
לחסכון עוז
 דפדפת למצוא הבית עקרת תופתע השנה
 חידוש לחנוכה. הנרות בקופסת גפרורים

 חוץ, לסחר בנק על־ידי בוצע זה מקורי
 של הפרסום מתכנית וכחלק חנוכה נש־

עוז. החדשה החסכון תכנית

 חוץ לסחר בנק של סניפיו 20 חזיתות
 תוכניות פרסום עם קושטו הארץ ברחבי

 שתי ויעוז־צמוד. עוז החדשות החסכון
הרחב לקהל מוצעות החדשות התוכניות

 והן לציבור החסכון תודעת החדרת במסגרת
החסכון. לעידוד החוק לפי מאושרות
 החסכונות ניחנים יחד גם התוכניות בשתי
 של מוקדמת הודעה תוך עת> בכל למשיכה

 על ההצמדה והפרשי והרבית יום 30
 ממס פטורים ל״י 10,000 עד החסכונות
ההכנסה.

 רבה בהצלחה הפועל חוץ, לסחר בנק
 הציבור, שדרות בכל שרותיו את להחדיר
 לטיפולו תודות — קצרה תקופה תוך הצליח
 ומצטרף עממי, לבנק להפוך — המסור

 במדינה הגדולים הבנקים לקבוצת עתה
החסכון. בעדור
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אנשים
ת ד ם חי עי ב צ ה

 העובדה היא השבוע, שהתגלו הסודות אחד
 עיוור־צבעים. הוא ידין יגאל שהפרופסור

 של למכריו ביותר נראתה לא זו עובדה
 ידוע שהוא כיוון הארכיאולוג הפרופסור

 צבעים. התאמת כולל בתלבושותיו, כמקפיד
 על לו תפרה ידין של אשתו כי התברר

 מצויץ עליו קטן בד פתק ובגד בגד כל
 שמיר משה הסופר . • • הבגד צבע

 שנערכה במסיבה השבוע. דם קצת קיבל
 ה־ הגיר מעגל של הצגת־הבכורה אחרי

ל שמיר העיז החיפאי, בתיאטרון קוקאזי
בנו בפומביי עוקצניות הערות כמה העיר
 מתוך אולי חושי, אבא העיר ראש כחות
 אמר רמזיו. את יבינו כולם שלא הנחה
 א שה. ברכט, ברטולט של מחזהו על שמיר

״המ והשלטון: המשפט על חריפה ביקורת
 מה הבינו לא אם שלו את השיג לא חזה
 אין ״האם נוספת: עקיצה בתוכו.״ שיש

המוע המחזות שרוב בכך, משמעות לחפש
 דווקא עוסקים החיפאי התיאטרון על־ידי לים

ל מקורי פתרון • • • ?״ משפט בנושאי
 השבוע מצא בישראל הדתית הכפיר, בעיית

 בפגישתו כךגוריץ דויד ראש־הממשלה
 הציע דתית. כפיה למניעת הליגה פעילי עם

 ב־ שיתפללו יהודים ״תביאו :ביג׳י להם
 לא ואז בצוותא, וגברים נשים גלוי־ראש,

 יהודים הם שרק לטעון חרדים יהודים יוכלו
 יוסף, דב שר־המשפטים • • • דתיים״

 בטנגנייקה, העצמאות לחגיגות השבוע שיצא
 הכין ישראל, ממשלת את שם לייצג כדי
ב הופעה לקראת כמו לנסיעה עצמו את

 עשרות קרא האחרון החודש במשך משפט.
 עם נפגש טאנגנייקה, על וחוברות ספרים

 למד ואף בארץ השוהים זו מארץ משתלמים
 ילידי של הבאנטו משפת■ ביטויים כמה
. זו ארץ . חרות ח״כ הופיע לעומתו .

 כעורך ממש, של במשפט באדר יוחנן
ה שנים. 17 של הפסקה אחרי בפועל, דין

 בפני היה באדר הופיע בו האחרון משפט
ש אנדרס, של הפולני הצבא של בית־דין

 דויד הצעיר המשורר . . . ברחובות היה
 הכין שלו, בכושר־ההמצאה הידוע אבירן

 תקליט הכין הוא חדשה: הפתעה למעריציו
משיריו. מבחר עצמו הוא מקריא בו מסחרי ★ ★ ★

ח צ שב־ד־ו דו דה
 השבוע קידמו באילת ארקיע במשרד

 גדולות מודעות והתיירים האורחים פני את
ל לפנות נא להשכיר! ״רוצת שהכריזו:

 הוחלף כבר מספר שעות תוך נלסון.״ רפי
 בפי איילץ (.״נלסון״) רפי של שמו

לכך הגורם ״הקילר״. בכינוי אילת תושבי
 האחרון. שישי ביום שאירעה תאונה היתה
 וממועדון מאשתו לאחרונה שנפרד רפי,
ו מלון באילת לפתות עומד העולם סוף

