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די 1945 ־ באירופה חגים טיולי
 בלגיה, הולנד, אנגליה,

שוויץ צרפת, לובסמבורג,
טורם״ ״קופל משרדי בכל והרשמה פרטים

 חיפה, • 8 דוד המלך רח׳ ירושלים, • 4 טשרניחובסקי רח׳ ת״א,
 4 הרצל רה׳ נתניה, • 47 ביאליק רח׳ רמת־גן, • 133 הנשיא שדר׳

נפתי. מרכז אשקלון,

ן את גל*נר מ ר ט ו ג

ם׳ שי ד ח מ ה ״
קה צפוי  קיר לארונות פורמיי

 עץ תריסי החלפת . ומטבח
ק ם . לפלסטי  שונים תקוני

 נגרות עבודות כל . בביתך
י ר י ח מ ם ב ו ס ר פ

938176 טל. ,3 קלישר רחי ה, י ל צ ר ה

אנשים
)20 מעמוד (המשך
 ״כל ששודד,ימים: מלחמת על ספרים לכתוב
 הרבה ספרים לעשות עתה שנחפזים אותם

 המלחמה של האירועים ועל ההיסטוריה על
 כבר גדולים שוטים הסתם, מן יוחזקו, הזאת
 לא הוא אלה דברים שאמר וזה שנה.״ מקץ
 כיד אלאסטיר זהו — קנים קוטל סתם

 אים־ לעיונים המפורסם המכון מנהל קאן,
 המבין הזה, לאיש • בלונדון. טראטגיים

 אנשים על נחרצת דעה יש מלחמה, בענייני
 משה עבד־אד־נאצר, גמאל של מסוגם
 לדבריו, הם, אלה חופיין. והמלך דיין

 משרד- למנכ״ל • זעירים״. ״נפוליאונים
 יש כהנא, זנוויל שלמה הד״ר הדתות,
 הזה בעולם להסתדר כיצד מיוחד כשרון
ה למשל, הנה, הבא. לעולם לחטוא מבלי

 ליהודי אסור או מותר אם העקרונית שאלה
 הידוע הדתי, הד״ר הר־הבית. לתחום להיכנס

 בסיטונות, קדושים מקומות שממציא כמי
 בתר־ כבר היה עצמו הוא אם השבוע נשאל
 שעברתי הרושם לי ״יש ענה: הוא הבית.

 לדעת מבלי אחרים, עם יחד הר־הבית, את
 היד, שמותר הגורסים יש הר־הבית. שזהו

 לומר יכול שאינני כמובן אך שם, לעבור
ה הרבנות של פסק־הדין מאשר אחרת

ש כידוע, פסקה, הרבנות אגב: ראשית.״
 בעייה • האיסור. בתכלית הדבר אסור

לאחרו התעוררה ראשונה ממדרגה הלכתית
אטרון נה  פישקה את המציג השדרה, בתי

 יעקוב משחק אותו פישקה, שכן החיגר.
 ה־ בתיה׳לה את לאשת לו נושא כודו,
ומ אטאם. רחל מגלמת אותה גיבנת,

 בדייקנות וכדין, כדת נעשה שהסכם כיוון
השחק אחד לביגמיה. החוששים יש מלאה,

 ברבנות, לדיון ד,בעיית את להביא הציע נים
היסטו תחושה • מסיבוכים. להימנע כדי
הסר במאי של בקרבו מפעמת עמוקה רית
 את כי החליט השבוע שגריר. מיכה טים

המט הסיירים, סרטו, של הבכורה הקרנת
ל שקדמו הצבאיות הפעולות בתקופת פל

 בפני בירושלים, דווקא יקיים סיני, מלחמת
 היחידה־הסודית־ מלוחמי נבחרים מוזמנים
מיו בכורה .101 יחידה שנקראה לשעבר,

 מיכה הבטיח התל־אביבית לבוהמה חדת
 עצמו, מיכה אגב, • מכן. לאחר מיד לארגן
 ירושלמי כתב ולשעבר השומר־הצעיר חניך
ה השטחים בהחזרת דוגל המישמר, על של

ידי בפני השבוע הכריז לפחות כך כבושים.
 ולו החזרה, בעד ״אני עימו: ונימוקו דים,
נימ כידוע נגד.״ שמיר שמשה בגלל רק
 שזה קבוצה, על המפ״מניק שמיר משה נה

