
אנשים
השבוע פסוקי
 פתח־תקוה, עירית ראש רשיש, פנחס
 צדק שופט הוא ״שופט דבריו על בהתנצלו

 השופט כלפי מוגבל״ דבר הוא שכל אבל
 ראה בוכויץ שהשופט מצטער ״אני בוכויץ:

. . . שאמרתי״ מהדברים נפגע עצמו את
נל ״אי! :ברנשטיין פרץ הצ״ב ״כ ח

אוב שהיא העיקר מפלגתית׳ בעתונות אסון
. ייקטיבית״ . ״אינ שד חובלה רב .

 בתשובה שולץ, רד ארד; טופט״, נה
 נשא צוותו מאנשי מישהו אם עתונאי לשאלת

 חתונה מפסיק הייתי לא! ״הו, מצריה: אשר,
 גולדה החוץ שרת . . . באמצע!״ כזאת

 תיפתר לדעתה מחי לשאלה בתשובה מאיר,
 יתחילו ״כאשר הערביים: הפליטים בעיית

. ילדיהם״ את לאהוב הערבים .  מאיר .
ל התבקש כאשר האהל, שתקן מרגלית,

 יותר ״תשלמו ההסברה: מנהל למען הופיע
 שמואל הסופר . < . מהר!״ תשלמו אבל

 לו ששלח למשורר בתשובה עגנון, יוסף
 אין כי בספריך קראתי לא ״לצערי כתב־יד:

 אצל לילך צריך ואני, צרכי כל משמשות עיני
ה משקפיים לי ירכיבו אולי עיניים רופא

 לי אין כח אבל לקרוא, ואוכל לעיני ראויות
הרופא.״ אל ללכת

★ ★ ★

שגית•! אמר: ברל
 השתחרר טרם דיין משה החקלאות שר
החק במשרד הצבאית. המחשבה מהלך כליל

 אחד את אליו קרא דיין כי מספרים לאות
 זמן כמה בשאלה אליו ופנה משרדו ממנהלי

 שנה מסוימת. תכנית לבצע כדי לו דרוש
 דיין, אמר טוב, הפקיד. תשובת היתד, בערך,

 שאלות. אין התכנית. תבוצע חודשיים תוך
 ביותר החרוץ התלמיד . . . לעבודה קדימה
 מחמוד חג׳ היה האחרון, בחודש במדינה

 גוש. אבו הכפר מוכתר אבדגוש, ראשיד
 לא מדוע תנאי, על צו נגדו שהוגש אחרי

בה המועצה ראש כיושב כהונתו את יפסיק
המש בבית ראשיד הצהיר אנאלפבתי, יותו
 לקרוא ללמוד שבועיים לפני ״התחלתי פט:

 אתקדם קצר זמן שתוך מקוד, אני ולכתוב.
 דוד הממשלה שראש אחרי . . . בלימודי״

 ציר אצל מכבר לא התעניין כן־גוריון,
 בהתפתחותה כידה אנתוני בישראל פולין

 ובגורלם פלונסק מולדתו עיר של הנוכחית
 בידה לו הגיש אותם, זוכר שהוא ד,בנינים של

 מפ־ תמונות ובו למזכרת צילומים אלבום
 יצהלו החובל רב . . . החדישה לונסק

 עולמי לפרסום שזכה אהרונוכיץ, (״אייק״)
 המעפילים ספינת של קברניטה שהיה בעת

 לימודיו את לאחרונה סיים אירופה, יציאת
 באוניברסיטה בינלאומית לתחבורה במחלקה

 אייק בארצות־הברית. ואשינגטון שבמדינת
 אי־פעם שניתנו ביותר הגבוהים בציונים זכה

. זו במחלקה .  אשכול לוי האוצר שר .
 הראשונה המיטה היתד, מה השבוע סיפר
 הוא שנה. 36 לפני ארצה בעלותו ישן עליה
 תפוזים, ארגזי שני גבי על עץ קרש הניח
 בצאתה אמו אותה שציידה בכר, אותה ריפד

 כדבריו כלל״ רעה היתד, לא ו״המיטה לארץ,
 נערך במינו מיוחד ספיריטואליסטי סיאנס . . .