 איי■ עמום הארץ כתב את אירח מסעדה,
ליד במכוניתו שנסע שעה ואשתו. לון

 מכונה בו התנגשה אילת, של החדש הנמל
 לא נהגה שלו. האחורית בכנף שפגעה שניה
 שהיגר סלומון, מקסים מאשר אחר היה

 מועדון שם לנהל עומד לאילת, מטבריה
 שוררת המזוקנים הגברים שני בין לילה.
 ביניהם. משוחחים אינם והם נצחית איבה

 מקסים האשים המשטרה הוזעקה כאשר
 איים לדבריו, לרצח. בנסיון רפי את סלומון

 בממניתו לו וארב נפש לרצחו רפי עליו
 צפר, לא מדוע מקסים נשאל כאשר במזיד.
 עשה הסיפור איתר!״ מדבר לא ״אני השיב:

 עד העיר. לבדיחת והפך באילת כנפיים לו
 בתגובה הזמנות שום רפי קיבל טרם כה

 כאשר • • • ארקיע במשרד שתלה למודעה
 פיטר הבריטי הקולנוע שחקן כי נודע
בהאשי גט, תביעת אשתו נגד הגיש רם סל
 לוי, בשם אדם עם יחסים בקיום אותה מו

 לרקדן האלמוני הלוי את לקשר רבים ניסו
 בלונדון, היושב לוי שמעון הישראלי
 כי התברר בסרטים. פעם מדי והמופיע

 הרקיד אמנם שמעון שחר. כל זה לקשר אין
 פיטר אולם לאחרונה, קולנוע שחקני מסמר
 עתה מופיע שמעון ביניהם. היה לא סלרס
 דרופיאפריקת של היופי מלכת עם בצמד

ה מ ר ר נו ט ס  הלונדוני הלילה במועדון פו
 מדגימים הם שם דור, סטייג׳ די המפורסם

 בין הקהל. את מרקידים הנזדיסון, רקוד את
 ריצ׳ארד גילגוד, ג׳ון כמו שחקנים השאר

 הישראלי העתונאי • • • הופ ובוב טוד
 הוא שם בספרד, היושב בן״עטר, שאול

חברת־ד,סר ליד לישראל ביחסי־צבור עוסק
 סמיאל הענקיים סרטי־הראוזה יצרן של טים

 ל־שראל. במפתיע השבוע חזר ברונסטון,
 להקה עבור קוסם חוזה עמו הביא הוא

ה היצרנים כמעט. ידועה בלתי ישראלית
 העולם לילות סרטי סידרת של איטלקים
3 נוס׳ העולם- לילות בסרט לכלול הסכימו

היופי ומלכת לוי רקדן
לכוכבים מדיסון

 הישראלית מחולות־העם להקת של צילומים
 • • • דרוזית להקה גם רוקדת בה עלומים,

היש עדן שמעון הוא בארץ אחר אורח
 המפורסם הברלינאי מועדון־הלילה בעל ראלי

 בתו, את לבקר שבא שמעון סלון. עדן
 מועדוני־הלילה של וסודי מקיף סקר עורך

 של האחרונה בהצגה • • • הישראליים
 התיאטרון במועדון לילה ציפורי תוכנית
 חיים המועדון שחקני שני היו החיפאי,
 דרך לבמה בדרכם מור ואברהם טופול
 לפתע שוטרים. מדי לבושים כשהם האולם
האל מבעליה שדרש אדם לאולם התפרץ

 דרך לפנות מסויימת מכונית של מוני
התיאט ממבקרי שאיש אחרי למכוניתו.

 השחקנים־ שני על האיש הסתער זז, לא רון
 שאינם על עלבונות כלפיהם הטיח השוטרים
 המועדון ליד בחניה סדר להשליט מסוגלים

ב הבינלאומי הפסלים כנס יוזם . • •
מצ את עזב אלול קוסו הפסל ישראל,

 תערובת נפתחת שם לרומא, בדרכו פי,־רמון
 אותם אבן, פסלי 12 המכילה שלו יחיד
 שנערך הפסלים בסימפוזיון שעבר בקיץ יצר

 טראסט־ בגלארי מוצגים פסליו באיטליה.
 פסלים של יצירות המציגה גלריה ברה,

 הישראלי הוא אלול ידועי־שם. אבאנגרדיים
 זירות, שתי • • • זו לגלריה שחדר הראשון

 רפאל השבוע פתח משפטית, להתמודדות
 הגיש בירושלים לבית־המשפט הלפרין.
 נגד פירוק תביעת בהאבקות מר־ישראל

מס של האמריקאיים המניות מחזיקי שאר
 המשפט לבית בתל־אביב. ניו־יורק עדת

 על נזיקין תביעת מאידך, הגיש, החיפאי
תן נגד חוזה הפרת ר, נ  מאשים אותו תג

 אכסו־ מלון בניית תוכנית בהכש׳-ת הלפרין
 מחזיקי לבין בינו היחסים ובשיבוש דוס

ניו־יורק. קפה של האמריקאיים המניות
־̂■

קי סו ע פ בו ש ה
 העליון כית־הטשפט שופט •<

הח אח שביטל בפסק־דין לנדוי, משה
 סו־ יומן הצגת את לאסור הצנזורה לטת
הזכות את לעצמו הנוטל ״שלטון :מייל

