עוזרת מחפשת עבודה

אנשי□

מנקה מוסמכת ומדופלמת מחפשת עבודה
בכל בית סוב .מוכנה לעבוד בכל שעות
היממה .המלצות מצוינות ממספר מש
פחות בעלות שם.
מומחיות בנקוי רצפות ,קירות ,וילונות,
מדרגות ,שטיחים ורהיטים ,נכונות לנקות
גם מכונית .עובדת בשקט ומנקה בשט־
טיות ,לא מפריעה לילדים או חיות בית.
לאחר תשלום חד פעמי מבטיח שרות
של שנים ללא כל הוצאה נוספת.
נא לפנות לכל חנות מובחרת לכלי
חשמל ולשאול על אלקטרולוקם .סוכנים
בישראל :קריבוס את גוטמן ,רח׳ פיג׳ו־
טו ) 2פינת רח׳ יפו־ת״א  ,(43תל־אביב,
טל.65378 .

השמש בבריכת־השחיה  #הנציגה הדיפלו
מטית בעלת התפקיד המוזר ביותר בסגל
הדיפלומטי הישראלי היא אורה גוייטץ,
המשמשת מזה חודשים מספר נספחת לענייני
נשים בשגרירות הישראלית בודשינגטון .אחת
הפעולות הראשונות שלה היתד .יזום חוגי
נשים ממדינות שונות ,שתחלפנד ,דעות על
נושאים נשיים .הגברת גויטיין ,אשתו של
עורך־הדין דויד גוייטץ ,מאמינה כי לה,
כנציגת ישראל ,יש מה למכור לנשי ה
עולם :״נשים בארצות־הברית ובמדינות אח
רות יכולות לנסות את אחד הרעיונות ה
טובים ביותר של ישראל — שרות חובה
צבאי לנשים!״ • חברה נוספת למשפחה
הדיפלומטית של ישראל היא יהודית
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הכר א ת ע צ מך!
אנליזות אופי ,התייעצות בבחירת
מקצוע או החלפתו ,געיות חינין וכו׳
ע״י מבחנים גרפולוגיןם על יסוד מדעי.
שעות קבלה לפי הסכם.

המכון הגרפולוג*
הישראלי
תל־אביב ,טל63344 , 223962 .

