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 בכללן. הבחירות לכשרות דואגים אנו והאוהדים: המשקיפים לכל
 מצויים יהיו ש' שפתקי רק לא דאג ככלל, זיופים למניעת רק לא דאג

הרשימות!! כל פתקי אלא - כתא־הבחירות

1

 הנגיד שמואל רח׳ ירושלים: אזור
י־ם. 39988 טל. ,21

ה שד׳ ,86138 טלפון : חיפה אזור
הכרמל). (מרכז ב׳ כניסה ,124 נשיא

טל. ,20 השושנים רה׳ :טכעון אזור
.71477 בעבודה ,931517 בבית

להו טלפון להן, פטר : הרצליה אזור
רשפון. ,932051 דעות

 ,059־2734 ,059־2203 טל. ! אילת אזור
.221/8 אלהרנד אורי

 ,293/22 ד׳ שב׳ :באר־שכע אזור
 ה־ (ע״י 44 גרשון רח׳ ,2150 ,2870 טל.

ג׳. שכונה ,20 השלום שק״ם),
 ה־ בנין גלעדי, נעים :אשקלון אזור

 טל. הרצל, רח׳ אשקלון, מגדל הישן עיריה
.051־3231

 נם־ ,6 נורדאו רח׳ :רחובות אזור
(רבינוב). ציונה

 רה׳ פשקוב, גרשון :נתניה אזור
,7 סמילנסקי רח׳ אבישר, נדב ;8 לבונטין

 חונזיס ושימת זוהי
 ושימת שר אזוו״ם

 הזה-נוח ום1״הע
הקלפי ביום חוש״

 הגפן רח׳ זוהר, מרדכי :אשדוד״ים
.901243 — מטה טל. החשמל, שכונת ,5

 עכו צורף, חנות אררה, דניאל :עכו
.13/3 העתיקה

 נצרת־עילית בלכרמן, אדמונד :נצרת
.065־4230 טל. ,89/12

— ג׳ברין סעיד אחמד : אופ״אל־פחם
ד4 ^ ^ רי _ .826959 טל. (מאפיה), יפו ,44 קדם ־׳

אד״ ע ב ב ה־ (ע״י 44 גרשון רח׳ :ט
.2157 טל. שק״ם),

 גרשון ברין, אביעזר :רמת״השרץ
.931608 טל. ,31 בילינסון רח׳ הנדלר,

ה הוד אמין: אחמד מסלמה :דבוריה
שץ. משק מגדיאל, — שרון

ותי שיכון שביט, חיים : אבן־יהודה
אבן־יהודה. קים,

.6 ליכט רח׳ צבי, אבנרי : אזור
,3 אילה שביל אלפרד, רולף : נהריה

.921167 טל.
 גלריה שמואל ק. חייט, עמוס : מכריה

 קרית קוריצקי, בית ,067־20924 אלכסנדר,
.20330 ,20550 טל. ,10 הירדן רח׳ שמואל:

ה רח׳ חפץ, יהונתן :.יעקב זכרץ
.88 מייסדים

המורה גבעת יעקב, מימון :עפולה
.065־2499 טל. ,250/3

נתניה. א׳,
,913375 טל. :פתח־תקווה אזור
 הרב ,24 שפירא רח׳ אורון, איתן .913165

.1 בלוי
 או מזרחי שלום :אור־יהודה אזור

אור־יהודה. ,6 דגניה רח׳ כדורי, ידגר
 אמנון מיכאלי, יצחק :רמת״גן אזור

.726340 בערב, 732940 טל. ,25 ותמר
טלפו ,14 קרליבן :תל״אביב אזור

 נוספת כתובת (במטה). 30134 ,30135 נים:
 ת׳׳א, <8 גליקסון הבחירות: ביום לבירורים

.233143 טל. הרכז בבית או 226785 טלפון:
טבריה:"דווריוחז, (נצרת) אזור

.20550 ,20330 טל. טבריה, ,10 הירדן
 מצרוואה, אחמד ערכיים: ישובים

 ,14 קרליבך רח׳ בת״א, הבחירות מטה
 את לבקש 8 עד 5(מ־ 30134 ,30135 טל.

