חרושת לעבוד לה כשהרשו
 הודיע דבר איש זכאי דוד . . . מתכת

שבפתיחת לזכותו זוקף הוא כי השבוע

 ברכות. תריסר רק נשמעו ההסתדרות ועידת
 — יצילנו ״השם זכאי: לדברי הסיבה,
הבר ריבוי על מרשימותי באחת הפטרתי

 שר־הבריאות, לכבוד ידוע ״האם . . . כות״
 לחדר עכברושים חדרו הקיבוצים שבאחד

 אחד?״ תינוק של אפו את ואכלו התינוקות
 שמעון הפרוגרסיבים ח״ב השבוע שאל

 מזכירתה . . . בכנסת בשאילתה ׳כנוכיץ
ה טילפנה מאיר, גולדה שרת־החוץ, של

 ש־ אחרי כי וסיפרה זוטא לתיאטרון שבוע
ביש בראזיל שגרירת כי שמעה שרת־החוץ

 הזמינה פוזה, קרכלהו דה אודט ראל
 השוטל המחזה של הבכורה להצגת מקומות

 מקום לה להשאיר מבקשת היא והענבים,
 לשערוריה בקשר . . . השגרירה ליד מיוחד
 כנימין הפרופסור של הערתו סביב שקמה

 שלא (״מדוע עיראק מעולי לסטודנט אקצין
 בארצך, היהודים כל כמו במסחר, תעסוק
 העתו־ אחד העיר במדעי!״), לעסוק במקום

 באוניברסיטה הפרופסור(לפילוסופיה) כי נים
 נוהג הוא גם היה רות, ליאץ העברית
 מדוע בעיניו חן מצאו שלא תלמידים לשאול

 אחד הגיב כך על פילוסופיה. לומדים הם
 מדבריו: בציטטה רות הפרופסור מתלמידי

 ללמוד לעצמי להרשות יכול הייתי לא ״אני
 אשד, עם התחתנתי לא אילו פילוסופיה

עשירה.״
★ ★ ★

סדק מתיחות
 מרי הפנטומימאי אמר חיי!״ את ״הצלת

 שלו הבכורה הצגת אחרי מיד מיסו, סל
 יוסף הקאמרי התיאטרון לשחקן בישראל

הת הופעתו לפני קצר זמן הסיבה: ידין.
 שהביא השחור הקטיפה מסך כי למרסו ברר

 באולם להרכבה ניתן אינו מצרפת, במיוחד
 הנהלת אל פנה היסס, לא מרסו אהל־שס.

 רב שבזמנו למרות הקאמרי, התיאטרון
 לארץ, הזמנתו את ביטלה שזו אחרי עמה
 ההנהלה האניה. סיפון על כבר שהיה שעה

 המסך את לו להשאיל מיד הסכימה החדשה
 קיפול ושכל ל״י אלפי כמה ששויו היקר,
 ידין יוסי בו. לפגוע עשוי מתאים בלתי
 כאשר אגב, המסך. הרכבת על אישית פיקח

 מרסו אל פנה אהל־שם אולם של החשמלאי
 קטיפה מםך דח־קא לך נחוץ ״מדוע בשאלה:

 לו השיב בד?״ מסך מספיק לא וכי שחור?
 ״ביני בפיו: השגורה באידיש היהודי מרסו

 שאני מה שכל יודעים הלא שנינו ובינך,
נשאר?״ מה אז מסך אין ואם בלוף. זה עושה

 עמו המופיע מרסו, של להקתו חבר . . .
 חודרוכ־ אדכפנדרו הוא בארץ, יחד

לש הראשון ביום יהודי. הוא אף סקי,
 אם לדעת, אלכסנדרו התעניין בארץ תותו

 ליבין בינו משפחתית קירבה איזו אין
הז שמו שאת חודורוב, ב ק י(} השוער

 בלתי־פנטומי־ מתיחה . . . כולם לו כירו
 הצגת־הבכורה בסיום עתונאית הכינה מאית

 אחרי שנערכה במסיבה מרסו. מרסל של
 לפג־ העתונאית ניגשה לילית, בקפה ההצגה

 שנוכח מולכד סמי הישראלי טומימאי
 נפלא ״היית בצרפתית: לו אמרה במקום,
 לרוע מהופעתך!״ הוקסמתי ממש הערב,
 שומע שאינו סמי, המתיחה. נכשלה המזל

 שהעתונאית כנראה סבור היה צרפתית,
 לפלרטט המנסות מהמעריצות אחת היא

 אמר לא תודה, לאות עמוקה קידה קד עמו,
 הצגת־הב־ על מדברים כבר אם . . . דבר

להז שלא אי־אפשר מרסו מרסל של כורה
 בהצגה. ערב באותו שחל אחר מאורע כיר

רעיתו את צירי־לידה אחזו ההצגה בשעת

 זאת למרות דונכיץ. נתן העתונאי של
נש ההצגה, את להחמיץ האשה רצתה לא

 ל־ אהל־שם מאולם מיהרה תומה, עד ארה
 שירה — בתה את ילדה שם בית־ר,חולים

 חיי את רק הציל לא ידין יוהף . . .
 לו היה נדמה השבוע הימים באחד מרסו.

