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 הססגוני, תפקידו עם למופת הזדהות

די הזיקוקין מערכת על הממונה הוכיח
 אפרים שמו: הממשלה. ראש במשרד נור

 מטעם מיברקי־ברבה של גל . . . די־נור
 המזכיר את שהציף החוץ, משרד פקידי
 השנהב, בחוף ישראל שגרירות של השני

 הפתעה. אצלו עורר פרימון, אברהם
 לרגל סוב מזל חבריו לו איחלו במיברקיהם

 בן נולד לא שלפרימן מביתן בנו. הולדת
 למישלוח הגורם את לברר החל לאחרונה,
השג שהוקמה בעת כי הסתבר המברקים•

 השנהב, בחוף החדשה הישראלית רירות
 מיב־ בירושלים החוץ למשרד פרימון שלח

ב טוב.׳׳ במזל ״נולדנו היתולי: בנוסח רק
בירו התקבל האיגרת, נוסח השתבש דרך

 . . . בן״ לנו נולד טוב ״במזל כך: שלים
ב ששודרה תוכנית סביב משעשע סיפור

 פורים לפני לאחרונה. נודע ישראל, קול
 כן־הרצד, יןןל!ב ישראל, קול איש תיכנן

 בין מישאל־טלפוני לעריכת מיוחדת תוכנית
 השאלה: סביב ברדיו שישודר אישי־ציבור,

 בין בפורים? להתחפש עומד אתה למה
 חל־אביב, עירית לראש גם פנה השאר

 לו לתת הבטיח נמיר נמיר. מרדכי
 בן־ נואש בינתיים יותר. מאוחר תשובה

 לו נודע לימים אותו. ונטש מהרעיון הרצל
 או ״חי — אותו מחפש נמיר מרדכי כי

 טלפונית להתקשר מיהר הוא מת.
 נמיר, מבתי״הקפה. מאחד העיר, ראש עם

 ציוזה אותו, להקליט שמתחילים סבור שהיה
ב וקרא השטקר!' את ״הכנים מיד: עליו
 העניין כל לשאלה. תשובתו נוסח את פניו
 ל־ צילצל הוא לבן־הרצל. נעים היה לא

 הראשונה שההקלטה לו הודיע שנית, נמיר
 תשובתו את באמת הקלים והפעם השתבשה

 התוכנית את ערך ובגללה — נמיר של
. לכן קודם ויתר עליה .  של נוכחותו .
 רוז׳ה, מילוסלכ בישראל, צ׳כיה ציר

 לתקריות אחת לא גורמת פומביים, בטקסים
 מפתיע דמיון דומה מילוסלב משעשעות.
 לא ככפילו. ממש נראה סרס, לשמעון

 לדבר ומתחילים אנשים אליו ניגשים אחת
. פרם הוא כי בחשבם — עברית עימו . . 
 הרמטכ׳׳ל, גילה לפירסומת חוש העדר

ש בעת צור. (״צ׳רה׳׳) צכי רב־אלוף
 אליו ניגש ברחובות, הצעדה צועדי את סקר

 לו הגש אלוני, יאיר גלי־צה׳׳ל, שדרן
 על דעתו לחזות וביקשו המיקרופון את

המיקרופון את בידו כיסה צ׳רה הצעדה.

אנש־נו
דבר. לומר מבלי מכוניתו, אל מיד ונימלט

★ ★ ★
על שו מ ה ה*דו
הבכו הצגת את דחה הקאמרי התיאטרון

להת שעמדה קטנים, שועלים המחזה של רה
ש משום באה הדחייה באפריל. 11ב־ קיים

 אדולף של משפטו מתחיל יום באותו
 יעקכ הקאמרי, מנהל הסביר אייכמן.

 תתקיימנה יום שבאותו .אי־אפשר :אגמון
 יציגו שאצלנו ביהוד בכורה, הצגות שתי

. גדול׳* שועל ובירושלים קטנים שועלים . . 
 המזרח, ביריד הקיבוץ, משפחת בתערוכת

 זה בשם סאטירי פסטיבאלי מוסע ייערך
 המופע, את שביים האיש במשפחה. קורה

 חכ־ זאכ הוא איש, 100כ־ ישתתפו בו
ת, ל  עוזר־במאי שהיה בית־אלפא, חבר צ

ה בין זיפה. בדולצ׳ה פליני לפדריקו
 נשים ארבע נמצאות במופע משתתפים

ההו תום עם שמיד הובטח להן מניקות,
 שתססקנה כדי מיוחדת הסעה יקבלו פעה

 בהצגה יש היתר, בין ההנקה. בזמן להגיע
 שסתחו פלמ׳־ח אנשי שני על המספר קטע

 כאלה אנשים שני לנקניקים. בית־חרושת
חב של לשעבר חבריו והם באמת, קיימים

בפומ להזכירם שאף רב זמן שמזה צלת,
. בי .  משפחת תערוכת של אחר משתתף .