ברנע). יורם
 מס־ ,שמואל אדמוני :(חולץ) כת״ים

.824654 טל. בת־ים, ,18 ריק
להת מתקשה הנך שהיא כל מסיבה באם

 לאחד פנה האיזור, מרכזי אחד עם קשר
 למקום ביותר הקרוב רשימתנו מסניפי

מגיריך:
רח׳ סמורודינסקי, מאיר :גבעתיים

גבעתיים. ,78 הכ״ג
.726340 טל. ,׳א67 ביאליק רח׳ :רמת־גן

 שפרוט אבן רח׳ יוסף, ציון : כני־כרק
13.

.4 ביאליק רח׳ חכים, רפאל :פרדס״כץ
 הרצל רח׳ אסא, דליה לציץ: ראשץ

88.

ל א די .15 עמל גיל משה, סייג : מג
ת פ .140 כנען שיכון קלודה, א• :צ

ץ ע ב  השושנים רח׳ לוריא, ישעיהו :ט
.931517 — בית ,20

א ח שי ר .04־925029 מישל, בשירה :ת
ד ר  16/2 ראשונים ׳שכ פרנק, אורי :ע
הערב). (בשעות
 המלך שלמה רח׳ שלום, זוילי :לוד

161.
ה נ מו .217/8 זילברצודיג ארז :די

ועוות־הבחיהת שר הרשימה זוהי
שבפניהן ׳שואל מדינת שר האחרות

לקלפי: הבחירות ביום להתלונן תוכל
הנבי רח׳ זיו, בית־חולים :ירושלים

.02־29997 טל. ירושלים, אים,
 ,33 ביתן התערוכה, גני :תל־אביב

,240141 ,442144 טלפונים: תל־אביב,
240140, 240151.

.92 ארלוזורוב רח׳ המורה, בית :חיפה
 רח׳ העיריה, של החדש הבנין : חדרה

קרקע. קומת יפה, הלל
 בית המשטרה בנין :(מכריה) כנרת
.067־21070 ,067־21071 טלפונים: המשפט),
המש (בנין צפת בית־המשפט :צפת

.067־30943 טל. טרה),
 המשטרה בנין :(עפולה) יזרעאל

.065־2649

ע״י העירונית, התזמורת בנין :עכו
 ,04־910321 טלפונים: ערבי, תיכון ביה״ס

.04־910322
 ,30 הרצל רח׳ (נתניה): השרץ

.053־2121 ,053־3444 טלפונים: נתניה,
סלו רח׳ התלמיד, בית : פתח־תקווה

.12 מון
 טלפונים: רמלה, ,31 הרצל שד׳ : רמלה

961088, 961154.
 טל. רחובות, בית־המשפט, :רחובות

951997.
ץ ל ק ש טל. אשקלון, בית־המשפט, :א

.051־2109
הנשיאים, דרך רסקו, בית :כאר־שכע

כ מוקדם הצבע אנא, יום־־הקלפי: כפעילות עדיין שובצת לא אם
 והתייצב רשימתנו, של הקרוב המקומי לסנין* אישית ופנה בוקר,

דרוש! יהיה אדם כל לשירות!

לנוע1ק
ישראל

המעובר בשדכן נוח מדחמח
 לפי סרט לעשות עומד בקר ישראל

 קוד שני לו יקראו גולדפאדן. של מחזה
 גם סרט, לעשות עומד גולן גם אבל למל.

 יקראו לו וגם גולדפאדן, של מחזה לפי כן
למל. קוני שני

 יעשו סרטים כמה איכפת לא לגולדפאדן
 לראות ילך לא הוא ממילא שלו. מהמחזה

 לא לקהל גם לו. ייצא לא כבר אותם.
 מעודד־הסר־ הירשברג, לאשר אבל איכפת.

