
אנשים
ס יחסי□ ״ כ חינו
 לאחרונה שוררים חינוכיים בלתי יחסים
ה המתיחות בשל משרד־החינוך, בצמרת
 בתוך המפלגתית בזירה ביניהם קיימת
 מדבר ארן, זלמן החינוך, שר אין מפא״י,

 מי נכון, יצחק החינוך, אגף ראש עם
 כן־גוריון, דויד של מזכירו בעבר שהיד,
 אינם השניים הבנגוריוניסטים. מראשי וכיום

 בענייני דנים מלה, אף ביניהם מחליפים
מכת את המעביר מתוזך בעזרת המשרד

 עצמו את מצא נעים לא במצב # ביהם.
ה בתל־אביב, העתונאים אגודת מזכיר ש  מ
ץ.  העתונאים אגודת של חברים ועדת ר

 הג׳רוסלם כתב בפני להתנצל אותו חייבה
 בשעתו נוכחו השניים סגל. מארק פוסט

 בביית־סוקולוב שנערכה עתונאים במסיבת
 העצמאית. הליבראלית המפלגה מנהיגי עם

 את בה הזכיר מסויימת, שאלה שאל סגל
 כלפי אז העיר רון טרויאני. סוס המושג

טרו סוס זה מה בכלל יודע ״אתה סגל:
ה נגד קובלנה הגיש הנעלב סגל יאני?״
שבו מספר לפני •י בהתנצלות. זכה מזכיר,

 נסעה מפא״י צעירי של כשקבוצה עות,
 גרמני סטודנטים ארגון חשבון על לגרמניה,

 צעירי מנהיג רז, לנחום הוצע די״ס,
 למסע. להצטרף תל־אביב, במחוז מפא״י

 את דחה לבן־גוריון, בקנאותו הידוע רז,
 כי השיב הדחיה, לסיבת כשנשאל ההצעה.

 לבך ולעזור מפא״י בוועידת להשתתף עליו
 לסיור נוספת קבוצה נסעה השבוע גוריון.
 אברהם עורך־הדין וידידו, רז כשנחום דומה,

מפ למזכיר פנה רז בה. משתתפים יהל,
ב יכיר שזה כדי טרקת ראוכן לגתו

 רישמית גושפנקה לנסיעתה יתן קבוצה,
 נואש, לא רז סירב. ברקת המפלגה. של

להצ שריד, יוסי מפא״י, לדובר הציע
סירב. הדובר גם למסע. טרף

עפרוני נטע
בירושלים לימודים

ה אל מין שד ש
לאח סיפר לו שהיתר, מוזרה פגישה על
 קורצ* וו-י* (לספרות) הפרופסור רונה

 דויד המשורר עם לשיחה נפגש הוא וייל.
 כדי תוך האחרון. של בקשתו לפי אבירן,

 את קורצוייל, לדברי אבידן, הציג שיחה,
 מיניי״ סיפוק יש לאדוני ״האם השאלה:

 ״ידעתי מהשאלה. נדהם הקשיש הפרופסור
 אחר־כך לו שיהיה כדי זאת שאל שאבידן

ב לאבידן השיב הוא בכסית.״ לספר מה
 התעסקתי לא בגילו ״כשהייתי כך: ערך

פרו עכשיו אני כך משום כאלה. בבעיות
 שהינו.״ מה הוא ואדוני קורצוייל פסור

ל ניסה רובין מאיר השלום שופט ••
 חוב על בתביעה הצדדים שני בין פשר
 החוב בעל אולם בפניו. שהובאה כספי
שה כך על עמד לפשרה, להסכים סרב

