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 ברנשטיין, פרץ הליבראלי, המנהיג

מפעי לפרוש כתנתו על לאחרונה שהודיע
 ספרים, לכתיבת ולהתמסר פוליטית לות
ב האחרון. בזמן למעשה זאת עשה כבר
 נבחירים פרקים נכללים בו ביאוגרפי, ספר

 הפרטי ששמו ברנשטיין, מגלה ממאמריו,
 לא למעשה הוא כי פריץ, היה הקודם

 עשו ידידיו אלא הפרט', שמו את שינה
 באסיפות להופיע עמד כאשר עבורו, זאת

 עצמו ברנשטיין הכלליים. הציונים מטעם
 הפרטי שמו את מעבר היה אילו כי סבור

 ברית־ שגריר . . . שלמה להיקרא צריך היה
 כודרוב, מיכאל בישראל, המועצות

 גבוה, סכום על כספית בהתערבות זכה
 ב־ ארוכה מחופשה לאחרונה שחזר בעת

 לחופשה, בודרוב כשיצא ברית־המועצות.
 מידידיו אחד עם התערב כחודשיים, לפני

 לישראל שיחזור עד כי הדיפלומטי בסגל
 המשפטי, היועץ . . . ממשלה בה תקום לא

 בעת כי השבוע, סיפר האוזנר גדעון
 בארץ, בבתי־הסוהר סיור לאחרונה שערך
 למוות שנידון האסירים, אחד ממנו ביקש

 ״צריך חנינה. לו להעניק אשתו, רצח על
יתו שלושה בבית שהשארתי בכך להתחשב

 . . . בקשתו את האסיר נימק מים,״
 על תל־אביב עיריית במועצת הדיון בעת

 חברת את לפרק לבדן צבי של החלטתו
 רכושה את ולמסור בראשה שעמד השיכון
 טובין פנחס מק״י, נציג סיפר לעיריה,

בכני לבון צבי עם לו שהיתה פגישה על
״חסכ לטובין: לבון או אמר לישיבה. סתו
 תצטרך שבעתיד במקום עבודה. לך תי

השק לפי רכושי, את להלאים כדי לטרוח
 אותו לך מוסר אני הקומוניסטית, פתו
 פארה פרס, מלכת . . . עכשיו״ כבר

ב מלכותי סיור החודש ערכה דיבה,
 לקבלת־ זכתה השאח, בעלה בלוזית צרפת,

 לאיזו פאריס שערכה ביותר המפוארת פנים
 האחרונות. בשנים ציבורית אישיות שהיא

 בעל לבן במעיל לבושה הופיעה לטקסים
 כתר ולראשה יקרה, מפרווה ארוך שובל

 דולארים. במיליוני נאמד ששוזים יהלומים
 השאחית העדיפה בו הראשון המקום אולם
בשד לארכיטקטורה בית־הספר היה לבקר
 ארבע לפני עוד למדה שם רספייל, רות

לראשונה. השאח אותה ראה ושם שנים
★ ★ ★

רו קו ז יוזל מ י י י י ־ו ק-ו
טה טבריה עירית ראש ח מי  גילה ר, צ

 מפעמת־ הנמוכה קומתו למרות כי השבוע,
 לפעולה. מוכנים ואג.רופיו רוח־קרב בו

להש מוכן העיר ראש היה שבגללו העניין
 היה כדורגל. כמובן, היה, באגרופיו תמש

 השבת שנערך הכדורגל מישחק בעת זה
 על טבריה, והפועל חיפה מכבי קבוצת בין

 בתום פרצה כאשר צחר. שתרם הגביע
 צחר, התפרץ המיגרש, על מהומה המישחק

 הפועל של הרוחני אפוטרופסה שהוא
 שחקני בין להפריד ניסה למיגרש, טבריה,

 במחיאות־כפיים התקבל הוא הקבוצות. שתי
 ״בראוו לעברו: שקראו חיפה שחקני של
 הטברייני השחקן ניסה כאשר צחר!״ מר

 עצר חיפאי, שחקן לתקוף דומבובסקי רפי
 בכוח והרחיקו אותו היכר, העיר, ראש אותו

 אחרת ציבורית אישיות . . . מהמיגרש
 שר־התח־ הוא כדורגל כאוהדת שהתגלתה

ק בורה, ח צ רון. י ה א ״  השר כששמע בן
 נבחרת שחקני של הכלכלית מצוקתם על

 למשרדו אליו הזמין הישראלית, הכדורגל
ב הכדורגלנים את ק ע ב י רו דו ן הו עו ד ג  ו

ש, ל להקציב משרדו למנהל הורה מי
תעסו שימצאו מנת על כלי־רכב שחקנים

 מעריב, של הצבאי כתבו . . . בתחבורה קה
רי המער מגרמניה לאחרונה שחזר דן, או

הגרמני השבועון על־ידי הוזמן לשם בית,

 על כתבות סידרת לכתוב שטרן דר הנפוץ
 נושא כשהוא נראה ישראלי, בעיני גרמניה

ב הראשון העיטור הברזל, צלב את עמו
הגר הצבא של בקרב גבורה עבור מעלה

 דן כי מסתבר השניה. העולם במלחמת מני
 בעל שראיין שעה זה עיטור לקנות נאלץ
לאח כי בפניו שציין גרמני, עיטורים חנות
 אזרחים מצד זה לעיטור הביקוש גבר רונה