 יחסי איש שי, שמואל של בדירתו השבוע
 גם השתתף בו בסיאנס, הבימה. של הציבור

 אגמץ, יעקב הקאמרי התיאטרון מנהל
 כדי צ׳כוב של דמותו גם השאר בין הועלתה

 מחזהו את שיעלו מעדיף הוא היכן לשאלו
 תשובתו בקאמרי. או בהבימה ואניה, הדוד

 שוב לעורר לא כדי בסוד, נשמרת צ׳כוב של
ש אחרים אישים התיאטרונים. בין מחלוקת
הוע ושרוחותיהם בסוד נשמרים לא דבריהם

 שהשיב כצנלסון, כדל היו בסיאנס לו
שגי היתר, העברית העבודה אם השאלה על
ס משגה; במלה: היסטורי הכרח או אה חיי  ו

 נתן על דעתו שהביע כיאליק, נחמן
 מלהשיב להתחמק ניסה שויצר, אלתרמן:

ה משפטו את אמר באמת האם השאלה על
״אי באמרו: ,וד,פרנקים הערבים על מפורסם

 השבוע היה במיוחד עניו . . . מבין״ נני
שנר מולכו, סמי הישראלי הפנטומימאי

 מולכו הצהיר מרסו. מרסל בהצגת שוב אה
 את קיבלתי לי. מפריע אינו ״מרסו בעמה:

או שיהיו בטוח ואני להופעה הקאמרי אולם
 להפריע לי נעים לא פשוט אבל מלאים, למות

 לצידו השוהה שני, שושיק . . . למרסו״
 מספרת בברודביי, לביא אריק בעלה של

 קיבלה כי ארצה לאחרונה ששלחה במכתב
 היא ובקולנע. בטלביזיה להופעות הצעות כמה

לצי גדולה טלביזיה סוכנות על־ידי הוזמנה
 כאק־ שושיק מבקרת בינתיים מבחן. לומי
 מוני וינטרס, שלי עם יחד סטודיו טורם

 על מאשר בחיים יפה יותר (״הוא פרנציוזה
 כמו לסטודיו (״באה לינדפורם ויויקה הבד״),

מלי הראש על ומקבלת מתחילה תלמידה

 עצמו אריק ואחרים. גזרה בן שטרסברג״),
 בפגי המגבית למען בוילה לאחרונה הופיע
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 הבונדס מה ידעתי לא באמת ״בארץ שושיק:

 במו זאת שראיתי לאחר ורק עבורנו׳ עושה
סי . . . התפעלות״ מלאת אני עיני, ו  י

ר, כ ר  (״רומיאו הקאמרי התיאטרון שחקן ג
 של הראשי הדייל וכיום לשעבר ויוליה״)
 רמי־ אישים של לשירותם המגויס אל־על,
לפ עומד החברה, באוירוני הטסים מעלה

קול בקריירה ולהתחיל זה ממקצועו רוש
ל הוזמן התואר יפה גרבר ענפה. נועית
 לקבל כדי פוקס חברת על־ידי בד מבחן

 בו קליאופטרה, המיליונים בסרט תפקיד
ט גם תככב ב ז לי ר. א לו  לזה נוסף טיי

 ,95ה־ בקילומטר תפקידים ליוסי מוצעים
ך של ובהגבעה, רו ר כ נ . די ת . . לי רג  מ
ר, ד טנ  מברית־המועצות, )20(צעירה עולה ס
 כבר גרמה בהבימה, נסיון לשנת שהתקבלה
 תפקיד לה הוצע כאשר ראשונה. למחלוקת

 עדה השחקנית הודיעה ואניח, הדוד במחזה
 את קיבלה לא ומרגלית גופי!״ ״על טל:

ה . . . התפקיד ר רו , ד ן קי כ  קח זמרת ח
 בתכנית היחידה הזמרת תהיה ליבי, את

 אגב, . . . סמבטיון תיאטרון של הבאה
 בל קשרים ביניהם קשורים סמבטיון אנשי

 נעמי המלחינה הוכנסה כאשר ינתקו.
 זאבה אותה עזבה לא לבית־חולים, שמר

 התיאטרון, מנהל של אשתו כרלינסקי,
שכ בית־חולים, לאותו הוכנסה היא שגם

ש בקומוניקט . . . נעמי של בחדרה בה
 הצגת לקראת הקאמרי התיאטרון הוציא
 בין שנערך במשאל נאמר: קישוט הגנרל
 עליהם האהוב הקטע על ההצגה שחקני