״אני השופט: לו אמר פסק־דין. יתן שופט

פז אביבה
במינכן הופעה

 אולם אדוני, של רצונו את למלא חייב
 לו לספר לי ירשה זאת, עושה שאני לפני

 עמוד במסדרון. עתה זה ששמעתי סיפור
 שיגיש השני על איים ואחד יהודים שני שם

 שטרותיו. את לו יפרע לא אם משפט נגדו
 על לשלם יכול לא ,אני השני: לו השיב

 שאשלם חושב אתה אז בעצמי, שחתמתי מה
 באחת # יחתום?׳״ שופט שאיזה מה על

 50ד,־ יובל לרגל שנערכו הרבות המסיבות
 יוסף הליבראלית המפלגה מזכיר של

 שהפכה מקרית פגישה נערכה תמיר,
 צ׳רינגר, דויד פרופסור ביותר. לסוערת

 קמברידג׳, מאוניברסיטת להיסטוריה מרצה
 לינקר, מוריץ ד״ר את במסיבה פגש

 חברים כשני התגלו השניים ידוע. עור רופא
 אחד לימודים ספסל על יחד שישבו ותיקים,

 מאז. זה את זה ראו לא שנה, 40 לפני
נחשץ, משה התל־אביבי עורך־הדין •

 יוחנן הד״ר חרות ח״כ של שותפו שהוא
 השבוע התגלה פרקליטות, במשרד באדר

 ביסודות שכפר אחרי מקורי. תחביב כבעל
 קריאת — הכירומנטיקה ובאמיתות המדעיים

 להוכיח ניסה — היד כף תוי לפי האופי
 תגובות לפי דברים לנחש מסוגל אדם כל כי

 קורא שהוא פנים בהעמידו חיצוני, ומראה
 זאת לעשות נחשון של נסיון היד. כף את

 מאוחר הנוכחים. כל את בהצלחתו הדהים
 אדמגור גילה השחקנית גילתה יותר

נחשון, של תלמידתו כשר,יתר, עוד כי

בדבי גאולה
מתימן עליה

 בפתח־תקתה, בבית־ספר מורה שהיה בעת
 לפי בעבר ומאורעות אופי לקרוא נהג הוא
מסי נערכה השבוע לתלמידיו. היד, כף
 נשואיו לרגל ביד־אליהו בבית־השריון בה
 לפני שנישא ראשקס, משה הסופר של

 האורחים 300 בין בלונדון. חדשים מספר
 שמעון ד,בטחון שר סגן בלטו במסיבה

לר ציפו האורחים בכירים. וקצינים פרם
 מהודרת, אסקוט בחליפת החתן את אות

הת הם אך בלונדון, בחתונתו לבש אותה
 בערב הושאלה שהחליפה התברר אכזבו.

 • הטקס סיום עם מיד הוחזרה החתונה,
ל העומדים המפורסמים הזמר כוכבי בין

ה גם כנראה יהיו לישראל, בקרוב הגיע
 דאלידה מצרי ממוצא הצרפתיה זמרת

 • פראנסיס. קוני האמריקאית והזמרת
 של החדשות יומן כשכתב שעבר, בשבוע

 התרוצץ גיל, (״כיימול״) חיים קול־ישראל,
 שאלת על מישאל לערוך כדי בירושלים

 וישראל, גרמניה בין הדיפלומטיים היחסים
ף לשימחתו ניתקל  צעיר אליאס, בראי
 הוא בכחוס. מועדון־הלילה את המנהל ערבי
אלי לצרף הנשאלים, ציבור את לגוון שמח

 כינון נגד הוא כי טען ראיף ערבי. הם
 כששאל גרמניה. עם דיפלומטיים יחסים

 מיליון שש ״יש השיב: לסיבה, הרדיו כתב
 נפרדו. והשניים הוקלטה התשובה סיבות.״
 אותו שאל כיימול, את ראיף פגש השבוע

 השיב השידור. מן דבריו הושמטו מדוע
 צנזורה, של עניין כאן ״אין הרדיו: איש
 מוחצת תשובה לשדר נעים לא היה אבל
 לא היהודים שרוב בעוד ערבי, מצד כזו

גרמניה.״ עם לקשרים כלל התנגדו

★ ★ ★
יחסי□ הידוק

 וגרמניה ישראל בין היחסים כינון לרגל
 המצוייר, הגרמני השבועון כנראה, החליט,

 צעיר בדרג היחסים את להדק שטרן, דר
ש לסיבוב כתבת־ענק הקדיש הוא יותר.
 הם בישראל. ,29,־ד בני כתביו, שני ערכו

