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שייךלמפא״י הכד דא

 צמרת בתחום תישאר לא •!■פעילות
 כבר המפלגות יתר בכל בלבד. מפא״י 1 1

ב התנהלו לא הדיונים בנושא. השבוע דנו
 הקובעים הכוחות אך הרשמיות, מסגרות
 בין הן המפלגות, בתוך הן דעות החליפו

 בלתי־רשמיים ומגעים מדיונים המפלגות.
 הפעם קל יהיה לא למפא״י כי נראה, אלה

 מזה שלה. מועמדד, בחירת את להבטיח
 מכהנים עוד שכל הטענה, מושמעת שנים
 ראש של התפקידים בשני מפא״י אנשי

 בתפקיד כי רצוי הכנסת, ויו״ר הממשלה
 לא־ אישיות דווקא תכהן המדינה נשיא

מפא״יית.
 שמפא״י יודעת, גם מפלגה כל

 תמורת מחיר לשלם מוכנה תהיה
 לה כי - שלה במועמד התמיכה

 לבחיר■ המספיק הרוב אין עצמה
מ שמות המפלגות יעלו לבן תו.

 מה על דהן יהיה למען שלהן,
לסגת. וממה לוותר

 שופט את כנראה, יציעי, הדתיים־לאומיים
 הם זילברג. משה ד״ר העליון בית־המשפט

 בה מעמדת־המפתח להוציאו חוששים אמנם
 את הוכיח שהוא לאחר עתה, יושב א ה

 רופאייזן, בפרשת שלו בפסקי־הדין עצמו
ה הרבנות שלזינגר,
 הם אולם ראשית.
ש שבמקרה מקווים

ל ייבחר אכן הוא
מקו יתמלא נשיא,

 פט ש על־ידי מו
ה מן אחר עליון
הדתי. ציבור

 לא בוודאי חרות
מוע מהצגת תימנע

 שלא כפי משלה, מד
 הפעמים בכל ויתרה

 נערכו בהן הק־דמות
 מו־ לנשיא. ת בחיר
 פרופ׳ בעבר, עבדה
 ריבלין, יואל יוסף
 כמיעמד. להופיע וי,פעם גם להסכים עשוי

 זיל־ של לבחירתו סיכויים יסתמנו אם אך
המפד״ל. במועמד חרות אנשי יתמכו ברג-״

 פנחס על כנראה׳ ילחצו, הליבראלים
 להציג שיסכים וודאות כל אין כי אם רוזן,

 ומפ״ם אחדות־העבודה ואילו מועמדותו. את
עצ מועמדים לגבי עמדה עדיין גיבשו לא

 ההחלטה הנהגתן אצל הסתמנה כי אף מיים,
מפא״י. על־ידי יוצע אם לדורי, להתנגד

ה מן להתעלם אין הקיימים, בנתונים
 הנשיא ייבחר כבר אם בישראל. העדתי גורם

 היותו בשל ולא טכסיסיים, שיקולים פי על
 מדוע — במדינה ביותר הדגול האיש עצמו

ספרדי? היותו בשל אדם ייבחר לא
 עדות־ בני הם המדינה אזרחי כמחצית

בחלו משוועת בצורה מקופחים הם המזרח.
 האשכנזים והייצוג. השלטון עמדות קת׳

 השגור, בתירוץ זה קיפוח לתרץ מנסים
 מתאימים״. מועמדים ״אין הספרדים בין כי

על לחול יכול אינו זה תירוץ כי ברור
 כמצ־ ידועים הספרדים דווקא כי הנשיאות.

 לגשיא הדרושות התכונות באותן טיינים
עממיות. נימוסים, הדרת־כבוד, — טוב

 מפא״י, מתוף כאיש מדובר אם
מועמ טבעי כאופן מזדקרת הרי

 יליד־ - שיטרית בבור של דותו
 גמיש נעים־הליבות, אהוד, הארץ,
עסיסית. עיכרית ודובר

 מאד: חשובה נוספת, תכונה לשיטרית יש
 להעניק ומסוגל מצויינת, ערבית מדבר הוא

 הוא כי ההרגשה את הערביים לאזרחים
שלהם. נשיאם גם

שזר

ח גד־־ד1ה׳.נ ת פ ן • ו ב ה• מ ז רי
 על־פני עבר בחיפה צה״ל שמיצעד שער,

הנכ הצופים אלפי הבחינו הנשיאות, במת
 בקיר- ביציעים מקומות לקבל שזכו בדים׳

 ב־ לעין שהזדקרה בדה בע. זו, במד, בת
זו שני עבדו הבמה על המיצעד. כל משך
 המנוח, הנשיא של השחור שכסאו גות׳