השוקט מ שיוק ש שי ב ש
כאשר היה עדיין דויד כן־גוריון ראש
הממשלה ,היתד ,כל הליכה שלו לחזות ב
סרט קולנוע — בבחינת מאורע היסטורי
שזכה לכיסוי בעתונ,ת ויזכר ,כנראה ,גם
בדברי ימי הקולנוע .עתה ,כשהינו ח״כ
פשוט ,שוב אין הליכה שלו לקולנוע ב
בחינת מאורע ציבורי .השבוע נערכה לכבוד
ביג׳י הצגת קולנוע פרטית בביתו של ה
אלוף לשעבר שלמה )״פיסטוק׳׳( שמיר.
הסרט שהוקרן היה הסרט התע!דתי מהצאר
עד סטאלין ,שבהפקתו השתתף הישראלי
רפאל )חולות לוהטים( נוסכאום • גם
שר העבודה יגאל אלץ התגלה השבוע
כמבקר קולנוע מקצועי .הוא הלך לחזות
בסרט האיטלקי זהב רומא ,שהוצג במיסגרת
שבוע הקולנוע בירושלים .עלילתו של סרס
זה עוסקת בסיבלם של יהודי רומא בתקופת
המשטר הפאשיסטי .חיודה השר את דעתו
על הסרט :״הופתעתי לטובה .לא האמנתי•
כי איטלקים יצליחו להפיק סרט שיציג את
בעיות יהדות רומא תחת הכיבוש הנאצי ב
איפוק כזה״ • ח״כ אגודת־ישראל שלמה
לורגץ צריך להיות בצל זכירון קצר ב
יותר אם נרתם לראש המסע נגד השופט
העליון חיים כהן ,אחרי שהאחרון הש
מיע הערה בה הישמר ,את חוקי הגזע היהו
דיים לחוקי הגזע הנאציים .השבוע הזכיר
ללורנץ עורך הבוקר ,גבריאל צפרוני,
כי לפני כעשר שנים השתמש הוא עצמו ב
ד,שמאה דומה .היה זה בשעת דיון בכנסת
על חוק האנאטומיה והפאתולוגיה ,בי הוג
דרו דרכי ניתוח גמיות מתים .לווינץ הישמר,
אז את החוק למעשי הנאצים שעשו סבון
מגופות יהודים ויושב־ראש הכנסת דאז,
יוסף שפרינצק ,נאלץ למחוק את דבריו
מהפרוטוקול מבלי שלורנץ יחזור בו מ
הערתי הפוגעת •• במסע הבחירות נאלץ
מועמד מפא״י לראשות עירית באר־שבע ,ה
שופט אליהו נאווי ,לשחק גם במשחקי
שש־בש בפומבי ,בבתי־הקפה של עולי
עיראק .ראה אותו אחד ,שנידון על־ידו ל
תשלום  30לירות קנס על ששיחק במשחקי
קוביה׳ ואמר לשופט :״עכשיו אתה צריך
לתת לי  15לירות ,כדי להתחלק איתי ב
קנס•״ נאמי לא השיב • המבקר ומנהל ה
מוזיאון ,ד״ר חיים גמזו ,ניסה השבוע,
בבואו להופעת ד,באלט שנערכה באיצטדיון
רמת־גן ,להכניס ילדה בוכיה שהוריה אבדו
לה .הסדרנים התעקשו וטענו כי בכי הילדה
אינו אלא טכסים להיכנס למגרש .הדבר
הכעיס את גמזו מאוד .מישהו ניסה להרגיע
אותו :״מד ,אתה רוצה ,אלה סדרנים של
כדורגל!״ ״סדרנים של כדורגל?״ השיב גמ
זו׳ ״אלה סדרנים של כדורגל גרוע!״ •
יורש־העצר של ממלכת ירדן ,הנסיך
עכדאללה ,בנו של חוסיין ,הוצג לאח
רונה לראשונה במדים ערביים .בין השאר
כללו מדים אלה פגיון מוזהב עטור יהלו
מים׳ העובר במשפחה המלכותית בירושה
מאב לבנו ,שהיה שייך עוד לאבי סבו ,ה
שריף חוסיין.
★

★

בוע ,להוצאת פורה בסמטת אורן בקריית־
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מוסמך לסובמת

נסיעות .פנה בכתב , :״דחף״.
תל־אביב ,רח׳ בן־יהודה ,32
עבור .95005

18

★

★

המחזאי •חיה אורח

ח*ו-ר או  0ר ש קדי□

מוצקין .זה אומנם לא כל כך פיוטי,״ נאנח
קריץ ,״אבל אני כותב פרוזה״ • מו״ל
אחר שינה אף הוא את אורח חייו .עמי
קם גורכיץ ,לשעבר קריין התנ״ך ,החליט
להיפרד סוסית מד,טיפה המרה ומכל הקשור
בה .הוא הסך לטבעוני קיצוני ,המקפיד לא
לשתות אפילו תה ,נושא עמו כציוד־קבע
שקית שקדים .״כתוצאה מכך,״ התפאר עמי
קם ,״כועס עלי ד״ר פלדנקרייז נורא —
הפסקתי לקיים אותו יותר״ • המשורר
דויד אבירן ,הנאלץ להתקיים מעבודת
עריכה עתונאית ,מצא את עצמו הקיץ ב
מצב קשה .הוא השתוקק מאוד לבלות ב
חוף הים ,אלא שניצל עד תום את החופ
שות המניעות לו במערכת ידיעות-אחרומת.
הפיתרון הופיע בצורת פתק־רפואי ,שציין
כי אבידן חולה במחלת־עור שהתרופה ה
יחידה לד .הן קרני־השמש .הוא זכה בחום־
שת־מחלד״ אוחד .בילד .בשכיבה מול קרני