 להופיע עמד הוא שלו. חייו את אף הציל כי
 ופעולת המתיחות בימי תל־קציר בקיבוץ

 קצין- של לחדרו נכנס כאשר התגמול.
ל נסיעתו את לתאם כדי בטבריה, העיר

 לתוך צועק האיש את שמע הוא קיבוץ,
 יכול שהוא ידין ליוסי ״תגידו הטלפון:
 ידין הופיע ערב באותו במיטה!״ להישאר

ה הציג שם בכפר־יהושע, בבית־התרבות
 בקטע בית־הבובות. את הקאמרי תיאטרון
 לפתע נשמע ההצגה של ביותר הדרמתי

 הסורים כי בטוח שהיה יוסי, מחריד. פיצוץ
 ממקומו זינק תותחיהם, את שוב הפעילו

 התברר דקה כעבור הקהל. כל עם יחד
 באולם שהתפוצצה מנורה אך זו שהיתר,

 של אחרת שחקנית היתה אמיצה יותר • . .
 היא דאנצט. כתיה הקאמרי, התיאטרון

התיאט עם בדגניה המתיחות בימי הופיעה
 ההפגזות החלו כאשר בעלה. של הקטן רון

במק הופעתה את הלהקה המשיכה באזור,
 לשעשע השחקנים יתר המשיכו בלילה לטים.

 בתיה ואילו במקלטים, הקבוצה חברי את
 היא: אמרה בחדר. ולישון לצאת החליטה

. . . במיטה״ למות מוטב למות, כבר ״אם
 התכניות הן מה לדעת אי־אפשר לעולם

 כן־ דן של הפעיל במוחו המתרוצצות
ש מחזה לחבר דן החלים לאחרונה אמוץ.

 נשוי דן, אמר הנשואים. מוסר נגד יצא
 במאה לחיות ״מגוחך ילדים: לשלושה ואב

 צריך ימי־ד,ביניים. של במושגים העשרים
 בו כזה, במצב לחיות הילדים את להרגיל

לעצ תארו באבא. צורך להם שאין ידעו
 ילד שכל כזה נוהג מחדירים שהיו מכם
 מקבלים היו הילדים וסוס. אבא אמא, צריך
 בשלושת . . . אדיסוס״ תסביך כיום

ה במאי הספיק בארץ שהה בהם הימים
אלןז כריסטיאן הצרפתי קולנוע  לסייר '
ל נופים לאתר כדי והערבה אילת באזור
נל לתל־אביב, מאילת חזרה בדרך צילום.

 ג׳ורג׳• שלו והתסריטאי ז׳אק כריסטיאן קחו
 מיוחדת צהרים לארוחת טיכורי (״המסע״)

 נערכה הסעודה נלסון. רפי על־ידי במינה
 שם באר־שבע, של הישן בבית־ד,קברות

 חדשה הונגרית מסעדה עולים זוג הקים
 אולי הולך לא שפיר-רודן לזיוה . . .

 היא כדוגמנית אולם בסרטים, טוב כל־כך
 שערו על הופיעה היא לאחרונה מתפרסמת.

 שלבגדי־ים בתצוגה שיקאגואי שבועון של
 מדגימה אותו הים בגד .1960 לשנת חדישים

 עם כחול ביקיני הוא תמונה) (ראה זיוה
 בעד דולר, 13 שמחירו מטהיטי, ציורים

. . . דולר 18 עוד להוסיף יש הגלימה

הידיים! את הרם למותניים! ידיים7<7ב ל
 שמירת — האחרונות בשנים בישראל פשטה מדבקת מחלה

 צצו השרירים לפיתוח מכונים התעמלות. באמצעות הבריאות
 להת מורים וסתם יוגה מורי אספרסו. דוכני של טבעי בריבוי
 התעמלות מאוד. ומועסקים מאוד חשובים לאנשים הפכו עמלות

 כמו בדיוק מקובלת לאופנה הפכה הרזיה לשם או בריאות לשם
 כתבי ניסו זאת ואין, מתעמל מי הצבעוניות. הנשים גרבי