 שהיה כ׳׳ץ, שמואל הצייר הוא הקיבוץ
 את התערוכה. של הגראפי הצד על ממונה

 שאשתו מאחר בבית, כ״ץ צייר הציורים כל
. יום בכל ללדת צריכה . האח בתוכנית .

 בקול־ישראל, הפיזמונים מיצער של רונה
ה את מיכאלי רכקה הקריינית ראיינה

 אדם .כיצד אותו: שאלה כרמן, כני זמר
 לשיר?' התחיל בכלל, קול לו שאין כמוך,
מיו בתוכנית עתה המופיע בני, לה השיב
 במסעדת עטו, מסרי שירי־מלחים של חדת
 קול, עם זמרים הרבה ״יש ביפו: כליף

 קול, אין אומנם לי לשיר. יודעים שאיש
. לב״ לי יש אבל . שעז שמר, נעמי .
 בארצות־הבריח, לסיור לשנה הארץ את בה

 של העדרות אחרי הקרובים, בימים חוזרת
 געגועיה הם לכך, שגרם מה בלבד. חודשיים

 . . . כינרת במושבה שנשארה הללי, לבתה
 ווראייטי, הרציני, האמריקאי הבידור עתון

 ד,פנ־ של להצלחתו ארוכה רשימה הקדיש
 ה־ כותב בגרמניה. מולכד סמי סומימאי

 כבשו ישראלים ״זוג השאר: בין עתון,
 הסנסומימאי השניים, בסערה. גרמניה את

 יורם שלו, יחסי־הציבור ואיש מולכו סמי
 בגרמניה• מוזרה סנסאציה עוררו הראל,

 הפיליטונאי פנה במינה מיוחדת בבקשה . . .
 יוסיחזקיונה, להקת לחברי קישון אפרים
 הוא ממערכוניו. אחד בתוכניתה המציגה
 הפסקה מערכונו הצגת אחרי לעשות ביקשם
 לצחוק. לקהל לאפשר כדי — יותר גדולה

★ ★ ★
ת, רי ב ש ע ת ־ אידי לי א ר ש וי

הישר בין ביותר פופולארית לאישיות
 פור״ מישל לאחרונה הפך בפאריס אלים
ל,  הפועל קבוצת של לשעבר שוערה ט

 קבוצת לשורות שהתקבל פורטל, חיפה.
 להתחיל היה יכול לא פאריסאית, כדורגל
 ההסגר תקופת תום לפני בשורותיה להופיע

 לתמיכה נוסף בינתיים, להתפרנס, כדי שלו.
 שאינו בתקופה גם מהקבוצה מקבל שהוא

ה מיקצוע את ללמוד פורסל החל מופיע,
ב ומכנים מכובד מיקצוע שהוא ספרות,
ל לבית־הספר פורטל הוכנס מאז פאריס.
שהפרוטה הישראלים כל אליו רצים ספרים,

 דוגמנים משמשים הם בכיסם. מצויה אינה
 לתטפורת־חינם זוכים בבית־הספר, לתספורת

. פראנק 100 של ולמענק .  המזוקן הצייר .
לאח מוכר אינו גת, אלישע ועב־הפנים,

 גילח הוא הסיבה: הקרוביו. לידידיו גם רונה
 שנים במשך המיסחרי סם/ו שהיה זקנו, את

 הזקן? על לוותר אלישע הסכים כיצד רבות.
 לכחול־הזקן. להתחפש החלים השנה בסורים

 לו שיצבעו ביקש למספרה, פנה לזאת אי
 שהצביעה אלא לכחול. השחור זקנו את

 החלו הזקן ששערות יסודית, כך כל היתד,
. רציני בקצב נושרות .  עכשיו עד עם .