שהיתר ,צריכה לבוא לסיבוב הופעות בארץ.
הוא יתנצל בפניה על שמשטרת ישראל אס
רה את כניסתה לארץ משום שהורשעה ב
מסחר בסמים משכרים ,למרות שבשלב יו
תר מאוחר קיבלה חנינה • הפיזמונאי
חיים חפר ישב השבוע וחזה בתוכנית
פיזמונים צרפתית ,שהועברה בטלביזיה ה
לבנונית .הוא הבחין שעל המסך הופיעה
רשימת המשתתפים בתוכנית .אולם שם אחד
ברשימה היה מחוק במחיקה גסה ושחורה.
אלא שהמחיקה לא נעשתה עד הסוף ולכמה
שניות הופיע השם שנמחק .היה זה שמה
של ריקה זראי • זוג האמנים אריק
ושושיק לביא הופיעו השבוע בתוכנית
המשפחתית שלהם ,הוא והיא ,בחיפה .מאחר
שלמחרת עמדו להופיע בעכו ,החליטו להש
איר את מיטען אביזרי הבמה שלהם במקום
בטוח .ואיזה מקום יותר בטוח מאשר תחנת
משטרה? ארגז החפצים הושם ,איפוא ,ליד
תחנת המשטרה בבת־גלים .למחרת ,כשפתחו
השניים את הארגז ,התברר להם שמרבית
החפצים חסרו מתוכו .בין השאר :תחתונים
ארוכים ,משקפיים וסנדלים .השניים מבטי
חים לגנב הישר ,שיחזיר את החפצים ,כר
טיס מינוי לכל הופעותיהם עד סוף ימיו —
או ימיהם • אחרי שהממונה על מחוז
ירושלים הוציא צו סגירה לבאר־האקואריון
שבמושבה היוונית בירושלים ,בו יש מרצפת
ריקודים על זכוכית אקואריון ,החליט בעל
המקום ,מיכאל סרולכיץ ,לערוך מסיבת
עתונאים עם תוכנית מיוחדת .התוכנית :מ
שעה  7עד  9בערב — כיבוד ,הסבר כללי
מפי דוברי האקואריון ודוברי הצד שכנגד,
אם יהיו נוכחים :משעה  9ואילך כיבוד,
השתתפות פעילה ועוקבת בליל־עבודה של
באר־וזאקואו־יון כרצון העתונאי; ביקורים
בסביבה ושמיעת חוות דעתם של הדיירים
הגרים בסב-בת הבאר.
★

★

הסופר ראובן )אחות קטנה( קריץ הכ
חיש השבוע בתוקף כי קרא לבנו החמישי
בשם ניר על־שם קואליצית ניר האנטי־
מפא״יית .״הלא אומרים שצריך לתת לאש
כול שאנס,״ אמר .האמת היא ,לדבריו ,ש
רצה להעניק לבנו החדש שם חקלאי׳ לפני
שהוא נפרד מהחקלאות .קריץ ,שכתב עד
כה את יצירותיו הספרותיות במושב השיתו
פי מולדת ,עבר לגור בקריית־מוצקין .״עתה
אצטרך לשנות גם את שמה של הוצאת ה
ספרים שלי מהוצאת פורה במולדת שבגל

נאבור

• בין השאר יפגש קובה בפאריס

עם הזמרת הצרפתיה מאריה וינפאנט,

הנסיד עבדאללה
סכין של אב הסב

סיני ,אשתו של מי שהיה דובר צה״ל,
דו 3סיני ,שנשלח לגלות דרום־אפריקה
בדרגת קונסול .יהודית ,שהיא דוקטור ל
מיקרוביולוגיה העוסקת במחקר ,החליטה לא
להמשיך בעבודות המחקר שלה בזמן שהו 
תה בדרום־אפריקה ,לחזור אל ספסל ה
לימודים.
★