ה הסופר . . . כאחד צבא ואנשי ש  מ
ר, מי  החצר סופרי ללהקת שהצטרף ש

א חיפה, עירית ראש של ב טי, א ר  עומד ח
 בהשראת אמנותי דו־ירחון לערוך בקרוב

 הסופר כי מאיטליה, נרמז בינתיים העיריה.
 שמיר, של מחזהו את שתירגם האיטלקי
 — לאיטלקית חושך, בבני אור בני מלחמת

לבי וזכה אמנותי בפסטיבל שהוצג מחזה
מש תביעה להגיש עומד — אוהדת קורת
 שלא על שלו המו״ל ונגד שמיר נגד פטית

 מה . . . התירגום שכר את לו שילמו
 זו בבעיה ״כלבויניק״? העברי הביטוי מקור

ב ובשידור בלשנים, לאחרונה התעמקו
״ב הוא המלה מקור כי נמסר ישראל קול
 חדר־האוכל שולחן על העומד הידוע כלי

 הוותיק, הדפוס בעל אולם שבקיבוצים״.
ה ש ם, מ ה  גילה חובב, בלשן גם שהוא ש

 בסידורי הוא המילה מקור למעשה כי
 בהם ובליטא, בפולין נפוצים שהיו התפילה

 כונו אשר המינים, מכל תפילות הובאו
 מכיוון שהם, לדעת כל־בו״. ״סדור בשם

אר מאותן באו הקיבוצים מייסדי שראשוני
 הקיבול לכלי הביטוי את הדביקו צות׳

 . . . חדר־האוכל שולחן שעל לאשפה
 עין־חרוד איש הידוע, הלוחם של אשתו

ר לשעבר, אי ציון, מ ר־  ללדת. עמדה ה
 היתד, למאיר שילדה הראשון שהוזלד מכיוון

 לו תוזלד שאם איים שמאיר ומכיוון בת,
ש שלו היחיד חוות את ינטוש שניה בת

 היו הרוח), (כוכב בכאוכב־אל־האוה הקים
 ממנו שמעו שלא אחרי בטוחים, חבריו
 נולדה — מכל הנורא הדבר קרה כי דבר,
 נולד שהפעם התברר להפתעתם בת. עוד

האחרונים ובימים זכר, ממין יורש למאיר

 הר־ של הבודדת להוותו לרגל עליה נערכת
 לברכו. כדי מחבריו רבים על-ידי ציון

★ ★ ★
בומבה עור ביוגרפיה

הפנ אמן הוזמנו בלגיה, בירת בבריסל,
 ואשתו מולכד סמי הישראלי, טומימה
 הגבוהה. החברה של למסיבה נדני גאולה

היכ לערוך גאולה של תורה הגיע כאשר
ה המלך ממקורבי ישיש, רוזן עם רות

 הכוסית תוכן את משים בלי שפכה בלגי,
 על התרגשות מרוב שמלתה. על שאחזה
 לב גאולה שמה לא בחלקה שנפל הכבוד

 כשסמי שעה, חצי כעבור רק כלל. לכך
ועוצ באשתו מתבוננים שהנוכחים הבחין

ב נספג היין כי התברר צחוקם, את רים
 ברחה גאולה גדול. כתם השאיר שמלתה,

 אודות הכל בתוכנית . . . מהמקום מיד
פז נכלל החיפאי התיאטרון במועדון חוה
 כי מספר, זה פזמון קזנובה. בשם מון

 הודות הרב אונו את רכש הידוע ז׳ואן הדון
 ממנו בית־השיטה, קיבוץ של המלכות למזון

 אחת כל קיבלה השבוע יום. מדי אכל
 גדיה ויסכרג, רינה הלהקה, מבנות

אנקו ומרגלית ארנון נילי טופוד,
 בית־השיטה מקיבוץ מלכות דבש פחית רי,

 ערך אשר זוהר, דוד העתונאי . . .
ה התיאטרון שחקני אודות כתבות סידרת
 יוסף של העקשני בסרובו נתקל חיפאי,

 עתונאי ״שום להתראיין. צור (״בומבה״)
 שלי,״ הביוגרפיה את מפי לשמוע יזכה לא

בחשי מהולה רוגז בנימת בומבה הצהיר
 לגלות זוהר הצליח השבוע עצמית. בות

 של מהביוגרפיה מעניין אהד פרט לפחות
 בית־ של ד׳ כתה גמר בתעודת בומבה.