שנו סופו לדעת, לאזרח טוב מד, להחליט
 טוב מה להחליט הזכות את לעצמו טל

לחשוב.״ לאזרח
 ״אני :אשכול לוי האוצר שר +׳
 משהו הממשלה הבטיחה מתי לדעת רוצה

?״ ההבטחה את קיימה ולא — ברור באופן
 לימוד בחוברת הקיימת הקרן •<

ד ג' לכתות הקיימת הקרן על  בבית־ספר ו
״ש :הבדואי״ ״שיר הכותרת תחת עממי,
 לעבודה הבוז / חרוץ שנאתי עובד, נאתי
 אמטיר / בהרים אסתתר / לחלוץ. הבוז

חלו ארצח / העצים אשרוף / כדורים
 / האדמה כל / שממה תהא / צים•

השו האדמה תחי / הקרן־הקיימת הלאה
!״ ממת
 ככה הכנסת יושכ-ראש סגן *

דימו־ לקיים קשה ״בישראל :אידלסון
קואליציוני.״ משטר שאצלנו כיון קרטיה

ה כ ס אי ?1ח' ה ם
 החדש לספרו המצורף השמות, אינדכם

 ראש שהיה מי ברנס, אדיסון הגנרל של
 של המכרעת בתקופה האו״ם משקיפי

 כל את כולל ומיבצע־סיני, פעולות־התגמול
בס המוזכרים במרחב, החשובים האנשים

 בן־נוריון, כמו שמות בו מופיעים פר.
 ושר־הבטחון, ישראל ראש־ממשלת דויד,

 ראש־ממשלה עבד־אל, גמאל נאצר, וגם
מצריים*. נשיא מכן ולאחר
 ז׳ילבר, ליד החשובים, השמות כל בין
 רב״ ונלאב, בישראל צרפת שגריר פיאר,
 ג׳יבלי. השם גם מופיע ב., ג׳נן סר אלוף,

 תקופה באותה שהיה מי של שמו זה אין
 (וששמו צה״ל, של המודיעין אגף ראש

 ג׳יבלי, אלא האינדכם), מן בטעות הושמט
 הערבי, הלגיון בידי שבוי ממל, מרג׳נט
 כי כנראה, סבר, ברנס .39 ,34 עמודים
 בעוד האיש, של הפרטי שמו הוא ״סמל״
יצחק. הוא ג׳יבלי של ששמו
 רבה כה להבלטה שזכה החייל מיהו
חשו מאורעות בכמה שזור וששמו בספר,

ז בו בים
̂ו ףל ז כדרר המשיר הסיור

 אותו העסיק ברנס, ׳טמספר פי ^
לתפ שנכנס הרגע מן הקטן ג׳יבלי ^

חגי בסעודה המשקיפים. מטה כראש קידו,
 במלון יום באותו לכבודו שנערכה גית
 משה רב־אלוף אותו שאל בירושלים, עדן
 לשחרר הירדנים את לשכנע יוכל אם דיין

הצנח מגדוד ג׳יבלי, סרג׳נט בשם ״אחד
שנל ירדניים חיילים כמה תמורת נים״,

 בפעולות־תגמול. כדו
ברנס: מספר
 של להצעתו שהביאה האירועים, שרשרת

ש בלילה :כדלהלן היתה דיין, רב־אלוף
 סיור תקף ,1954 ליולי, 29וה־ 28ה־ בין

 הערבי הלגיון של קטנה יחידה ישראלי
קילומ כשבעה עזון, הכפר ליד במאהל

 ישראלי מקור שביתת־הנשק. מקו טרים
כתג נערכה הפשיטה כי לי גילה מוסמך

 כן לפני ימים כמה שבוצע רצח על מול
 נסיבות אחדים. ירדנים על־ידי בישראל,

וההת במיוחד, מזעזעים היו הזה הפשע
רבה. היתד, בישראל מרמרות

 שמע רעננה, במבואות שחי זקן, אדם
 הסיבה,, את לחקור יצא הוא בגינתו. רעש

 שום היתד, לא ביתו. מיפתן על ונורה
 לטרוריזם. פרט זה, למעשה סבירה סיבה
הנ מן קילומטרים כשבעה רחוקה רעננה
 שביתת־הנשק, קו של ביותר הקרובה קודה
 קל קלקיליה... הידוע הערבי בכפר שהיא
מכך. שנגרמו ■והזעם החרדה את להבין

 אנשי בשני תחילה נתקל הישראלי הסיור
 שביתת־ קו ליד הערבי, הלגיון של סיור

 אש, חילופי היו לקלקיליה. מצפון הנשק,
קל. נפצע ערבי רב־טוראי רימוני־יד. נזרקו

 אין רבים, ואמריקאים אירופים כמו •
 משם חלק הוא אל־ עבד כי מבין ברנס

פרטי. שם לא המשפחה,

 במד■ ג׳יבלי
 _זמ צניחה

הערבי. הלגיון משב■ שהוחזר אחרי קצר
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