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 העדינות, ורקמותיו עורך על סגן
 ומטהר פנים קמטי התהוות מונע

 פעילות ידי על עורך גוון את
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 8.00 בשעה ,22.12.63ה* א/ כיום
 ״החמאם״ מועדון באולם יתכנס בערב,

 לבעיות ״החוג השעון) כיכר (ליד ביפו
בנושא: לדיון ישראל־ערב״,

הפליטים בעית
 עמדי בנימין מר - יפתח

״אתגר״) מערכת (חבר
מוזמנים. צעירים חפשית. הכניסה

דאש־העץ של בתו
 מפקד שהיה מי ירש אחת תכונה לפחות
 כך״וריון, עמוס תל־אביב, מחוז משטרת
 כן' דויד ראש־הממשלה, שהיה מי מאביו,
 הפר־שה. עם להשלים אי־היכולת :גוריון
 ממשיך המשטרה, את נטש שכבר למרות

ה ממשלתית, במכונית לנסוע עמום עדיין
מי על ההודעה • משטרתי. מספר נושאת

 במקומו כרמטכ״ל רבץ יצחק של נויו
 להתפרסם עמדה צור, צבי רב־אלוף של
ב ראשון ביום הממשלה ישיבת אחרי רק

 ל־ הבוקר עתוני בין התחרות אולם צהרים.
לידי הובאה שהידיעה לכך הביאה צהרונים,

 בממשלה. שאושרה לפני עוד הציבור עת
 עורך דיסנצ׳ק, (״צ׳יק״) אריה זה היה

 דיסנצ׳יק המוקדם. לפירסום שהביא מעריב,
 עד הידיעה פירסום את יעכבו אם כי איים,
מיוח הוצאה יוציא הממשלה, ישיבת לאחר

 להקדים כדי הישיבה, אחרי עתונו של דת
 כי שחששה הממשלה, הבוקר. עתוני את

 מיוחדת בהוצאה הרמטכ״לים חילופי פירסום
 ה־ את איפשרה מוטעה, לרושם לגרום עלול

, רוני !• המוקדם. פירסום ן פי סטודנ כ
לאחרו ערכה בירושלים, באוניברסיטה טית
 חבר אותה ראה גינוסר. בקיבוץ ביקור נה

 ושאל: אלץ, יגאל שר-העבודה הקיבוץ,
 מקום?" מאיזה אותך מכיר אינני ״האם
 הראש של בתו ״אני הנערה, השיבה ״כן,״
שה עד הסדנה, למי הבין לא אלון מעץ.״

 אחד של בתו היא כי לו הסבירה סטודנטית
 עבו־ (מחלקת מע״ץ ראש הקרובים, מעוזריו

בסין. כרוך ציבוריות) דות
★ ★ ★

ת תוגודת ראשיו־ בגרו
 עיריית ראש של בביתו צילצל הטלפון

 את שהציגו אלמונים, כ״ץ. יצחק רחובות
 הנוער על מחקר העורכים כסטודנטים עצמם

 על לענות העיר מראש ביקשו הישראלי,
 הוא כי כ״ץ טען תחילה שאלות. מספר
 והסכים השתכנע לבסוף אך לישיבה, ממהר
ב דווקא ענה הוא אחת. רגל על לענות

 את הציג לו, שהוצגו השאלות על אריכות
 הישראלי. הנוער של האידיאלים ?גבי עמדתו

ב המראיינים כי התברר יותר מאוחר רק
ה תלמידי של קבוצה אלא היו לא טלפון
ברחו התיכון בבית־הספר השמינית כיתה
 ביתי מנהל מוריהם, אל צילצלו אשר בות,

 בצורה כולם את מתחו וראש־העיר, ספרם
ב לשלבה כדי השיחה את הקליטו דומה,

 בית״ מנהל • כיתתם. של חנוכה מסיבת
 יהפך תורג׳מן, אליהו ברמלה, הסוהר
 אוניברסיטאית. ברמה לבוחן הקרוב בחודש

 לונדון אוניברסיטת על־ידי הוסמך תורג׳מן
מיו טפסים לפי בכלכלה, מבחן־גמר לערוך
 השלישי האדם עבור לו שנשלחו חדים

 הכלכלה לימודי את שהשלים לבון, מפרשת
 אחר, רמלאי אסיר בכלא. שבתו בעת שלו

 רצח על מאסר עונש המרצה בליץ, תומי
 כבר סיים צפון, קולנוע ליד פיאטלי המהנדס
 כדי שלו. הבגרות מבחינות ארבע בהצלחה

 שתי עוד לו נותרו בגרות, תעודת לקבל
 25ה־ יובל חגיגות לרגל • בלבד. בחינות

הח בתל־אביב, והתעשייתי המסחרי למועדון
 להסיר גרוס, מרדכי המועדון, מנהל ליט

 במכתב פעולותיו. מעל הלוט את סוף־סוף
 מגמה ״מתוך גרוס: בישר לעתונות, ששיגר
ל ביני הטובים היחסים על ולשמור לקיים

 אלה פרטים למסור החלטתי העתונות, בין
 במישרין אלי שפנו לאישים רק לא בכתב

.עתון כל לידיעת אלא — .  יום ארוחות .
 במדינה דבר לשם הפכו בהנהלתי השישי
הוש אחת חשובה מדינית הכרזה ולא כולה,
.על־ידי הערוכים השולחנות ליד מעה . . 

