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דיזנגוף רה׳ רוקוקו, : ם י ס י ס ר כ
 מרכזית תחנה עתיר,

 אלנבי רח׳ ברטים,
המשרדים וביתר

אנשים
ר ו ל ב ב ר ו כ מ
 השבוע, הממשלה בישיבת היה מתוח רגע
 הצבאי, המימשל על דיון כוי תוך כאשר
ל וי ד ראש־הממשלה הכריז כו ש ג׳ :א י  ״

ץ אל ל  לא בטחון בענייני עלי מהימן א
 נראה זה משפט דיין.׳׳ משה מאשר פחות
 ביקשו והם מפא״י, משרי לכמה מדי חריף

נש והמשפט סירב, הוא לשנותו. מאשכול
 הישי־ בפרטיכל מילותיו, כל על רשום, אר
 המלאה ברצינות שהתייחס היחידי ס בה■

ו השבוע, שנערכה מפא״י, לוועידת ביות,־
ה בכל הימים שלושת במשך באולם ישב

 אחד נאום לא אף להחמיץ מבלי ישיבות,
 מנהיג זה היה מפא״יניק. דווקא היה לא —

ק אחדות־העבודה, ח צ ד. י קי כנ כא • ט
ד ח״כ הגיע שר ץ דוי רי גו ־  לאותה בן

 ומחאו אחד כאיש הנוכחים כל קמו ועידה,
 על שישב בכך התבלט אחד איש רק כף. לו

 סימני כל גילה ולא ידיים שילב מקומו,
ה ח׳׳ב - התרגשות ש ת. מ ר  את • ש

 שיסעו בוזעידה בן־גוריון דויד של נאומו
 ובן־ יתכן סוערות. מחיאוח־כפיים פעם מדי

 אליו, מכוונות התשואות כי סבר גוריון
 בלתי־מתאימים במקומות דודקא הופיעו לולא

 לא המחיאות כי התברר משפטים. ובאמצע
 על שעלו שינים, לאישים אלא לו נועדו
 כשעלתה אפילו נאומו. כדי תוך הבמה
ח ל ריון פו  הקהל התפרץ הבמה, על כך־גו

 שר־ סגן של מכיניתו 9 במחיאות־כפיים.
ן הבטחון, עו מ  את השבוע משכה פרס, ש
 תל" תנועה שוטרי שני של ליבם תשומת

 המכונית את החנה פרס של נהגו אביביים.
 ב־ תל־אכיב, במרכז מבתי־הקפה אחד מול

 בלזזיית בסביבה קניות עורך עצמו פרם ד ע
 המבוי בעל את זיהו שלא השוטרים, ילדיו.

 מאחר לנסוע, להמשיך מנהגה דרשו נית,
 רק הנהג אולם לחוק. בניגוד במקום שהנה
הס והם השוטרים אוזני על משהו לחש

 בניגוד לחנות ממשיכה כשהמכונית תלקו,
 תנועת־ בוחרי שכל היה נדמה • ק. לח

 בבית־ז׳בוטימזקי השבוע התכנסו החרות
 תנועתם, מנהיג עם לחגוג כדי ברמת־גן,

ם ח בנ בנו, נשואי טקס את בגין, מנ
אומ שוער. רות עם בגין זאב ימין

 אומדן לפי אולם הזמנות, 1500 נשלחו נם
אל לחמשת האורחים מספר התקרב זהיר
 יריביו דווקא בלטו האורחים בין איש. פים

 מפא״י ח״כי כמו בגין, של הפוליטיים
הז מישהו דגני. ועמוס צדוק חיים

 בשעתו שתבע דגני עמוס זה היה כי כיר
 מן ישיבות לכמה ולהוציאו בגין את להעניש
 עם שניהל הקולני הוויכוח בשל הכנסת,

כא אחימאיר. אבא פרשת סביב בן־גוריון
 בכור שר־המשטרה גם למקום הגיע שר

ת, רי ט  סוף .סוף בחיוך: בגין העיר שי
ה אותי.״ לאסור כדי ולא המשטרה באה
באוני סטודנטים הם 21ה־ בני והכלה חתן

 לומד בגין בני בירושלים. העברית ברסיטה
 בעבודה מתמחה אשתו בעוד גיאולוגיה,
ילי הכלה, את פגש הצעיר בגין סוציאלית.

 ב־ עימה יחד ששירת שעה כפר־ויתקין, דת
שנער חיל־השריון בתצוגת • חיל־האיזיר.