פתו בזרועות מקום בכל שנתקבלו דיווחו
גר היותם למרות הצעירות, על־ידי חות

 בין לפעמים. הסתייגו, ההורים רק מנים.
שהו הישראלי, לנוער הבולטות הדוגמות

 הירושלמית הסטודנטית שטרן: בעמודי פיעו
 פז אכיכה הרקדנית עפרוני, נטע
 השחקנית במינכן), הופיעה שכבר ציון (תוך

 התימני) מוצאה הבלטת (תוך נוני גאולה
בהב־ נאמר (עליה ביט א יעל והשחקנית

אטיב יעל
באושוויץ לידה

 יעל, תיקנה השבוע באושוויץ). שנולדה לטה
 כמח־ בימתית בקאריירה לאחרונה שהחלה
ה של ליפתה נ רון די  בפארק, ביחפיס דו

 באושוויץ. היו אמנם הוריה הטעות: את
 # בלורד. המלחמה, אחר נולדה היא אולם
 הגרמני השבועון כתב סיפר פיקאנטי פרט

של בבית־ד,שימוש נמצא הוא במאמרו:
 הסיר איש, נכנס כאשר הפועל, הוועד בניין

 אחריו ויצא. שערותיו את פרע עניבתו, את
 הדבר. אותו את ועשו ושלישי, שני באו

 ישראלי מנהיג־פועלים הכתב: של מסקנתו
הציי • עממי. להיראות כנראה, צריך,

 חזרה ארטל, עמליה היפר,פיה רת
 רכוש עם בחו״ל, ממושכת משהות לאחרונה

 ישראליים ציירים של יצירות עשרות גדול:
ב ראשונה זו, תצוגה בפאריס. היושבים

 הציירים עשרות מיצירות מבחר של מינה,
 השבוע תיפתח האורות, בעיר הישראליים

 שגריר בחסות בעכו, חוסות-עכו במועדון
 16 בין איתן. ואלטר בפאריס, ישראל

 בתערוכה: מיצירותיהם המציגים הציירים
 שלמה אשל, חנה אטני, שמעץ
 ו- ריטר עלימה מסר, דוד קסום,

 התלכד הדודאים צמד # מיגט. טריסטיד
 ישראל הדודאים, שאחד אחרי מחדש.

 אליו הצטרף בעוסאר־ניאם, הופיע גוריץ,
 בלבד, נוסטאלגיים מטעמים הערבים, באחד

 המנהל אמדורסקי, טני לשעבר, בן־זוגו
 מצא שזה נראה באליבי. ביסטרו עיסקי עתה

 יחד בקרוב יופיעו והדודאים בעיניהם, חן
 לאחרונה הפך הרע המזל ׳•י בעומאר־כיאם.

 אליז־ הקולנוע כוכבת של הקבוע למלודד.
 על־ידי נרדפת היא טיילור. (אלישבע) טט

 בעקבות האחד הבאים אסונות של שרשרת
 נהגה בן של הפתאומי מותו אחרי השני.

 דרס רבה, חיבר, לו שרחשה נער הפרטי,
 זקנה שלה, הפרטי ברולס־רויס האומלל האב

 מאורעות שני שבין הזמן בפרק אירלנדית.
להת הספיקה בטרם תכשיטיה. נגנבו אלה

 אדי של בשמו תביעה נגדה הוגשה אושש
 לקבל לשעבר בעלה דרש בה פישר,
 לאחרונה טוד. ליזה בתה, את לחסותו

 מיהרה ליז במוח. בטרומבוזה אביה חלה
בחוליו. אביה את לסעוד ללונדון לטוס

★ ★ ★
קי ע פסו שבו ה

מרידוד, יעקט חרות ח״ט •י
בירו גרמניה שגריר יופיע בו הרגע על

נפש!״ גועל אי־נעימות? ״רק שלים:
 עיריית ראש זועטי, אל־דין סייף •

 של ונסיגה התקדמות היא ״מלחמה נצרת:
 ישראלית־ער־ מלחמה של מקרה בכל כוחות.

 אימת תחת בארץ הערבי הישוב יחיה בית
התקד בשעת שיינצל מי והחורבן. ההרס
נסיגתם.״ בעת יושמד הכוחות, של מותם
״ליל ירושלמי: מדען פוגל, מקם 0

 אם גם בשבוע, פעמיים להרביץ צריך דים
בעולם.״ צדק שאין שידעו להם. מגיע לא
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