 מסיבות את בארץ שהנהיג הראשון הייתי
.בעמידה הקוקטייל . וה הראשון הייתי .

 מעיין־הקוק־ את לישראל שהביא בארץ יחיד
 צד לכל המרענן המשקה את המזרים טייל,

ל לשתות והמערב המזרח לנציגי ומאפשר
 את ממלא האוטומטי המכשיר כאשר חיים׳

 על־ידי ופותר אחת ובעונה בעת כוסותיהם
 הדיפלומטי, הפרוטוקול של עדינה בעייה כך

הכוסות.״ מילוי סדר בדבר
★ ★ ★

מאולתר מתח תסכית
 כדג* (״לני״) ליאונרד המלחין־המנצח

 למופת. כג׳נטלמן עצמו את הוכיח שטיין
 לאנצט, בתיה השחקנית את לפצות כוי

 רוכי־ חנה של מקומה כממלאת שהוכנה
 שלח קדיש, שלו בסימפוניה כקריינית נא
 • שושנים. 36 של זר יום, מדי לני, לה

 כלפי דווקא אהדה גילתה עצמה רובינא חנה
קפ אברהם המנצח ברנשטיין, של עוזרו הגי קדיש, של הבכורה קונצרט בסיום לן•

למנצח צבעוני ישראלי לוח־שנה רובינא שה

1

אנשים
ש ״לאברהם, הקדשה: עליו רשמה הצעיר,
 רו־ באהבה. בבן, אותו לאמץ רוצה הייתי

 הקאמרי, התיאטרון אנשי שני • בינא.״
 שיצאו •טבק, ויהודה קולקר יצחק
 זה היה בסכנת־מוזת. עמדו באפריקה למסע
ב לחזות הלכו הם בקניה. ששהו בשעה
 העצמאות חגיגות לקראת האחרונות חזרות

 שנלחמו מחנות שני בין נתקעו המדינה, של
 כללית כחזרה שלופים, בכידונים ביניהם

נמ שהם התברר כאשר המחזה. צילום לפני
להפ ברמקול הוראה ניתנה בסכנה, צאים
 לעזוב להם לאפשר כדי הריקודים, את סיק
 דל־ ויויאן מלכת־המים 6 המקום. את

 נפגשו ונסיכות־הימים, סגניותיה כיאנקו,
ב שנערכה במסיבה זה היה שוב. השבוע
 המלכות בפני שוחזרה שם המפתח, מועדון
ב שצולמה כפי ,1963 מלכת־המים תחרות

לה מינהלת איש כהן, רפי צבעוני. סרט
 הנציח חובב, סרטים צלם שהוא עינבל, קת
למל איפשר במצלמתו, התחרות מהלך את

ו התרגשותן רגעי את מחדש לחיות כות
 עבר קשים יסורים • בתחרות. חוויותיהן

 בר״ שלמה הבימה תיאטרון שחקן
לאילת. בנות הבו בסרט המשתתף שביט,

 להפילו נאלצה ליארן, אווה הסרט, כוכבת
ה שבמאי עד ג׳ודו, בתרגיל פעמים שבע
 אגב, • משכנע. שהביצוע החליט סרט
 אביגייל הוא בסרט ליאון אווה של שמה

 דופי איש מצא לא שבוע לפני עד סלומון.
 של יחסי־הציבור איש נזכר לפתע בשם.

 סלומון אביגייל כי כךנר, יצחק הסרט,
 מיס־ בצורה שנרצחה ההודית, האשד, היא

 אולם שנים. מספר לפני בגבעת־ברנר תורית
 צולם כבר הסרט של הגדול שחלקו מאחר

מיו תוכנית־מתח ס השם• ישונה לא —
אר נחום הצייר הכנים חד־פעמית, הדת,

 היה חומות־עכו. למועדונו הימים באחד בל
 מחיפה בני־טובים שמספר התברר כאשר זה

ב הסתלקו מחצרו, משקאות ארגזי גנבו
ב מאנשיו שניים שלח נחום מכוניותיהם.