 יכול לא הוא איכפת. כן הישראלי, טים
 זה בבת־אחת. למלים קוני ארבעה לעודד

מדי. יקר
 זה יבוצע? הסרטים משני איזה ובכן

 של הסרט אז גולן, עם מדברים אם תלוי.
 בקר, ישראל עם מדברים אם יבוצע. גולן

יבוצע. בקר ישראל של הסרט אז
 מדברים אז טוב, מהשואה. בא הוא

 עלה הזה שהסרט ומתברר גולן, עם קודם
קב לראות אפשר לירות. אלף 25 כבר לו

 לראות אפשר תפאורה. הכין כבר הוא לות.
והח מיבחני־בד, ערך כבר הוא תצלומים.

 ראשי, בתפקיד תשחק נוני שגאולה ליט
 וחיים למל, קוני יהיה גורליצקי שאילי
הירשלה. יהיה טופול
 לא זה הירשלה? לא למה הרשלה. ״כן,

 הירשלה?״ יהודי, הוזי
 גולו־ לא זה אבל יהודי. הווי זה ״כן.
פאדן.׳׳
 מזה עשה כבר אלמגור דן חשוב. ״לא

גולדפאדן.״
 כתב אלמגור דן כתוב. כבר התסריט

מבו הוא עבודה. הרבה בו והשקיע אותו,
 הוא שלו והציר יהודיות, יצירות על סס

ו מאוסטרופולי. והירשלה למל קוני שני
 משנה. למעלה לפני כבר זה את כתב הוא
עליכם. שלום של האמריקניזציה לפני עוד

 היה כבר כשהכל שנה, לפני אז, ״אבל
 נתנו חוזה, חתמנו שכבר לאחר מוכן,

מס הרצליה,״ אולפני את ושכרנו שטרות,
 ואמר הירשברג אשר אלי ״בא גולן, פר
 למל, קוני שני חברת חברה, יש ,הנה, לי:

 גם רוצים והם בראשה, עומד בקר ישראל
 לו, תוותר הזה. הסרט את לעשות כן

מה בא הוא עבודת־חיים, זוהי בקר בשביל
השואה׳.״ את מבין לא הרי ואתה שואה׳

לדב לו, ענה גולן ג׳נטלמני. מחווה
 קולנוע, איש אני הירשברג, ״תראה ריו:
 כבר הוצאתי העסק. בתוך שקוע כבר אני

 הירשברג אז כסף.״ הרבה זה לירות, אלפי
 בוררות, היתד׳ בוררות.׳ נעשה ,טוב, אמר,
 שני שחברת בתנאי לוותר, הסכמתי ואני
הר באולפני הסרט את תעשה למל קוני

 ושהאול־ ,החוזה מחתימת שנה תוך צליה׳
 על מההכנסות, אחוז ארבעה לי יתנו פנים

שלי. ההשקעה חשבון
 עושה הייתי מלחמה, רוצה הייתי ״אילו

 חמש־עשרה הסרט את גומר הייתי אותה.
חתמ אז טוב, רציתי. לא אבל לפניו, חודש

 של וחצוצרות תרועות תוך החוזה על נו
 מחווה ואיזה עשיתי ג׳סטה שאיזה העתונות
 מאז, העתונים כל לי יש היה. שזה ג׳נטלמני

אותם.״ להראות יכול אני
 ישראל שנה, עברה בינתיים מניעה. צו
 עזב הוא אבל להסריט, התחיל לא עוד בקר
 גבע, חברת עם התקשר הרצליה, חברת את

 תובעת גולן, דברי לפי הרצליה, וחברת
 את מילא שלא על למשפט עכשיו אותו

התחייבויותיו.
 אלא ברירה לי ״אין גולן, מסכם ״לכן,״

 בעצמי. הסרט את ולעשות צו־מניעה לדרוש
 עד ההסרטה את להם יעכב בית־המשפט

 איזה שימצאו עד או העניין: שיתברר
בעניין.״ הנפגעים את לפצות פתרון

 היה לא זה כל ובכן, ? צוללת כמו
 לשאול אפשר אחרת. לגמרי היה זה ככה.

