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ת ב שר עני ה
 מב־ שהחזירו המטוס, מן רדהו עם מיד

 כן־גוריון דויד שאל לישראל, ריטניד,
 עדיין הוא אשכול ״נו, פניו: מקבלי את

 בלטו שביניהם פניו, מקבלי ראש־ד,ממשלה?״
ועס נמיר מרדכי תל־אביב עיריית ראש

 בחיוב, השיבו נצר, שרגא המערך קן
 שר־ השבוע כששהה 0 ראשים. נענועי תוך

ב שרתון, במלון כרמל משה התחבורה
 לבוש כשהוא תעופה, בעיות על סימפוזיון

 בתקרית נזכר עניבה, וענוב כהה חליפה
 הילטון, במלון בזמנו לו שאירעה העניבה

 ללא למלון להיכנס ניסה אז פתיחתו. בעת
 והסתלק. נעלב השוער, על־ידי נעצר עניבה,

 התנצלה הילטון ״הנהלת כרמל: עתה סיפר
 מעתה כי לי הודיעה תקרית, אותה על בפני

 כשהוא למלון להיכנס אדם כל רשאי ואילך
 את לשכוח שהספיק למי !•< כרצונו.״ לבוש
 על״ שגהרם המרוניטי הכפר בירעם, פרשת

 ממנו, פונו שתושביו לאחר צה״ל, חבלני ידי
 באה העליון, בית־המשפט להחלטת בניגוד

 כריסטיאן הצרפתיה הסופרת השבוע
ביק היא שוב. אותה לו והזכירה רושפור

והב הכפר, הריסות את ראתה במקום, רה
המס משרד־התיירות של בשלט לפתע חינה
 בית־כנסת של תולדותיו את באנגלית ביר

 סיגנון את מפאר השלט שם. ששרד יהודי
 לספירה, הרביעית המאה מן היהודי הבנייה
העוב ומן בירעם מהריסות לגמרי מתעלם

 מאות במשך שמרו הערביים שתושביו דה
 הוסיפה ליהודים. הקדוש המקום על שנים

 ״שרידי השלט: על אדום בצבע רושפור
האר ליפי חיה עדות בירעם, היפה הכפר

במ לשמור שידעו הערבים, של כיטקטורה
 היהודי, בית־הכנסת על בשנים מאות שך

 על־ מעטות שנים תוך נהרסו בתיהם ואשר
 נודעו מהיכן כשנשאלה הישראלים.״ ידי
 צרפת עתוני כי סיפרה המקום, תולדות לה

 וייחם הכפר פרשת על בהרחבה בזמנו כתבו
לתושביו. הישראלים השלטונות

★ ★ ★

ת ז?ג1ו>ש ער ש
כר כני הזמר אח ניצח הדואר מישרד

 וני־ חוזרים מקרים לאחר התחיל הריב מן.
 באמצעות השכמות בגי הזמין בהם שנים,

נימ ■בסוף מה. משום בוצעו שלא הטלפון,
 לקום שאיחר לאחר הזמר, על העניין אס

 לעורך־הדין פנה והוא חשובה, לפגישה
 מהדואר יתבע שזה כדי חדד, אמנון

 למשרד־ פנה חלד לירות. 150 בסך פיצוי
 (א)55 סעיף את לו הראו שם אך הדואר,

 המישרד אין כי נאמר בו לפקודת־הדואר, )3(
שגי טעויות, עקב הנגרמים לנזקים אחראי

 זאת כששמע עובדיו. של מחדלים או אות
 ההסתדרות #ו מעורר. שעון וקנה הלך בני,

 אגודת של החוקית האמא שהיא הכללית,
 הצבעת פרשת את לחקור החליטה הפועל,

ה המאמן של הדחתו בשאלת הפועל נציגי
 לשם מינתה היא צ׳יריץ׳. מילובאן לאומי

 מחבריה שאחד משולשת, ועדת־חקירה כך
 עתה קיסר. ישראל הפועל איש הוא

שיקו היו מה בעצמו לחקור קיסר יצטרך
י המאמן. בשאלת קיסר של ליו  פגישה •

 באולם לאחרונה נערכה כמעט־מחתרתית
 כשמשורר בתל״אביב, התיאטרון מועדון

הח בן־יהודה (״יבי״) יונה בשם צעיר
משי קרא בו מיוחד, ערב בו לערוך ליט
 פלטה הגיטריסט של נגינתו בליתי ריו,