 האו״ם משקיפי ראש גם נכח השבוע, כה
 שהטאנקים שעה בול. אוד גנרל בישראל,

 הקהל הגיב המטרות, לעבר בתותחיהם ירו
 ה־ !׳׳״בול בקריאה: מוצלחת פגיעה כל על

 להפנות פעם כל נאלץ שהתבלבל, גנראל,
 עד בשמו, הקוראים את ולחפש ראשו את

 אליו. התכוזנו לא כי לו שהסבירו
★ ★ ★

״ ד י ו ל ,
ת הבינלאומי חסכון להתכתבו

 מכתבים אלפי
 אפריקאית שיסה לפי

 חיגס פרוספקט
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ר ט י ר פ פ ר פ מ
 מרדכי הישראלי המלחין של ידידיו
הביקו על ידיעות בעהונים שקראו סתר,

 שחיבר המוסיקה זכתה בהן הנלהבות רות
 ב־ גרהם מרתה של יהודית הבאלט להצגת

 לו שנערכו הפנים קבלות ועל ניו־יורק,
 הם לברכו. כדי לביתו להתקשר מיהרו שם,
 שלא בלבד זו לא שסתר, להפתעתם גילו
 ידע לא שאפילו אלא בארצות־הברית, היה
 אינו הוא זו. נסיעה אודות הפירסומים על

חגי הצגת־בכורה 0 עתינים. לקרוא נוהג
 אשת פריי, פיטר של החדש לסרטו גית

 כיפת־השמיים תחת השבוע נערכה הגיבור,
הצ את שליווה הטקס את בית־זרע. בקיבוץ

 שער־ איש קוצר, רפי ניהל הסרט גת
הפ בהנהגת שבוע לפני שהתפרסם הגולן,

בירו הדתיות בשכונות השומר־הצעיר גנת
מק לארגן יודע שהוא הוכיח רפי שלים.

 שהוא כפי הצלחה באותה אמנותיים, סים
 שנערכה המסיבה בסיום הפגנות. לנהל יודע
 בית־זרע צעירי הניפו הסרט, הצגת אחרי

קילו למאה מגיע שמשקלו פריי, פיטר את
 מספר כך אותו הרימו הם באוויר. גרם׳

ה פיטר ישב עליו — שהכיסא עד פעמים,
 ביותר המצליח הזוג • נסדק. — מפרפר

טוי חיים כה, עד הישראלי הקולנוע של

בחתונה וכלתו בנו עם בגין
באה המשטרה

 ב־ יחדיו שהופיעו אלמגור, וגילה פול
 בסרטו יחד שוב כנראה יופיעו אלזוראדו,

 של מערכונו לפי גולן, מנחם של הבא
ץ, אפרייס ש ש לאחר שבאתי. סאלח קי

 מניו־ טראנם־אטלנטיות שיחות כעשר ניהלה
 אלמגור גילה קיבלה גולן, מנחם עם יורק

 ימים שבוע תוך להגיע עומדת תנאיו, את
הצעי הסופרת דרכי • הצילומים. לתחילת

 שזכתה מור, לוהטות) (דרבים הרסה רה
 מוסיפות האחרונים, בשבועות רב לפירסום

מש להתערבות העניין זכה הפעם ט. ללה
 אחרי זה היה נהריה. משטרת של טרתית
 רב לשעבר, לבעלה מיברק שלחה שהדסה

 את אליה ליטול היא רוצה כי ירמיהו,
 לקחת באה כאשר חג־הסוכות. פשת לח בנם
הגי היא לה. למסרו הבעל סרב הילד, את
 ירמיהו כי טענה בה למשטרה, תלונה שה

 הבעל הגיש למחרת אותה. וה־כה תקפה
 הבן. בחטיפת האשימה הדסה, נגד תלונה

 לחפש המשטרה נאלצה התלונה בעקבות
 עד ובתל־אביב, בחיפה בטבריה, הדסה את

 • לאביו. הבן את והחזירה אותה שמצאה
 התרנגולים להקת הגישה במינו מיוחד שי

למדרי דשא, (״פשנל") אברהם למנהלה,
 אר־ סאשה ולמלחין פולני נעמי כתה

 תרנגולי־ שלושה קנו הלהקה חברי גוב.
 והגישו לפוחלצים אותם הפכו חומים, ענק

במתנה. אותם
★ ★ ★

ד 113 ■13 ש
 המופיע ארקין, ג׳וקי הישראלי השחקן

 מחזמר של הראשיים התפקידים באהד עתה
 הוזמן בינגזעית, באהבה העוסק אמריקאי
 על שנערך טלביזיוני בסימפוזיון להשתתף

 הטלביזיה בתחנת נערכה השיחה זו. בעייה
 פרדי הסימפוזיון, מנחה לואיס. סט׳ של

גזעניות, דעות כבעל מייד התגלה המית,

הבכורה הצגת אהרי פריי
נסדק הכיסא

ברי אינה ללבן כושית בין אהבה כי טען
 התרומם החיה, התוכנית באמצע לפתע, אה.