 זמרת של שמה אחרוני חנה השם היה
 זהו מעתה הרי ומצליחה, מחוננת ישראלית

אח שחנה שלמה ישראלית להקה של שמה
 מופיעים יחד עימד, ככוכבתה. משמשת רוני

 והכנר שפרכר גינטר הפסנתרן ש
 אחרוני חנה להקת כריסקין. אליאס

 ארצות־ ברחבי גדול בסיבוב עתה נמצאת
ב לסיבוב תצא שבתומו וקאנדה, הברית
ספ בחודש רק הדרומית. אמריקה ארצות
 מכיוון ארצה, לחזור חנה מתכוננת טמבר
 .1961 סוף עד חוזים על כבר חתומה שהיא
 ברשימת- חנה, זוכה להן מהביקורות דוגמה

 ה־ באולם בהוליבוד, הופעתה על ביקורת
שה ״למרות צופים: 7500 לעיני שריין,

 היתד. שעה, חצי של באיחור החלה תוכנית
 אגב, הציפייה.־ את שודר. אהרוני הערת

 בעברית, שרה חנה כי מכריזה הפירסומת
 קאלי־ מסעדת . . . ישראלית —ו אידיש

 הפכה בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב פורניה,
 מנת הגשת בין ספרים. ממכר לחנות השבוע

ה עוסקים קאנלוני, מנת להכנת ראביולי
 בעל של ספריו — ספרים במכירת מלצרים

שהו התאווה, שכר נתן, אייכי המסעדה,
 ואנגלית. עברית מהדורות, בשתי השבוע פיע
 אייבי החליט לספרו, פירסומת לעשות כדי

 לארגן לאמרגן, הספר מכירת בעת להפוך
 מציג, נתן אייבי השם תחת הופעות־בידור

 ההופעה ברבים. שמו את זו בדרך להפיץ
 ?!רוו, סנטה מריו להקת היתד, הראשונה

הת ההופעה לפני יום רק אולם בעעתיים.
 אותה התוכנית, של אורכה כי לאייבי ברר

 בלבד. שעה חצי הוא השלישיה, מגישה
 והפסיד נוספים, אמנים לגייס נאלץ הוא

 אולם בספר. שירוויח ממה ניכר חלק בהצגה
 שלפני •ההתרגשות מתייאש: אינו אייבי

הכסף.״ כל את שווה היתד, ההצגה

ת ת הצרחו ע ה ב ס טי ה
ב בלונדון, ביותר המפורסמת הישראלית

שחק פן, דליה היא האחרוניו, שבועות
 האקדמיה בוגרת ),23( צעירה ישראלית נית

 שסיימה אחרי בלונדון. לדראמה המלכותית
ל דליה חזרה בארץ, הצבאי שרותה את

התיאט בימת על מזלה את לנסות לונדון,
הצעי צולמה בארץ, שהותה בעת שם. רון
 אחת עבור טלביזיה, לסרט היפהפיה רה

 — באנגליה ביותר הפופולאריות התוכניות
 נשי' על סרטון זה היה הנודדת• המצלמה
 רות מאיר, גולדה ייצגו אותן ישראל,

 כשנודע סן. דליה ראשונה וטוראית דיין
 כי כארסלי, מייקל התוכנית, לעורך

 למסיבת הזמינה — ללונדון חזרה דליה
 לה חיכתה שם תוכניתו, של יום־ההולדת

 למסיבה, דליה כשנכנסה רק כי הפתעה.
ה של השנה לאשת נבחרה כי לה נודע

 תוכנית שודרה ערב באותו עוד טלביזיה■
פארה פרס, מלכת הופיעו בה מיוחדת

ע1חשב סמף9
עז • ן, בו רו כ  י אלף 200 של בסכום צה״ל השתתפות על במאמר־ביקורת ע

 ף' לשרות שנקראתי פעם .כל יהודה: למידבר הארכיאולוגית המשלחת במימון לירות
 י שבעד הבינונו ממורטות... קרועות, בלות, שמיכות מהמחסנאי קיבלתי מילואים,

 : זיתים נאכל ואם בלילה קצת נרעד אם נורא לא ומרגמות, תותחים מטוסים, יותר
 ! יותר נוח יהיה שלפרופסור כדי בשר לאכול ולא בקור לרעוד אבל בשר. במקום

אחר.' ענין כבר זה — שלו באכספדיציות
שנד! • ה אלוף־מ נ י ט, ד ר | להחזיק איך אינה שלנו ״הבעיה הח״ן: מפקדת וו

לו.' מחוצה הוריהן את להחזיק איך אלא במחנה, החיילת את
ש + א ה, ר ל ש מ מ ד ה י : דו ן ו רי ו ג ־ ! היום עתונם עתוש?! זה .מה כן