★

★

הומר ישן ע□ פסנתר

יעקוב )״קד

בעל מועדון־הלילד ,צברה,
בה״( זילברינג ,שהפך לאמרגן ,יצא ה
שבוע לפאריס כדי לנסות להביא לישראל את
השחקן־זמר הכושי־יהודי סמי דייבים.
לפני צאתו היה על קובה לפתור בעיה מט
רידה .הוא הזמין חדר במלון דן עבור הזמר
הצרפתי שא דל אזנאכוי ,אוחו הוא
מביא בעוד שבועיים ארצה .אלא שאזנאבור
העמיד תנאי :הוא אינו הולך לישון בחדר
שאין בו פסנתר .קובה היה חייב למצוא
פסנתר ולהעביר אותו לחדר שמכינים לאד

הבמאי יואל זילכרג עומד להתחיל ב
ימים הקרובים בעבודת הביום של הסרט
משפחת שמחון .בתפקיד מר שמחון יופיע
מאיר מרגלית ואילו את תפקיד בנו
ימלא אריק איינשטיין .מרגלית יקפוץ
גם לתוכנית הרדיו בשם זה ,ימלא את מקו
מו של שמואל רודנסקי ,הנוסע לאר־
צות־הברית .בינתיים כבר מתכונן זילברג
לביים סרט נוסף לפי המחזה בראשית של
אהרץ מגד • מחזהו של אפרים
קישץ ,הכתובה ,יועלה בשבועות הקרו
בים בברודביי .יביים אותו הבמאי הישראלי
היי קילוס ,שכבר קיבל את סכומי הכסף
הראשונים להתחיל בהפקת המחזה ,דבר ש־
איפשר לו להביא את משפחתו לניו־יורק.
השחקנים יהיו אמריקאים ואילו אפרים קי־
שון עצמו יהיה אורח כבוד בהצגת הבכו
רה • איתמר כהן ,הזמר הלירי של
להקת הנח״ל לשעבר ,עושה עתה חייל ב
שירה תימנית בניו־יורק .הוא הוציא כבר
שני תקליטים .בינתיים הוא עומד להינשא
לורדינה ארז ,אחותה של אופירה
ארז ,מי שהיתר ,צברית  56׳ וכיום אשתו
של מזכיר ראש הממשלה לשעבר ,יצחק
נבון .יחד עם זאת הוא עומד ללמוד רי
קוד ג׳ז מודרני • נער השעשועים של בר
לין המערבית ,ש מ ע ץ ע דן ,הגיע לביקור
משפחתי בן שבוע בישראל .בתום הביקור
הוא עומד לצאת לקאן שבריביירה הצרפ
תית ,שם ישתתף בסרט בלשי באחד התפ
קידים הראשיים .מספרים שכששמעון אינו
בברלין ,הולכות יפהפיות רבות בעיר לישון
בשעה מוקדמת • איש אחר העומד לקדם
את הקאריירה הפילמאית שלו הוא השחקן
הישראלי עודד תאומי .עודד עומד ל
סיים את שהותו בארצות־הברית ולחזור ל־
תיאנורון הקאמרי ,שם כבר שיבצו אותו ל
הצגות בעונה הבאה .אלא שעודד לא ישהה
בארץ תקופה כה ארוכה כסי שחושבים ב
תיאטרון הקאמרי .הוא חתם כבר על שני
חוזים להופעה בסרטים בארצות־הברית •
פליקס אלרן ,בנו הצעיר של בעל בנק
אלרן בתל־אביב ,הנמצא בארצות־הברית כבר
למעלה מעשר שנים ,נוהג לבקר את הוריו
בארץ בכל חופשת קיץ .כשארז את חפציו
לקראת נסיעתו השנה ,לקח עמו גם את ספר
הטלפונים הענקי של ניו־יורק .הסיבה :אמו
ביקשה ממנו להביא ספר זה .היא מתכוננת
לעבור על מיליוני השמות שבו בתקוזה ש
תמצא ביניהם מכרים ,להם תוכל לשלוח
ברכות ואיחולים לקראת השנה החדשה ה
ממשמשת ובאה.
העולם >זזח  55ג1