 בומבה, למד בו בחיפה, הריאלי הספר
 בבית- לא אבל ה׳, לכתה ״עולה כתוב:

 בית־ איזה לגלות הצליח לא זוהר ספרנו.״
 הבריטי, הקומיקאי . . . לקבלו הסכים ספר

ב חזה בישראל, המבקר סדרם, פיטר
 החמאם. במועדון הקטנה תל־אביב הצגת
 לשחקנים, להמתין נשאר ההופעה אחרי

 אותו זוהר, באורי במיוחד התעניין
 הקומי כשרונו את מפתח אינו מדוע שאל

ה שני בין השיחה אולם רצינית. בצורה
 אשתו על־ידי תכופות הופרעה קומיקאים

 בכל שמשכה רוכינא, אילנה אורי, של
 אותו זירזה בחולצתו, בעלה את פעם

 החיפאי הקולנוע מנהל . . . הביתה ללכת
 לאחרונה קיבל אשל, חיים רון, החדש
 בטכניון. סטודנט אשל, מחיים איום מכתב

 שני הקולנוע ממנהל הסטודנט דרש במכתב
 הקולנוע, של הפתיחה להצגת כרטיסים
 לו שנגרמה הרבה ההטרדה על כתמורה
הקול מנהל השמות. שבין הזהות בעקבות

 הצגת לאחר . . . לבקשה ברצון נענה נוע
 הצופים התאכזבו הקולנוע של הפתיחה

 סמי הכושי־היהודי הזמר של מאי־הופעתו
ה לחנוכת להגיע צריך שהיה דייויס,

ו ידידיו, את למתוח החליט אשל קולנוע.
ל מוזמנים הם וכי איחר שדייויס הודיע
 להם סיפק כפיצוי, חצות. למסיבת ביתו
ויסקי. אשל

וכקיסרית כתלמידה - דיבה פארה
הפגישה ם1למק חזרה
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 בטוח
 חיים
 צמוד
(ה״ץ)

 לא הביטוח ממלא המודרני במשק
הבי לחברת הנוגעים תפקידים רק

 דשנים בעשרות — ולקוחותיה טוח
 למכשיר גם הביטוח נעשה האחרונות
 ארוך לזמן אשראי למתן רב־עצמה

פועל. הוא שבקרבו למשק
 של הפרמיות שכספי העובדה עצם
 לקופות הנכנסים צמוד, חיים ביטוח
 השקעה כספי הם הביטוח, חברות

 וברבית יותר ממושכות לתקופות
 החברות את מניעה יחסית, נמוכה

 — ארוך לזמן הלוואות מצדן לתת
ותמו מכסימלי בטחון בתנאי כמובן

מתאימה. רבית רת
 מצד אלה להשקעות בדרך כמכשול

 זמן לפני עד שימשה הביטוח חברות
 הכסף. ערך פחיתת של הסכנה קצר

 הורחקה החיים ביטוח בתחום לפחות
 על־ידי האחרונות בשנים זו סכנה

 צמוד חיים ביטוח של החדשה השיטה
 זכה ביטוח של זה סוג (ח״ץ). לדולר

הראשו בשנתיים כבר רבה בהצלחה
הנהגתו. לאחר נות

 ביטוח חברות של המייצגת החברה
 1957 ביולי נוסדה (ח״ץ) בע״מ חיים

די ה ישראליות ביטוח חברות על־י
 אריה, והן: חיים בביטוח עוסקות

 יהודה, הישראלי, הפניקס הדר, בחן,
 חברה וכן וציון, סהר מנורה, מגדל,
״לה־נסיונל״. אחת, נכרית

 חיים ״ביטוח של שהשיטה היות
 ואין כולו בעולם חדשה היא בהצמד״

החב בין הוחלט לה, קודם נסמן כל
מיוח חברה להקים הישראליות רות
 המדעיים היסודות את שתניח דת

 זו, חיים ביטוח לשיטת והמעשיים
מתאי להשקעות הצינורות את תמצא

 עם ומתן משא במרוכז תנהל מות,
אחרים. ומוסדות הממשלה מוסדות

ב המשתתפת ביטוח. חברת כל
 פוליסה מוציאה זו מייצגת חברה

אח על עסקיה את מנהלת משלה,
וה היסודות לפי בלבד, היא ריותה
ה ״החברה על־ידי שנקבעו כללים

 לביטוח וההסברה התעמולה מייצגת״.
 במשותף. הן אף נעשות צמוד חיים

הוכי המייצגת״ ״החברה של פעולתה
 גם ונהפכה המרובה תועלתה את חה

 החברות את המייצג למוסד למעשה
חיים. לביטוח הישראליות

 תכנית לפי ערך, צמוד חיים ביטוח
 חדשה השקעה צורת מהווה ח״ץ,

 סכום כל את המצמידה במינה ויחידה
ה יוקר לאינדקס במלואו הביטוח

 בחירת לפי הדולר לשער או מחיה
ה את כך על־ידי ומבטיחה המבוטח
 של האפשרית המקסימלית שמירה

הביטוח. סכום כספי
ל מאפשר ערך צמוד חיים ביטוח

 ארוך לטווח תכניות תכנון מבוטח
במלואן. לבצען שיוכל בטחון מתוך
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