 אחד מצד ביניהם. הפריד כ,"צבי, יצחק
 צבי רב־אליף הרמטכ״ל עמדו ר,כסא של

ה יושב־ראש הנשיא, וממלא־מקום צור,
 •.יצבו השני ומהצד לוז. קדיש כנסת׳

פי ואלוף כן־גוריץ דויד ראש־ד,ממשלה
ש ת בהפסק יפה. אברהם הצפון קוד
ה ביניהם דיברו במיצעד לקטע קטע בין

 עלה בו מרגע א,לם הבמה. על עומדים
 לא ממנה, לרדתו ועד הבמה על לוז ש קד
עוב ביג׳י. עם אחת מילה גם ולוא וליף ה

 השערות של גל מיד העבירה זיו בולטת דה
 בעקבות השניים, בין מתוחים יחסים על

כ לוז של למינויו בייג׳י של התנגדותו
הסיפו שאר בין . • • בן־צבי של יורשו

 שצפו המנוח, דנשיא של דמ!־תו על רים
 :הבא הפרט התגלה פטירתו, אחרי ועלו
 לפני הראשונה, בפעם לנש-אות בחירתו ערב
 הם מה עדיין ברור היה כשלא שנים, עשר
 בן־צבי יצחק צילצל בכנסת, הכוחות יחסי

 ה־ פרטי את לדעת התעניין דבר, למערכת
 לו: השיבו כאשר הסיעית. בין משא־והמתן

ל צריך הוא לבן־גוריון, פונה נך א ״מדוע
 ; ת א להטריד רוצה ״אינני השיב: דעת,״

״ זרג על וחבל אחרות דאגות הרבה לו יש
 קנא אל כידוע, הוא, ישראל אלוהי • • •

 נופלת איננה מאיר גולדה אבל ונוקם.
 מסנגאל מכבר לא שחזרו ישראלים ממנו.
 שרת־ של האחרונות הוראותיה על סיפרו
ה גולן, (״ג׳ו) יוסף יבה א לגבי החוץ
א ועץ כ עתה מכהן ה כל סנגאל. מ;י

 על חמור חרם הטילו זו במדינה ישראלים
לבתי אותם מזמינים אינם ומשפחתו, גילן
 גם כולל החרם אצלו. מבקרים ואינם הם
 מוזמנת שאינה ג/׳, של הקטנה כתו את

שם הישראלייס הילדים של מסיבה לשום
 עצמו מרגיש אחר ישראלי פלומאט ד . • •

 ץ בקיב יפתח שבקרוב נראה בנוח. יותר
ה שכן ליופי, מכין שריד השומר־הצעיר

 עומד פלד, נתן בווינה, הישראלי רירש
ב עברה מניה, אשתו, ארצה. בקיץ ר ל.׳,ד
 לעצמה רכשה ואף ופי ב לטיפול. קורס וינה

 יחליט אם . • . המכון להקמת מכשירים
 זקן, לעצמו לגדל אשכול לוי שר־תאוצר

 מיסיס גביית שיטת ד ע! ימצאו שלא יתכן
 ו מעוזר אחד השבוע גילה בישראל. חדשות

 של ביותר הטובים ״רעיונותיו אשכול: של
 שר • . . ח״ הגיל בשעת נולדים אשכול

 סיג־ את לשנות זאת, לעומת החליט, אהר
שבמש אלמוגי, יוסף שלו. הדיבור נון
 המקשרו מיוחד כפתורים לוח תקן מ רדי
בתקו אותו ש ששי לוח תו א ו, עוזר עם
 להשתמש החליט ׳י, מפא מזכיר היותו פת

 הרוחות״ לכל ״שתלך עליו החב־ב בביטוי
 ותר ב הקרובים ידידיו עם בשיחות רק

 של הכתיבה דרך על מאלף פרט . . .
 נבון. יצחיק מזכיר• גיל־ ראש־דממשלה

 פארקר, מסוג נ־בע בעט לכתוב נוהג ביג׳י
 אלא לעולם, אותו ממלא איני הוא אולם
עבו שולחן על המונחת בקסת אותו מובל
. דתי .  מרדכי תל־אביב, עירית ראש .