 השאלה: את אישים לשורת השבוע בהציגם לברר הזה העולם
 היו ואלה הבריאות? שמירת לשם בהתעמלות עוסק אתה האם

התשובות:

 ״אני :גופר כרוך אביב, כתל־ החיות גן מנהל
 ומדי זאת. לעשות כשצריך החיות גן בתוך התעמלות די עושה

 קילומטרים על קילומטרים עושה ואני לעשות צריך ביומו יום
התעמלות.״ כל עושה איני מזה חוץ הגן. בתוך
 יום בכל עושה ״אני :אכידום מנחם קומפוזיטור •

שנ בזה עוסק כבר אני דקות. 30 עד 20 במשך יוגה תרגילי
).״52( הגיל בגלל בכך התחלתי תיים.

״אני :א.כ.ג. חנות וכעל סוחר גולדמן, משה •
 הוא שלי ההתעמלות בשבילי. לא היא וההתעמלות 65 בגיל כבר

 משפשף בשבוע שפעמיים־שלוש מצרפת, יהודי טוב, מסג׳יסט
 ועל הידיים על לעמוד ידעתי שנה 25 לפני אבל סוב. אותי

בשפת־הים.״ הראש
בל נשימה תרגילי עושה ״אני נ שלום ש. המשורר •
 בבית־ מיוחדים. נשימה תרגילי למדוני ורופאי לב חולה אניי בי•

 לפעמים מטייל אני כיום גם טיולים. עורך הייתי ובסמינר הספר
ברגל.״

טיכו: אליהו הד״ר הירושלמי העיניים רופא •
בדב עסוק אני עכשיו כלום. עושה לאן אני לכם?! נוגע זר, ״מה
 סטטיסטיקה קצת ונעשה ערב לפנות תבואו אבל אחרים. רים

לזה.״ בקשר
הת שום עושה ״לא :אגדתי כרוך סרטים יצרן •

 ברוך וזה, ברגל ללכת מרבה אני בזה. צורך לי אין עמלות.
.״62 בגיל הבריאות על לשמור לי עוזר השם,

 בלי גם בריא ״אני כלאם: שמחה מים מהנדס •
גמור!״ בסדר אני התעמלות,

 לשמור ״כדי :ינאי מאיר זוטא תיאטרון שהקן •
 כאלה יש ובחורף. בקיץ בים, יום יום מתרחץ אני בריאותי על

 אולם בכפור. מתרחץ שאני משום משוגע שאני שאומרים
 לשחקן זאת. עושה שאני מפני דווקא משוגע לא אני לדעתי
 ואיזון מדיצנלי כח בכדור התעמלות בלוויית בים הרחצה נותנת
 יודע איני בקביעות בים מתרחץ אני מאז המתוחים. לחיים

שיעול.״ או נוזלת זאת מה
 לשעכר, וח״כ הסוחרים התאחדות איש •

 מרשה הציבורית שהעסקנות כמה ״עד :פרלשטיין 'טלמה
 שבעה־שמונה עד ברגל, בהליכה להרבות משתדל אני לי

 בזה עסקתי כיום, מודרני שזה בגלל לא זה ביום. קילומטר
הרים.״ על ומטפס הרבה הולך הייתי באוסטריה מנעורי.

 כיום עוסק אינני ״לא! :לוקר כרל מפא״י ח״כ •
 שנים הרבה לפני עוזר. שזה סבור אינני כי התעמלות, בשום
וברגליים.״ בידיים ככה התעמלות, עשיתי

״ההת :פינקרפדד־עמיר אנדה הילדים סופרת •
 מכל אותי ששיחררה רפואית התעמלות היא שלי עמלות

 שאירעה עד רגילה בהתעמלות חיי כל עסקתי כאבים. מיני
רפואית.״ להתעמלות לעבור נאלצתי ואז תאונה לי

 שאני שנים שבע ״זה :פרטוש עדן קומפוזיטור ס
 הצ׳מפיון הייתי פעם אבל לד,תעמל, בכלל לי ואסור לב חולה

בהונגריה.״ לשחיה
 עכשיו שלי ״ההתעמלות :זיו־אכ יצחק עתונאי •
 מאז אבל בספורט לעסוק נסיתי הליכה. וקצת גן עבודות היא

 החלפתי שלי, לקבוצתי גול כדורגל מגן בתור שהכנסתי
בעתונאות.״ לעסוק שמוטב

 משתמשת ״אינני :רוכינם תמר הכימה שחקנית •
 הם והים האויר השמש, לדעתי מלאכותיים, דברים בשום

 ריתמיקה בתרגילי עסקתי תמיד אבל ביותר. המועילה התרופה
הים.״ את מאוד אוהבת אני ובעיקר
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