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תל־אביב נחמני אולם
 החלה הכרטיסים מכירת

המשרדים וביתר ״רוקוקו״ במשרד

אנשים
הכבוד כיסא

 האחרון, ברגע נמנעה נעימה בלתי תקרית
 בין ההסכם חתימת לפני ספורות דקות

 על הליבראלית, והמפלגה החרות תנועת
ה לכנסת לבחירות פרלמנטרי גוש הקמת

 נכנסו המפלגות שתי נציגי כאשר שישית.
להיח עמד בו בבית־ציוני־אמריקה, לאולם,

ערו השולחנות את מצאו הם ההסכם, תם
 על־ידי מצויין אחד כל של כשמקומו כים,

הסוכ הנהלת חבר דולצ׳ין, ליאון פתק.
התבונן הליבראלית, המפלגה ונציג נות

 בשולחן שמקומו מצא היושבים, בסדר
 היושב־ראש של מכסאו מרוחק הליבראלים

ב היה דולצ׳ין של מקומו ספיר. יוסן!
ה את החליף הוא כסאות. ארבעה מרחק
 סרלין, יוסף של הפתק עם שלו פתק

 בכסא היושב־ראש אל התקרב כך ועל־ידי
 בצד, שעמד סרלין, הבחין לרוע־המזל אחד.

ב עזב נעלב, הוא דולצ׳ין. של במעשהו
מיהרו חבריו האולם. את הפגנתי אופן

 סרלין- לחזור. עליו להשפיע ניסו בעקבותיו,
 המקומות שסדר בתנאי רק לחזור הסכים

 במשך מכן, לאחר בתחילה. שהיה כפי יהיה
סרלין ביניהם החליפו לא הישיבה, כל

שר־ • אחת. מלה לא אף ודולצ׳ין
בשידור השתתף אלון, יגאל העבודה

 שנה שבע־עשרה מלאת לרגל נערך אשר
 הגליל. לשחרור המיבצע יפתח, למיבצע

 פוגע הגליל פיתוח אין האם נשאל כאשר
 לי מזכיר .זה אלון: אמר הנגב, בפיתוח

 במיטה שישנו השלושה על הסיפור את
 שני אחת. שמיכה רק כשלרשותם אחת,

 האמצעי אך הזמן, כל משכו הקיצוניים
 מכאן ימשוך הנגב אם מכוסה. תמיד נשאר

תל־אביב תישאר מכאן, ימשוך והגליל
 למתמטיקה הפרופסור # תמיד.״ מכוסה
פקדים, ליים חיים וייצמן, ממכון
 הקיברנטיקה, אבי את להכיר זכה כי סיפר

 יהודי, היה לא עצמו ויינר ויינר. נורבט
הממ של אביו העיד פקריס לדברי אילם
 לשפות פרופסור שהיה ויינו״, ליאו ציא,

 ״אני כי הרוזארד, באוניברסיטת סלאביות
 אנחנו בביאליסטוק. ספרדית ממשפחה בא

 היתד, שלי האבא ושפת הרמב״ם, מצאצאי
איטלקית.״

★ ★ ★
המנצח שרביט

 המופע בסיום אירעה נעימה בלתי תקרית
 הראשון ביום שנערך האחרונה, המלחמה

 ההופעה, סיום לקראת בבית־הבימה. השבוע
 צריכה צדיקוב שם על הילדים מקהלת היתד,

המס הבמה גבי על הבמה, במרכז להופיע
 המופע לצורך במיוחד שהובאו־, תובבת,

 זה ברגע חזקא בחיפה. העירוני מהתיאטרון
 יצחק המנצח, לפעול. הבמה הפסיקה

 לפני התזמורת עם שעמד גראציאני,
 אולם ״תזהו!״ המקהלה: על פקד הבמה,

 באילו הוראתו. את שמעו לא כנראה הם
 הקרנות גם שעה אותה זייפו להרגיז, כדי

 עימם לנגן התחיל גראציאני שבתזמורת.
 כמה חזר זה כך שוב. זייפו והם מחדש

 את זרק גראציאני, התרגז לבסוף פעמים.
מה והסתלק הבמה על המנצחים שרביט
 צעק למבצעים, להריע שקם הקהל, אולם.
 ני!—ציא—.גרא בקצב: דקות מספר במשך