 הכתיבה שולחן כי לאחרונה גילה נמיר,
 מוכר העיריה בבניין עבודתו בחדר המיצב

 את עוד שרת זה שולחן הימים. משכבר לו
 פעם, דיזנגוף. מאיר הראשון ראש־העיר

 פועלי מועצת מזכיר עדיין היה כשנמיר
 של לחדרו חבריו עם נכנס הוא תל־אביב,

 השובתים שביתת־שבת. לשבות כדי דיזנגוף
 ונמיר דיזנגוף של בחדרו הלילה כל נשארו

 לו שישמש כדי דיזנגוף של בשולחנו בחר
במיטת-לילה.

★ ★ ★
דנ׳שיכה מתנה
 וידמן, שלמה הפתח־תקוואי הסוחר

 העדרות אחרי מחוץ־לארץ, מכבר לא שחזר
 האחיות לאחת נשוי כשהוא שנים, כמד, של

 ארצה, עימו הביא מזמרות, שאינן בארי
ומכ רהיטים של שפע חוזר, ישראלי ככל

 במטענו כלולים היו השאר בין בית. שירי
 המכס אנשי תמהו כאשר פסנתרים. שני גם

 השיב פסנתרים, שני לו דרושים מה לשם
ו בשבילי אחד אומרת? זאת ״מר, שלמה:

מוכ היו המכס אנשי אשתי!״ בשביל אחד
 יוכיח שהאיש בתנאי זו טענה לקבל נים

פרוס • . • פסנתר על לפרוט יודע שהוא
 אף היה לא ישראל אמני בין כזה פריטי
ברשי להתבונן די בכך להיזזכח כדי פעם.
מכו והרוכש-ם לנהוג הלומדים האמנים מתי

הוא אף נימנה פריי פיטר הכןואי ניות.

 סרטו, את שסיים אחרי הנהיגה, לומדי ן ב
 קיוויתי ״קודם פיטר: אומר הגיבור. אשת

 כך כק לעשות אפשר ישראליים שמסרטים
 נהג עם קאדילאק לי שיהיה כסף, הרבה
ב הוא שקאדילאק הסתבר בינתיים פרטי.
 על מתקבל יותר כבר פ ג׳ חלום. בחינת
 עצמי״ אני אהיה שלי הפרטי והנהג הדעת
. .  החל■ לביא רטושיק אריק גם .

 חדשה. לארק מכונית רכשו נהיגה, בלימוד
חד מזרונים גם כבר קני הזדמנות באותה

נהי בלימוד העסוק אחר שחקן • . • שים
ב הקשור נעים בלתי בניסיון התנסה גה

ה התיאטרון שזקן דר, אילן זה. עיסוק
ה באדם נהיגתו כדי תוך הבהין חיפאי,

ב הניצבת במכונית מוזרה בתנוחה יושב
ב נוסף סיב־ב עשה הוא הכביש. מרכז

 שנהג התברר למכונית. וניגש עצר מקום,
הנסי . . . נהיגה כדי תוך נפטר המכונית

ברי מלכת של אחייניתה אלבסנדר״, כה

 עסקים לאיש החולף בשבוע נישאה טניה,
 נשו־ לקראת אוגלכי. אנגוס בשם בריטי
רשי את בעתונות׳ השניים פירסמו איר,ם

ל כדי בהן, מעוניינים שהם המתנות מת
 ד,נשו־ לטקס המוזמנים האורחים על הקל
 שעון גם הרשימה כללה השאר בין אין.