שוכחם.' ומחר קוראם
ל • א מו , ש ד ח י כ | על בהגיבו פנים, אל פנים הדתי השבועון עורך א

 ; מזכירים אין פסח של ההגדה .בכל בהארץ: הפרשה אודות אלישיב ורה של מאמריה
 ! מבלי משה בשם הנכתבים דברים יש ורה של בהגדה ש רבנו. משה של שמו את

יוזכר.' ששמו
ם • חו ר, נ  ! בשאלות שדנה הצעיר, השומר בוועידת מנחם, כפר קיבוץ חבר שו

 י בלתי בערבון ערכים לפירוק חברה ביותר הטוב במיקרה הוא הזהב ״נוער הנוער:
מוגבל.'

ר • מ שו ר, ה עי צ הצעירה החטיבה חברי של השתתפותם לעידוד בסיסמה ה
ן שיקחונו המכוניות לכן קשים! למושבים — אדישים לא ״אנו יהודה: למידבר בטיול
מרופדים!' כיסאות בעלות יהיו לטיול

כסרט ב.ב.
נגלה? מה

 פאכיולה הנסיכה בלגיה, מלכת דיבה,
ל ימין ברגל כניסה זו היתד, ודליה. —

 שהתברר עוד מה האנגלי. התיאטרון עולם
 שהפכו הלימודים, לספסל חבריה כי לדליה

 לכבודה ערכו נודעים, לכוכבים בינתיים
 מסוג מסיבה . . . חגיגית קבלת־פנים

 עונזר־כייאם, במועדון לאחרונה נערכה אחר
 כפולה: מסיבת־פרידה זו היתר, בתל־אביב.

 סטורי, סייד הווסט כוכבת קנדה, לג׳יל
ב לניו־יורק• שנסעה רפפורט, ולתמר

 כד שמואל הבמאי, הציע מסיבה אותה
ב הראשי התפקיד את למלא לקנדה, נים,
ל חושב הוא אותה המתוקה, אירמה הצגת
 דיילות רק שלא מתברר . . . בישראל הפיק

 הגשת תוך־כדי עתידן את מוצאות אל־על
 פחות לא בשחקים. הקאה ומעטפות סוכריות

 אל-על, דייל הדיילים. גם מצליחים מהן
 לאשר, בקרוב לשאת עומד פרנס, משה
מיל למשפחת בת דרום־אפריקאית, צעירה

ב מועדוני־לילה כמה שבבעלותה יונרים,
. יוהנסבורג .  תהיה לאנצט בתיה .

ה בפטסיבאל ישראל את שתייצג הכוכבת
 יחד לשם נוסעת היא השנה. בקאן, סרטים

 והסרט פריי, פיטר הבמאי בעלה, עם
 את העולם בפני שידגים מ״ק, לייק איי

הא סרטה כשיוצג . . . הישראלי ההומור
ה על רסן כארדו, בריג׳יט של חרון

 הם כי האשליה רבים לצופים תהיה צוואר,
למע לחלוטין. עירומה הכוכבת את רואים

 כשם ב.ב. לבושה זה בקטע דוזקא שה
 אותה הלבישו מעולם. מכוסה היתד, שלא
 כצבע שצבעו לגוף, צמוד פלאסטי בבגד
. העור .  היה אחר מסוג צוזאר על רסן .

 טיידור. אליזכט הקולנוע, לכוכבת ש
 בו קרם, בצבע הצבוע בבית־החולים בחדרה

 15 לפני שעוד מהמתלה מתאוששת היא
 סביב חבושה היא להמיתה, איימה יום

הנקב, את המסתיר מתכת באגד צווארה
 להצילה כדי בצווארה, הרופאים ביצעו אותו

 פאריס, ספרי מגדולי אחד אלכסנדר, מחנק.
 במיטת לסרקה כדי במיוחד אליה הוזמן

קילו 200 ליז קיבלה חלתה, מאז חולייה.
 לה המאחלים ממעריצים, מכתבים של גרם

החלמה.
★ ★ ★

ת ח י ד ע ב בו ש ה
ק״זר-אילין מפעלי מעובדי אחד סיפר
כנימין אלוף־מישנה מונה ״מאז בחיפה:

לפועלים יש בחברה, בכיר לתפקיד ג׳יכלי
 תמיד אליו באים הם אליה. לפנות כתובת

מזייפת׳.' המכונה המנהל, ,אדוני בתלונה:

מי חזת <זעודס20 ד