 טלפונית לו דיווחו ואלה הגנבים, עקבות
 לשתף החליט נחום חקירתם. התקדמות על
 להם מסר הרדיפה, בחוויית הקרואים את

 בו לרגע עד החקירה תוצאות על ברמקול
הגנבים. את המשטרה עצרה

★ ★ ★
מסורה עד מבררין

 פוךסי- מקם השבדי הקולנוע שחקן
ה בין נוכח בישראל, השבוע שביקר דוב,
 סרט של חגיגית בכורה בהצגת גם שאר
לראו הספיק ושטרם משחק הוא בו שבדי

ה בתום לאראות־הברית. יציאתו בשל תו,
 יודע ״אינני לנוכחים: פון־סידוב אמר סרט
 היה שלדעתי מה אבל לכם, אמר הסרט מה

 שבדיים סרטים שיש הוא לכם, להגיד צריך
 אותם.״ וביים כתב ברגמן אינגמר שלא

 שנפטו!, הסאטירי התיאטרון של רוחו •
 תיאטרון בחדרי בקרוב תרחף המטאטא,

חפר וחיים כן*אמוץ דן ביפו. החמאם

מ קטעים על המבוססת תוכנית, הרכיבו
תבו התוכנית המטאטא. של שונות הצגות

המטא כשאיש צעירים, של להקה על־ידי צע
 בתפקידי בהצגה,־ שיופיע היחיד המקורי טא

ה למרות • טיטן. יעקב יהיה קישור,
 ברטוב הנוף של מחזהו של הצלחה

 זוטא תיאטרון יפסיק יהונתן, הביתה, סע
להע כדי קצר, זמן בעוד המחזה הצגת את

 אהוד של המחצבה אחר: מקורי מחזה לות
 מח־ של האחרונות ההצגות אחת כן־עזר•

 הדיפלומטים בהווי העוסק ברטוב, של זהו
 בקיבוץ הוצגה בארצות־הבריח, הישראלים

 השגריר הקיבוץ, חבר שבגליל. נאות־מרדכי
 בצחוקו בלט אכריאל, אהוד לשעבר

 אבריאל הסביר הצופים. שאר מכל יותר
 קומדיה. רק לא זאת ״בשבילי ההצגה: אחרי

עבו באמצע • לי!״ מוכרים הטיפוסים כל
 שמעון נזכר השבוע, מימי באחד דתו,
 יש במטולה, הגרה אירית, לבתו כי עדן

 מוע- את מכבר זה שפתח עדן, יום־הולדת.
ה ברלין במרכז שלו השלישי דון־הלילה

 אחת בשעה הנפתח מועדון (הפעם: מערבית
 בגדים, כמה ארז הביתה, מיהר חצות), אחר
המטוס על ועלה הברליני לנמל־התעופה דהר

 לתל־אביב, כשהגיע לישראל. בכיוון הראשון
 נסתבר שעות, 36 במשך ישן שלא אחרי

 בגדיו, כל את שהכילה המזוודה, כי לו
 היה יכול לא מכך כתוצאה בדרך. נעלמה

 ביותר האלגנטיים הגברים לאחד הנחשב עדן,
חליפתו. את להחליף באירופה,

★ ★ ★
קי סו ע פ בו ש ה

אבן, אבא ראש־הממשרה סגן •
 הריאלי בית־הספר של היובל לכינוס בברכה
 כי על הממשלה בשם מתנצל ״אני בחיפה:

 חדש רמטכ״ל שוב למנות הבוקר העזנו
הריאלי.״ בית־הספר בוגר שאיננו

 ״אני כנס: באותו בן-גוריון, דויד •
כזה.״ הייתי חיי וכל אנטי־מיליטריסט

בעניין אדון, יגאל העבודה שר •
 אם אפילו יישאבו ״המים המוביל־הארצי:

אש!״ סביבם תתלקח
 עתונאי איגוד נשיא אסף, מיכאל •

 בדבר, שנמתחה ביקורת על בתשובה ישראל,
ב עוסקת אינה הישראלית שהעתונות על

 לא חברה של ״בעתונות חיוביים: נושאים
בחב מאשר ומוסר יושר יותר להיות יכול

עצמה.״ רה
חבר כהךצידון, שלמה עו״ד •

ל ההצעה על הליבראלית, המפלגה הנהלת
 עם לכנסת משותפת ברשימה המפלגה הופעת
 את נוטש בימינו ״הציבור החרות: תנועת
 הוא לסופרמארקט. ונוהר המכולת חנויות

בפוליטיקה.״ הדין

וייסאדלר, איה ים־סוף נסיכת מימין:
 ויוי חמים מלכת אנטה, ספרית מאנו, ספר

זילבר. מלכה נסיכת־הכינרת דל־ביאנקו,

1371 הזה העולם

כמסיבה* המים מלכות
התרגשות של שיחזור