 הרולד לפיקניקים. גריל ומכשיר קוקיה,
 בישראל, נוירוטית מפעלי בעל סטאטסץ,

 נייד, גריל מכשיר לשוק לאחרונה שהוציא
 מכשיר לזוג מיד שיגר הרשימה, את קרא

 הודה למברק זכה הוא מפעלו. מתוצרת
 בעל דורה, פרדי . . . הנסיכי מהזוג

ה הקהל את מבדר בנהריה, פתדק־הדרכים
 פזמונים, של בתוכנית במועדונו מבקר

בתוכ הפיזמונים אחד ובדיחות. צ׳יזבאטים
המאור אחרי רודף שבוע, מדי משתנה ניתו
 האחרונים הבתים אחד המתרחשים. עות

 הממונה השאר: בין אומר זה פזמון מתוך
 יותר עסוק אינו / השין־בית על החשאי

 רומן עכשיו יכתוב אולי / פנאי, לו ויש
והגברת ג׳וקליק ד״ר על — / לוהט
.הייד .  / בסוד להס צילמו האיטלקים / .
 למלחמה / לאימונים יוצאות הבנות את

בתחתו וגס בעליונים / החזיתות בכל
. נים . לה שאירעה משעשעת פגישה על .

הזמ בארץ ביקורה בעת סיפיה מכבר לא
 בפאריס המסיבות באחת זראי. ריקה רת

 שכל־ מורים הזמר בפני ריקה הוצגה
 שוב עמו נפגשה שבועות כמה כעב,ר ייה.

 נייגש הזק! הבדרן מפוארת. גאלה בהצגת
 איתר, חיבק ותיקה, ידידה כאל ריקד, אל

 את האם שלומך, ״מה ושאל: בהתלהבות
ב בהצגה שרקדת כשם יפד. רוקדת עדיין

 אותה חשב ששבלייה ריקה, ברג׳ר?״ לי ס
 החלפתי נתיים ״ב נעלבה: לא לזשפנית,

. שרה״ אני עכשיו המיקצ׳ע. את . סו .
 ב־ בספרד עתה המשתתפת לור!, פיה

האימ של ודעיכתה עלייתה הסרט הסרטת
 אחרי לשיאה. עתה הגיעה הרומית, פריה

 השחקן של לצידו בסרט להשתתף זמנה שה
 לגבי תגאי גד, ד,צ היא גינס, אלק הבריטי

 פחות לא לקבל חייבת היא משכורתה:
 משחקה עבור טיילור ליל קיבלה מאשר

בסרט הממלאת ם־פיה, אגב, בקליאופטרה.

רומא של ביותר

 מרקום של בתו לוסילה, של תפקידה את
 מופיעה גינס, עם מאוד התיידדה אורליוס,

 ־כילויות של לגל וגורמת במסיבות עמו
תק מושקע בו הסרט, ביניהם. חסים ה על

שטוע כפי יהיד״ מיליונים עשרות של ציב
 רומא של ביותר היקר החורבן יצרניו, נים

ה מקורבנותיו אחד • • • אי־פעם שנעשה
 דויד האנגלי, רב־האשפים של ראשונים

 כן־אמוץ. דן ההומוריסטן היד, ס, כרגל
 מאוחרת, לילה בשעת לכסית שנכנס ברגלם,

 מקכמיו. כמה להציג בבקשות מיד נתקל
 דן הסכים לניסוי, להתנדב מדן כשביקש

 לשלם עליו יצליח, לא ברגלס שאם בתנאי
ה תנאי את קיבל ברגלם לירות. חמש לו

 כיצד לנוכחים להראות הבטיח התערבות,
 לידו דן של הימנית מידו מטבע מעביר הוא

 מרו־| כשד,ידים שניות, עשר תוך השמאלית,
דן, של ידו אתי לקח הוא מזו. זו חקות

 עשר כעבור אולם המטבע, את בה שם
 ״הרווחתי,״ זו. לא שהמטבע התברר שניות

 לא ברגלס לירות.״ חמש ״תן דן, צהל
 לכיסו. ידו והושיט אמר ״בבקשה,״ התרגש.

 הוא יותר.״ הרבה שווה שלך השעון ״אבל
 לא אשר דן, של שעונו את מכיסו הוציא
ממנו, הורד כי כלל הרגיש

ההסרטה כמקום לורן סופיה
היקר החורבן
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