 מכיתן חואן. הרקדן של הפלמנקו וריקודי
 הלח״י, של בנוער פעם להיות הספיק שיבי

 שלא ותיקים, לח״י חברי למקום הזדמנו
 גילה מלונאים אחוות שנים. מזה התראו

כש שיף, חיים הירושלמי המלונות בעל
 בעל מתחרהו, של מציוריו ניכר חלק קנה

בת שהוצגו אמיד, אשר המלכים מלון
 אחיו • בירושלים. רינה בגלריה ערוכה
 בזמנו שהיה שיף, דויד חיים, של הצעיר

 נראה השבוע כבר. תפוס מבוקש, מיליונר
 (ראה שפירא אלה אשתו־לעתיד, בחברת
 כשהוא גני־יהודה, החדש במלונו תמונה),

לעוב הוראות ונותן המקום סידרי את בודק
ש לחתונה, החופה. את להתקין היכן דיו

 איש, כאלפיים יוזמנו בעומר, בל״ג תיערך
 מעל שתותקן מיוחדת בחופה יחזו אשר

 אירושין טבעת דויד קנה בינתיים הבריכה.
 מכונית עבורה הזמין לאלה, שנה 200 בת

 ירח־הדבש את האחרון. הדגם מן מרצדס
 קינאת • בקאן. הסרטים בפסטיבאל יבלו

 השבוע כשתקף מגד, מתי הפגין סופרים
שהוק בערב שמיר, משח את בחריפות

מור בראש האזין שמיר החדש. לספרו דש
מש עלי ״נמאסו לבסוף: לו אמר למגד, כן

המ הטלפון מספר <•׳ שלך!״ ההבלות חקי
 קיר־ נעמי של היה השבוע, ביותר בוקש

 קשת סילכי של סיפורה גיבורת רון,
 שמריהו״. מכפר רקמייה ״מדם בהארץ,

 פרטים ביקשו לסילבי, טילפנו שונים גברים
 איתה. להתקשר אפשר כיצד שאלו עליה,

קיד נעמי השם כי הסתם, מן ידעו, לא הם
 תיאור לצורך סילבי, על־ידי פוברק מן

 מצוייה. ישראלית סנובית של דמותה
 ;סאלון בעלת מירה, התל־אביבית הספרית

 הנשיים. השגעונות לכל כבר רגילה מירח,
ה אצלה כשהופיעה כלל נידהמה לא לכן

ממ וביקשה !מיכאלי, רכקה שחקנית
 הסגול הצבע בסגול. שערה את לצבוע נה

 בליבלוב תפקידה לצורך לריבקה דרוש היה
 ברחובות איתו מסתובבת היא ואם האהבה,

 רק זה הרי ההצגה, לשעות מחוץ העיר,
 נדיבות- • בעיניה. חן מצא שהוא משום

 הירדני הזמר לאחרונה גילה רגילה בלתי לב
 היפואי מועדון־הלילה בעל סאן, ארים
במוע בילה האורחים שאחד לאחר זורבה.

 תוך וביזבז בלתי־רגילה באינטנסיביות דון
ש בסכום משכורתו, כל את השתכרות כדי
 סאן ארים לו השיב הלירות, 500 את עבר
 ״כדי בלבד, הכניסה דמי בניכוי הכסף, את

הפסח.״ את לעשות ממה לו שיהיה
★ ★ ★

השבוע פטוק•
 הקאנצלר־לשעבר אדנאור, קונראד •

 השילומים: סיום עם מערב־גרמניה, של
 והגברים, הנשים לכל להודות רוצה ״הייתי

 אזרחי מדעות־קדומות, והחופשיים הנדיבים
ש על כולו, בעולם ויהודים מדינת־ישראל

להתפיי כאות ידם, את שוב לנו הושיטו
סות.״
לשמוע שמח ״אני כן־גוריון: דויד ■•

ט שלא מראה וזה אדנאור, של דבריו את
בו.״ עיתי
ל המחלקה יו״ר וייץ, רענן ״ר ד •י

 צרות־ ״רק היהודית: בסוכנות התיישבות
 ולהפרחת האווירה לעכירת גורמת אופק

ומ כפולים מנגנונים על וידיעות שמועות
יותרים.״

היהו הסוכנות היו ״אילמלא הנ״ל: *
ה — קיימות להתיישבות והמחלקה דית
אותן.״ ליצור צריכים יינו