 של ״הפנייה יגיד: והוא בקר, ישראל את
 שנודע לאחר רק באה לסרט בשעתו, גולן,

 חברת עם הזאת בעבודה עוסק שאני לו
למל. קוני שני

 הפקר, זה שגולדפאדן שכיוזן חשב ״הוא
 הוא הרי קופירייט, על־ידי מוגן ואינו
 שנקרא סרט לבצע בחיפזון לגשת יכול
ה ההצלחה לאחר בייחוד למל, קוני שני

בתיאטרון. לזה שהיתר, גדולה
 העתונות ועזרת בארץ, דעת־הקהל ״רק

ממ גורמים של התערבותם ורק האוהדת,
הכריחו אשר הם אליהם, שפניתי שלתיים

 את לי ולפנות מתוכניותיו לסגת גולן את
 התוכנית.״ לביצוע הדרך

 את כעת יעכב גולן אם יקרה מה ובכן,
 צוחק ההסרטה?״ את יעכב ״גולן ההסרטה?

 ההסרטה, את לעכב יצליח גולן ״אם בקר,
הת למל קוני שני חברת צוללת. אני אז

באול הסרט את שתעשה גולן בפני חייבה
 חברת אני שואל, אני אז הרצליה. פני
 חברה? כמו נראה אני האם למל? קוני שני
 נראה?״ אני מה כמו

צוללת?״ ״כמו
 — בקר ישראל ״אני מסביר, הוא ״לא,״

 אני, למל. קוני שני חברת לא אני במאי.
 המעופף.״ השדכן חברת עכשיו,

 מיהו אז כן, אם כאוויר. שמיניות
 גם נכון. גולן? לא הוא גם האם גולן?
 מאחורי מסתתר רק הוא גולן, לא הוא גולן
ב גולן. של הפנים ומאחורי גולן, השם
נוח. חברת שהוא היא האמת עצם,

 התחייבה למל קוני שני חברת ובכן,
 מסו־ התחייבות איזושהי נוח, חברת בפני

 זאת גולן, של עורכי־הדין כל עכשיו יימת,
 שמיניות לעשות יכולים נוח, של אומרת
 לשדכן אומרת זאת בקר, לישראל באוויר

כלום. לעשות יוכלו לא הם המעופף,
 למעודד ללכת מוכנים שניהם זאת, בכל

הענ את פעם, עוד בפניו, ולברר הישראלי
 הרעש, מה מבין לא בכלל המעודד יינים.

את ראה גולדפאדן הרי רבים? הם מה על

* קוני ב״שני נוני נאורה
באוויר שמיניות תעשה הצוללת

 — למל קוני שני וכתב מראש הדברים
 את יעשה ושבקר אחד, קוני יעשה שגולן
השני. הקוני

החדשות יומן
 מהוריו לתפוס עומד חדש דור־שחקנים

 סי■ ננסי בקולנוע: עמדות־המפתח את
 לזמן חוזה על חתמה ,23 בת נטרה,

 בתו קול, קארול פוקס, חברת עם ארוך
 על חתמה קול, נט־קינג של 17ה־ בת

 קולומביה. חברת עם הזמן לאותו חוזה
 כרנדו מרלץ למודה. חוזר נפוליאון 9

 יוס־ ג׳ץ של בסרטו אותו לשחק מתכונן
 מיל־ 10 לפחות יעלה הסרט ווטרלו. טץ,

בהת שנה. כבר אותו ומכינים דולאר, יון
 דילץ, לאלן התפקיד את לחת רצו חלה
 ברנדו (דזירה) שלמרלון החליטו בסוף אבל
 עושים איך יודע כבר הוא נסיון, יש כבר
 לריב גמר גודאר לוק ז׳אן • זה. את
 רב הוא עכשיו והמבקרים, העתונאים עם
 שסרטו איתר. מסכים לא הוא הצנזורה. עם

ה את לקלקל עלול השוטה פיירו החדש
 הוא עונש בתור .18 לגיל מתחת ילדים
 ואת בשבויה, החוק, הבא, סרטו את יעשה

שקור מה זה באיטליה. אחריו שיבוא זה
הפחת. אל הפח מן ליפול אים

גולן. של בצילום־מיבחן *
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