 על עלה לא המנצח אולם ני.״—ציא—גרא
ה לויד, ג׳ימי הכושי הזמר <•> הבמה.
הח בטבריה, גינתון במלון לאחרונה מופיע

 של הפרוטות מצעד למבצע להצטרף ליט
 מקורית דרך מצא הוא פוליו. אילנשי״ל

 מבקש הקהל כאשר הופעתו, בסיום לכך.
 התרמה קופסת עם מופיע הוא הדרן, ממנו

 עבורו לשיר תורם לכל מבטיח הארגון, של
 הצליח אחד בערב עליו. האהוב השיר את

 למאה המתקרב סכום זו בדרך לאסוף לויד
 היושבת חרדית, חיה השחקנית ל״י.

 קדחתניות בהכנות עתה עסוקה בלונדון,
 כשחקנית. לא — הראשון סרטה להפקת

 החיפוש בבעיות העוסק תסריט כתבה חיה
שב נראה המודרני. האדם של הזהות אחר

• סיפורה. לפי הסרט בהסרטת יוחל קרוב  י
י הישראלי הקולנוע שחקן נ  עשרה לי (תנו כ

הן, מיואשים) אנשים  כדי לפאריס, שנסע כ
 לתשומת־לב שם זבד, בבימוי, להשתלם

 כ־ לשמש נבחר הוא ההסרטה. חוגי בקרב
 בסאטירה טאטי, ז׳אק של עוזר־הבמאי

 כהמשך להפיק, עומד שזה נוספת מודרנית
 בית־המשפט נשיא <• שלי. הדוד זה לסרטו

 כר־זכאי, נתן השופט בתל־אביב, המחוזי
בית נשיא את בבית־המשפט השבוע אירח

 עתר, המסייר האיטלקי, העליון ד,משפט
 וב־ במסדרונות, אותו הוביל הוא בארץ.

לאולם, להכניסו החליט מיוחדת אטרקציה

 הקולנוע כוכבת נגד המשפט מתקיים שם
 לרעיון, התלהב האיטלקי לביא. דליה
 כלל שדליה התברר לאולם, כשהגיעו אולם
 עת. באותה הדיונים באולם נוכחת אינה
 בר־זכאי מכך מאוכזב נראה מהאורח יותר

 פשטה הירושלמיים האמנים בחוגי # עצמו.
 משה (״פיני״) פנחס לצייר כי הידיעה

 והוא מביתו, נעלמה רוזה אסון: אירע
 שידידיו ביתן העיר. בכל אחריה עתה מחפש

 לו אין וגם נשוי שאינו ידעו הצייר של
 הרתה היא מי לברר טרחו רוזה, בשם בת

 שהעניק השם שזה התברר המיסתורית.
• שלו. לקסנוע הצייר לאח פרצה מגיפה ו
 אחרי הישראליים. האדריכלים בחוג רונה
 התקשרות מקובלת היתד, בהן רבות שנים

 משותפים, משרדים להקמת אדריכלים בין
 זוגות חמישה לפחות הגירושין. תור הגיע

 נפרדו ביחד, עד־כה שעבדו אדריכלים, של
 ביניהם. השותפות פירוק בפני עומדים או

 ישר יצחק האדריכלים: זוגות אלה, בין
ו (האב) שרון אריה איתן; ודן

 (הבן) שרון אלדד ־ אידלסון מימין
 ואלי• כלומנפלד רפי הקר; וצכי
 ואברהם יאסקי חיים ;חזקיה עזר

ה לבעיות בסימפוזיון <• אלכסנדרוני.
 ישראל עמד לאחרונה, שנערך אוטומציה

 בראש הייצור, לפריון המכון איש מידן,
 לדון עליהן שהיה המישנה, מוועדות אחת

הסימ במליאת כבר בהם שנגעו בנושאים
באמ הוזעלה ישיבת את פתח מידן פוזיון.