ל הוועדה יו״ר כן־אהרון, יצחק 9■
ב כפילויות הרבה ״יש התיישבות: ענייני

הלשון.״ כפילות היא מהן ואחת זו, ארץ

 החדש הכללי המנהל ריכלין, משה 9■
 מסמלים הכספיים ״הגרעונות הסוכנות: של
בעבודתנו.״ הציונית הנקודה את

הפ על דוגלאס, קירק השחקן
פוליטי.״ כדורגל ״זהו הערביים: ליטים

על אלדד-שיים, ישראל ד״ר ?
 ישראל בין דיפלומטיים ביחסים המצדדים

 ל־ קרובה נעשית ״סייגון לדרום־ויאט־נאם:
ובית־לחם.״ חברון מאשר יותר ליבם
 ״גולדה מנוסי: דידי הפיזמונאי •

שה אמרה משרד־החוץ, של האמא מאיר,
חורג.״ אבא

מש בדיון חריש, יוסף השופט #
ישר מלכי בכיכר מסעדה סגירת על פטי
 כזללנים היו ידועים ישראל ״מלכי אל:

 מיש־ ימי שבעת לקיים תמיד שנהגו גדולים,
תה.״

תיאטרון
ק פדר■ ח ש מ ה

אודי- דאק (מאת הגמל על פגישה
תי אלמז, מיכאל ובימוי עברי נוסח ברמי,
 (דליה אגדית נסיכה מאלצת הבימה) אטרון

 ההתבגרות, שלבי כל את לעבור פרידלנד)
ספורות. שעות תוך

 ומזימות פוליטי, שידוך של קורבן היא
 הגדולה אוקסידנט, גבול אל בינלאומיות.

 חולמנית כלה מגיעה הקידמה, במדינות
 אשליות־ של במטען מצויידת מפואר, למלך

 מלך־צעצוע, רק הוא המלך אבל נעורים.
 ממשלתו, של הביצועית המדיניות קורבן

 ליל־כלולותיה, להיות שנועד אחד, ובלילה
 מאבדת המישחק; כללי כל את לומדת היא
להתקפה. מהתגוננות ועוברת בתוליה את

 שהועלה המחזה, מיוחדת. התאמה
 היה שנה, כעשרים לפני בצרפת לראשונה

ח מהפיכה של הראשונים המבשרים בין
פסי מחטטנות נמנע הוא בתיאטרון. דשה

 כתיבה של כסגנון ומריאליזם, כולוגית,
 פאתוס ושל פיוט של יסודות משחק. או

 בו יש מכוונת. בערבוביה בו משמשים
 בקומדיות- כמו ומפתיעה, דמיונית עלילה

בט מלווים פוליטית סאטירה עם של־פעם,
האבסורד. מעולם קסים

 בנוסח לישראל, אותו הביא אלמז מיכאל
 של קיומו את בהצגתו הצדיק מבריק, עברי

בחי כמו בימויו, הבימה. של הקטן האולם
 שלא נסיונית חדשנות על מעיד המחזה, רת

זירה. תיאטרון ימי מאז כאן נראתה
 בלי במבחן. עומד אינו השחקנים רוב

מוג יותר בולטת פנימי, סבל של הפגנות
הנ הנדלר, חנה דוקא המקצועית. בלותם

 השגורה, הבימה שיטת של היחידה ציגה
דרישות על עונה חיונית, גמישות מגלה

 זוכה פרידלנד, דליה בתה, וד,בימוי. המחזה
 ממלאה ביותר, והטוב הגדול לתפקידה כאן

 הזדהות מתוך אבל רבה, באפקטיביות אותו
 הותאמו כאילו נראים השאר כל מוגזמת.
 כמו שטוחים הניילון, לתלבושות במיוחד
 התפאורה. קירות
.טר!נכ4ר. ההד־

לא־ אייז׳ן (מאת פרישון של מסעו
 אברהם בימוי אלתרמן, נתן תרגום ביש,

 נופש. של מסע הוא אוהל) תיאטרון אסיאו,
לפורענות. ומועד בקפידה, מאורגן טיול

 כופה השפלה, תושבת בורגנית, משפחה
 ד־ לפי חו״ל, של בהרים בילוי עצמה על

 אוויר־פסגות ,שואפת היא ,.רישות־ר,אופנה
חטופות. בנשימות

ביו ומאלפת למדי מבדרת פארסה זאת
 ממאה למעלה לפני שנכתבה למרות תר.

 ואקטואלית ברענגותה מפתיעה היא שנים,
ה הבורגנות של קולעת קאריקטורה מאד.