 הקטע את לביוש זלמן ציטט מתוכה,
 שתי שעם אנשים מכיר ״אני עליו: האהוב

 מפוספסת ומלחמה צבוריות רגל פשיטות
 אתה תמימים. צדיקים פני מעמידים הגב על

 התכוון שלא הבטיח לביוש שמות?״ רוצה
לשעבר. הקאמרי של מסוים לבמאי

בברודווי מבחן בתמונות שני שושיק
מהבונדס התפעלות מלאת

<ך7ב שאל1כ
י חינוכי אמצעי הן מכות הא□

 החינוך תורת, התנ״כי. הפסוק אומר בנו״, שונא שבטו, ״חוסך
 פסולות המנות כי טוענת זו, קדומה הנחה סותרת המודרנית

 לחלוטין. זו דעה התקבלה טרם אף־על־פי־כן חינוכי. כאמצעי
 היתה: צבור לאנשי השבוע הזה העולם כתבי שהפנו השאלה

חינוכי? כאמצעי במכות להשתמש אפשר לדעתך האם
 וראש הסוכנות הנהלת חבר קול, משה •

 לי יש חינוכי. אמצעי אינם מכות ״לדעתי עלית־הנוער:
 שלפעמים אומרת אשתי בהן. גערתי שמכסימום בנות, שלוש

 כן אותי נדירים. במקרים רק זה אבל להכות, הכרח יש
 משפיע זה אין ואמא מאבא בא זה כאשר אבל בילדותי, היכו

זר.״ מידי מכות כמו לרעה
 המחלקה ראש ברנדווין, צבי יהודה הרב •

 בני את שהכיתי לפעמים ״יש :בהסתדרות דת לעניני
 אשר מקרה אף אין ובכלל חינוכי. לא זה אבל רוגזה, מתוך
 מכניסים לילד שמרביצים בזה ההורים. מצד מכות מצדיק

 נעשה הוא מסבירים, אם זאת, לעומת להורים. שנאה רק בו
 אשתי וגם בנות, ושש בנים שני לי יש ומבין. ידיד אוהב,

יד.״ עליהם מרימה לא
 הרביעית, בקומה גרים ״אנחנו :במאי קילוס, היי •
 התוסיק. על קיבל הוא אז למטה התכופף כשהילד ופעם

 לי יש המכות. כערך ערכן שד,גערות כזר, למצב הגענו עכשיו
 מה לעשות צריך קבועים. חוקים אין ובחיים בנים, שני

 ושם פה אבל מכאיבות, מכות להכות אין כשמכים, שטבעי.
 אי״זהירות כמו הילד, של במעשיו סכנה כשיש מזיקה. לא מכה

 היכתה למשל, אותי, מכות. שמצדיקה סיבה זו כביש, בחציית
ילד.״ בהיותי מאוד אמי

 היינו מסוים, ״בגבול :עורך־דין הגלד, יעקב •
 פגיעה וללא רתיחת־דמים, מתוך ושלא אבזריו,ת מתוך שלא

 כלל בדרך אשר דורות, במשך בדוק אמצעי זהו רצינית,
 פעמים, מספר כבר הכיתי היחידה בתי את להורים. עוזר
 עושה זד, שנים, במספר פעם רק זאת עושה שאני מכיון אבל

 אותי גם מכות. מצדיק מכודן שקר ובראשונה בראש רושם.
מדי.״ פחות אותי היכו ואולי הזיק, לא וזה ר,יכו,
 סבור ״אני הממשלה: מזכיר כץ, כתריאל •

 ילדים, שלושה לי יש ״חינוכי. אמצעי לא בהחלט הן שהמכות
 אני חינוכי. אמצעי לא זה אבל מלאך, אינני ובן. בנות שתי

חינוכית.״ לא היא השאלה שעצם חושב
השק׳׳ם: מנהל פילרסדורף, מקם אלוף סגן •
 התחשבות חוסר לו להמחיש כדי רק לילד מכות מצדיק ״אני

 לו מגיעות לחלש, מרביץ חזק ילד כאשר למשל, בזולת.
 השימוש למידת ישר ביחס היא המכות של ההשפעה ממת.