 כבעלה כאן נרגיש שלא מקווה ״אני ת:
״גאבור זאזא של השישי . .  בישיבת .

הת השבוע, שנערכה החרות, תנועת מרכז
 את לאשר אם וממושך ארוך ויכוח נהל

 הליבראלית המפלגה עם חרות של ההסכם
 ויכוח של בסופו המשותף. הגוש להקמת
 ראש סיפר שעות, כמה שנמשך מייגע,

 הבא, הסיפור את מין, מנחם התנועה,
 הרמז: את יבינו המרכז שחברי בתנה מתוך

 מתוך האוניה, כבש על עמד כושי ״מלצר
 היורדים מהנוסעים דמי־שתיה לקבל כוונה

 דולאר לידו שילשל שירד נוסע כל ממנה.
 יהודיים. רבנים קבוצת הגיעה לבסוף אחד.

 למלצר. דמי־שתיה נתן לא מהם אחד אף
 דולאר 5 מכיסו הוציא שבהם האחרון רק

 ,אינני לרב: המלצר אמר כולם. בעד ושילם
 ישו. את צלבתם היהודים אתם אם יודע
 עד אותו שעיניתם הוא, שוודאי מה אבל
 חברי לאט׳.״ לאט נשמתו את והוצאתם מוזת
 הרמז, את שהבינו החרות, תנועת מרכז
 כוכבת ># בגין. של המשל למשמע חייכו

 קאופמן, כריסטץ ד,גרמניה״ הקולנוע
 הופ■* קורטיס), טוני הכוכב של (אשתו

 חליפת לאחרונה, קיבלה, כאשר ודאי תעה
 אנדיה. ממלון אליה שנשלחה מישראל, סריג

 במתנה זכתה למה ודאי הבינה לא הכוכבת
 תודה מכתב שיגרה פנים כל על אך זו,

 הזדמנות בכל כי הבטיחה המלון, להנהלת
 שזה לפרסם תדאג החליפה, את שתלבש

 אז רק הישראלית, האופנה תוצרת של דגם
 על־ירי בעצם לה נשלחה שהחליפה התברר

 ששהה בעת פהן, ארתיר הסרטים מפיק
 השולח שם את לציין ששכח אכדיה, במלון

החבילה. גבי על

★ ★ ★
השבוע פסוק•

 בדרך •חוגים :קישץ אפריים •
 היום רמזו הממשלה לדובר מקורבים כלל
 להצעתו רשמית תגובה של אפשרות על
 אם בורגיבה, חביב מר טוניסיה נשיא של
 נקיטת כל בכך לראות שאין הדגישו כי

מסתיי אהדה הבעת אלא ממלכתית, עמדה
השל על נאמנים גורמים מסעם ביותר גת

 הנשיא של המעודדים בצעדיו הרואים טון׳
 את להחזיר בהחלט מחפיר נסיון בורגיבה

פתרו ישראל על ולכפות ההיסטוריה גלגלי
 הדעת, על להעלותם שאין פוליטיים נות
 תנאים בלא ישיר משר־ומתן דרך אלא

 ערב ארצות כל הכרת בסים על מוקדמים,
 הנוכחיים הגבולות לפי ישראל של בקיומה

 שאם כלשהו, שינוי בלי הקיים המצב ולפי
 של בהצעתו ישראל ממשלת תראה כן לא

 ובזויה, ערמומית מלכודת בורגיבה הנשיא
 פותרת איננה שבה, החיוב כל עם אשר

 היא אלא במחלוקת השנויות הבעיות את
 המשכנע אומץ־הלב למרות אותן מחמירה

 מר של מנאומיו הנושבת החדשה והרוח
 עם אשר ומפוכח, נבון מדינאי בורגיבה,

המסו הדמויות אחת הנו שבו, השלילה כל
 חשוב שירות אי־פעם שעשו ביותר כנות
 הברכה על הוא יבוא כן ועל לארצנו, כזה

 ובאחד יתן מי והבלתי־נחפזת, המתונה
 עד אבל המחיצות, כל בינינו יפולו הימים

סלה.״ מאתנו רוצה הוא מה אז
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