בקו לאחרונה המתמחה באוהל, משתוללת.
 עברי לתרגום זוכה היא הסוגים, מכל מדיות

ש (נועם משעשע מוסיקלי לרקע מבריק,
מר (מאיר קומי משחק של לגילויים ריף),

צרפתי). (צדוק מסוגנן ואפילו גלית),
 בדיוק לוקים והתפאורה הבימוי אבל

ב מדגיש אסיאו פרישון. של בחולשותיו
 אאלץ האקטואלי, מוסר־ההשכל את הגזמה

המ בעוד במשמעויות, להעמיק שחקניו את
מכוונת. בשטחיות כתובה התלה

 תחת נעלם להצגה, החיוני המטורף, הקצב
 הציירת, פינקוס־גני, לידיה הגינונים. משא
 ומסגרת כגיגית, הר־מכוער הכל על כופה

 תיאטרון־ משעשעת. שאיננה חסרת־טעס,
 מן מספיק מרוחק איננו מסתבר, הפועלים,

עליה. לצחוק כדי הבורגנות,

שפירא ואלה שיח דויד
שנה מאתיים — אורחים אלפיים

 סכו־ 10.00כ- 9.4.66 בשבת
 אור־ ,3 שפרינצק סרח׳ קר

 שלום כדירת א/ כניסה יהודה
 הגרים אסיפת תתקיים מזרחי,

זכרוני. אמנון עו״ד כהשתתפות

בע׳׳מ הגליל טיולי
מורשה ונסיעות תיירות משרד

ל ו י ד ט ח ו י מ
 - הזה העולם תנועת לחברי

ה הגביע למשחקי חדש כוח
 כניסה כרטיסי עם בכדורגל עולמי

 - (וומבליי) בלונדון ב׳. סוג -
.1966 יולי

ב בקורים כולל סיור ימי 24
 דנמרק - אנגליה -

: ת י נ כ ת
■ צרפת

במחיר יולי
 סילון במטוס טיסה

ד ו ל . מ ז י ר פ ל
ששי 15

$4.— בפריז סיור לבחירה: שבת 16
:לבחירה

$4.— וורסי בארמון בקור
שני 18

 סילון במטוס טיסה
ז י ר פ . מ ן ו ד נ ו ל  ל
ק ח ש מ

מכסיקו-אורוגוואי

שלישי 19

ק ח ש מ
אנגליה צרפת-

רביעי 20

:לבחירה
84.— בלונדון סיור

חמישי 21

ק ח ש מ
הגמר רבע תחרות

שבת 23

בקור לבחירה:
$4.— לונדון של בטאוזר

שני 25

ק ח ש מ
מחצית־הגמר

שלישי 26

טשחק-הגמר שבת 30
 סילון במטוס טיסה

ן ו ד נ ו ל ן מ ג ה נ פ ו ק ל
ראשון 31

אוגוסט
לבחירה:

$3.— בקופנהגן סיור
שני 1

:לבחירה
87.— זילנד בצפון סיור

ששי 5

 סילון במטוס טיסה
ן ג ה נ פ ו ק . מ ד ו לל

שני 8

התנועה לחברי רק מיוחד מחיר:
במקרה ).8180.— (כולל !״י י 1,845.—

10 (לפחות — קולקטיבי דרכון של
פחות. ל״י 60.------ משתתפים)
ב מסוג כרטיסים :כולל המחיר

בכדורגל. העולמי הגביע על לתחרויות
ללוד. וחזרה התכנית לפי מלוד טיסה
ב טובים במלונות בקר וארוחת לינה
 בקופנהגן. ראשון ולילה לונדון פריז,

 תעופה. נמל ומסי קצוב מס נסיעות, מס
 מטען למלונות. משדי־תעופה העברות

ק״ג. 20 עד
- כולל אינו

בקופנ המלון בבתי איכסון •
ל מנת על ראשון, ללילה פרט הגן,

 בעת חופשיים וסידורים בחירה אפשר
ומרכזה. אירופה בצפון בקור

 משקאות ״לבחירה״, המצויינים סיורים •
 סדורי אחרות. אישיות הוצאות כל או

כניסה. ואשרות דרכון

 וכרטיסים, מקומות 25 רק ויש היות
 ועד ל״י 250.— ההרשמה עם לשלם נא
הסבו■. יתרת את במאי 1ה־

 הגליל טיולי במשרד מוקדמת הרשמה
 טכריה — ,10 הירדן רח׳ כע״מ,

)067 (טבריה טלפונים: ,250 ת.ד.
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149221 הזה העולם