 עושה לא וזה מתרגלים מדי, יותר בהן משתמשים אם בהן.
 וזה מהכלל, יוצאים במקרים רק ילד בתור היכו אותי רושם

 יותר משתמשת אשתי ובני בנותי שתי אצל רושם. עשה
ממני.״ יותר איתם מצויה שהיא כיון זו, בשיטה

״אני מגורי-כהן: יוסף הד״ר שופט־השלום •
 במידה חינוכי, כאמצעי במכות להשתמש שאפשר סבור
 של למורה הרשיתי המכה. מי גם תלוי זה המתאים. ובזמן

 עושה לא היא לצערי אבל בסרגל, ביד אותו להכות בני
 צריכות המכות אבל אותי. היכו בחדר, למדתי אני כאשר זאת.
אזהרות.״ אחרי רק לבוא
 בטאון ועורך תסריטאי הדר, משה סרן רב •

 לפני משיג הייתי תמיד כי ד,יכו, לא ״אותי :חיל״האויר
 אותם, להכות שקשה ובת, בן לי יש שביתת־נשיקה. המכות

 האשה חטא. על להכות מצליחים הם המכות לפני תמיד כי
 של ילד רק להכות מותר לדעתי אבל לפעמים. אותם ״מלטפת״

שכן.״
עכשיו ומנצח: מלחין פטרושקה, שבתאי •
 לעיתים רק מכה הייתי בני את אבל נכדים. לי ויש סבא, אני

 ורק שליליות, כל־כך היו התוצאות ואז מאוד, רחוקות
עקשן,״ יותר הפך הילד כך. על־ידי הפסדנו

 המכות לא. ״בהחלט :עורך־דין קריצ׳מן, מקם •
 לא האמצעים שאר כאשר האחרון, האמצעי להיות צריכות

 אני אחת. פעם אולי היכיתי ובת, בן ילדי, שני את מועילים
 מעולם אשר במשפחה, השישי להורי, בן־זקונים הייתי עצמי

 כמו אחרים, אמצעים יש מכות במקום אותו. ד,יכו לא
למשל.״ בידור, מניעת

מצדיק אינני טבריה: עירית ראש צחר, משה •
 בחוץ־לארץ, בית־ספר ומנהל מורה הייתי מקרה. בשום מכות

 היו ובתי כשבני תלמיד. על יד הרימותי לא פעם ואף
 במשפחה גדלתי אני לפעמים. אותם מכה אשתי היתד, קטניב,

 להכות. זמן מספיק היה לא ולאמי בנים, שמונה היו בה
הגילים.״ בכל וזאת בנשיקות, מאוד טוב לחנך אפשר לדעתי
ארגץ ויושב־ראש רופא שפירא, מלאכי ד״ר •

 לא אשתי ולא אני לא ומימי ובת, בן לי ״יש : הציידים
 ביותר והישרים המסורים הידידים הם לכן אותם. היכינו
 במשך ביותר מפחידות אינן הן למכות, כשמתרגלים שלנו.
 והידידות מרמה, הוא מהמכות, לפחד מתחיל כשהילד הזמן.
 פונה והוא לסמוך, מי על לו אין נפסקת. ההורים ובין בינו
 ידידי היה ואבי היכו, לא אותי גם הרחוב. ואל חבריו אל

 שהחטא משפחתיים, שורשים יש לדעתי אבל ביותר. הטוב
יועילו.״ לא טוב ולא מכות לא וכלפיהם בהם, מושרש

הממ חברת־התיירות מנהל דה־שליט, ממי •
 באנגלית, חינוכי ספר קריאת סיימתי עתה ״זה : שלתית

 למי טינה ושומר התנגדות בתוכו יוצר שהילד כתוב ובו
 אנשים על זו טינה מוציא הוא גדל •וכשהוא אותו, שמכה

 ולא מאוד, קטנים כשהילדים ולדעתי אחד• בן לי יש אחרים
 כביש חציית כמו חייהם, את שמסכנים דברים מבינים

 הם מזה רק כי המכות. מוצדקות חם, לתנור והתקרבות
מפחדים״
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