 .לאן הססודיו. את ועזב ממושבו ג׳וקי
ה לעברו קרא צעיר?״ עלם הולך, אתה

 וקרא: ראשו את היפנה ג׳וקי הנדהם. מנחה
 אדם תתבגר, אתה כאשר רק לכאן ״אחזור

 מחיאות־ לקול האולפן את נטש הוא זקן!״
ב שנכחו הצופים 500 של סוערות כפיים
 עתה מנסה ג׳וקי, של בהעדרו • מקום.

 אמנות את לקומם אחר צעיר ישראלי אמן
 קיפניס קלוד בישראל. הפאנטומימה

ב וחצי שנה של עבודה אלה בימים מסיים
ה כוללת מלבדו פאנטומימה. להקת הקמת
 מורה דיוקן, תיאטרון בשם הנקראת להקה,

 מ־ רקדן סיוץ, רמי צעיר, להתעמלות
 ברקן י*ןקב ההסתדרות, של המחול להקת

 יוצאת מן, שלי צעירה, ופאנטומימאית
הוש בה הלהקה, הצגת להקת־פיקוד־המרכז.

 קלוד נאלץ ושלמענה ל״י, אלף 25כ־ קעו
 פאנסו־ קטעי 12 כוללת דירתו, את למכור
 בגבעת־השלו־ תיערך הצגת־הבכורה מימה.

ב חזרותיה את הלהקה ערכה שם שה,
 פקדה המשק את אולם האחרונים. שבועות
 מצרצורם למנוע כדי צרצרים. מכת לאחרונה

הוח הלהקה, להופעת מוסיקאלי רקע להח־ת
 ההופעה. לפני האולם סביבת את לרסס לט
 ב־ השוהה כרמן, כני הישראלי לזמר 0

 שמו זכר. בן השבוע נולד ארצות־הברית,
 זכה זאת עם יחד רן. יהיה: בארצות־הברית

 350 מבין נבחר, הוא נוספת: בהפתעה בני
ל ארצות־הבריוב קצחיי מכל שבאו זמרים

 מוסיקאלי בפסטיבל הפולקלור שדה את ייצג
ה כתבי צזזת • בניו־המפשייר. שייערך
 אחת את ושיכל כמעט בירושלים עיתונים
 ריי* גדעץ אחרונות ידיעות כתב מחבריו,

 סיפר מארה״ב, מכבר לא שחזר גדעון, כר.
 האטלנטי, האוקיינוס את שחצה בשעה כי

המ מנועי מארבעת אחד כי לפתע לב שם
 כששמע יותר נחרד הוא לפעול. הפסיק טוס

 כמה כעבור שני. ממנוע וחירחורים גניחות
 הבין ולכן כיוזנן את השמש קרני שינו זמן

 למחרת ״כשעליתי חוזר. המטוס כי גדעון
 נפחד כך כל ״הייתי סיפר, אחר,״ מטוס על
 הזמן כל קראתי שעות־הסיסה 22 שמשך עד

 לא בדרך דן, חילל של בספרו אחד עמוד
 על־פה.״ אותו לדקלם יודע אני היום סלולה.

★ ★ ★
• ק ו ס ע פ ו ב ש ה

 ״אל ראש־הממשלה: סגן אבן, אבא •
 אדם המלווה מקצועית לצעירות נגיע נא

 נציל בו. פוגע השנים שמעבר בלי תמיד,
 שעוללנו מה מכל ,צעיר׳ היפה המלה את
מדעת.״ ושלא מדעת לה

דיין: משה החקלאות שר •
 לנעול היא בפנינו העומדת הברירה ״אם

 נעליים לנעול לא או לאט׳ וללכת נעלי־בית
יחפים.״ לרוץ בעד אני — יחף ולרוץ
אשכול, לוי הממשלה ראש •

 למה כך כל הבינותי ״לא לנ״ל: בתגובה
 בנעלי הליכה בדבר מה אך דבריו, התכוונו

עבודה?״
על לאנצט, בתיה השחקנית •

 הקיבוץ הוצג פעם ״לא אשת־הגיבור: סרטה
 לבית־ טוב זד. מדי. סטרילי באופן חוץ כלפי

לאמנות.״ מוזת נושא אך חולים,
דדדגול, שארל צרפת נשיא •

 שיירש סגן לו אין מדוע לשאלה בתשובה
 גדול מספיק .אני העת: בבוא מקומו את
 צריך אני מדוע לבדי. צרפת את לנהל כדי

 לצירי להיות תהיה מלאכתו שכל סגן־נשיא,
שאעלם?״ בתקווה

,1365 הזה הטולס