 ובסיפוח הארץ בשלמות הדוגלת קמה, עתה
 על לישראל. וסיני הרצועה הגדה, הרמה,
 הלאומי־ המשורר גם נימנים זו קבוצה

 הסופר גריגכרג, צכי אורי הקיצוני
לשע וח״ב־מפא״י אמיר אהרון הכנעני

 מדובר כבר ואם • ליבנה. אליעזר בר
 אל־ איש בתפקיד מככב בסרט הסיירים: על

(ל פוס־פוס הירושלמי הדיסקוטק בעל פתח
עדון שעבר  אוחנה. יוסי סורמללו) מו
 להופיע הראשונה הפעם לו שזו צנחן יוסי,

 צדה ועתה המשוער, לכל מעל הצליח בסרט,
ה זלצמן, הארי המפיק של עינו אותו
המל סרט את בארץ בקרוב להסריט עומד
אל־עלמיין. חמה

טובית
מחיפה

 ים־שחור, למנחם ללכת התחיל דווקא
הצרות כל אחרי אגודת־ישראל. בנק מנכ״ל

 שוטר־ השבוע אותו עצר בעבר לו שהיו
ו עבירת־תנועה עבר כי לו והעיר תנועה
 במי כשראה שלו. הרשיונות את ביקש

ש ים־שחור אתה ״זד, לו: אמר המדובר,
 יש כבר לך. מוותר אני אז עליך? כותבים

 אחד עוד • שזה.״ כמו צרות מספיק לך
 אגודת־ פועלי ח״ם הוא טוב־לב שגילה
תפ לשאר נוסף שהוא כץ, יעקב ישראל

 ניצל הוא חיפה. מועצת־העיר חבר גם קידיו
 לכל לשכתו את ופתח הכנסת פגרת את

 להם וסייע מפלגתו, חברי לא גם החיפאים,
 טוב־הלב בעירייה. טיפולים מיני כל בזירוז

 הוא הקיצונית. דתיותו מתוך כנראה בא שלו
 באזורים מסיוריו שבאחד עד כך כל דתי

ה על גם כיפה להניח שכח לא הכבושים
על להגן ניסה בעזרתה הרטובה מטפחת

גץ ח״ב
המטפחת על ניפה

 על • תמונה). נראה הרב מהחום עצמו
מש דובר השבוע סיפר אחר מסוג דתי קשר

 הוא כי גילה הוא אגבי. יצחק הפנים רד
בשע שיסד מי אגסי, שמעון הרב של נכדו

 וחוץ בבגדאד. לרבנים בית־המידרש את תו
 סבא. עוד אחר, אגסי לכל כמו לו, היה מזה
 ממלכת של שר־האוצר דווקא היה זה אבל

 מה זה המאה. בראשית הגרמנית, בוואריה
 השבוע שחזר מי • מיזוג־גלויות. שנקרא

 להקת־ הנסיכים, חמשת הם אלה הגולה מן
 בעולם חיל שעשתה הארץ ילידי של קצב

 תקליטים רבבות כמה מכירת כולל הגדול,
אומ (זאת הם עכשיו ישראליים. שירים של
 דני מולנו, משה כד־עוז, שאור רת

 שר־ ויהודה שרהכני אמיל שושן,
 בארץ, גם חיל לעשות מתכוננים הכני)
הופעות. בשורת

ע פסוקי שס ה
ן • חו ט ב ה ״ ר ה ש ש , מ ן י  עשר ״בעוד הלונדוני: סיימס לסאנדיי בראיון די
ישראל.״ קיום של מזו חמורה בעייה ירדן של קיומה יהיה שנים
ב • ת י כ די נ א ס ״ ״, ה ם מ י רי טי , הג ן דו אנ ר  ראשון ״במבט דיין: על ב
 מכנסיו רכרוכי, נראה גופו — כמצביא מאשר אספקה כקצין יותר נראה הוא

מעט.״ ושקוף מדי גדול עינו וכיסוי תלויים
 אושודיץ, ההשמדה במחנה המבקרים בספר דה־גול, שארל צרפת, נשיא •

 האנושות חייבת הכל למרות אך — גועל איזה עצבות, איזה — ״אושוזיץ פולין:
ולקוות.״ להמשיך

ם, • פני ה רי ה ש ש ב מ י א חי ר פי  מבקש אני בוקר, כל מתפלל ״כשאני :ש
 אנא, אז, הצהרות, משמיעים כן הם ואם מדיניות, הצהרות ישמיעו לא ששרים
ליום.״ אחת ורק אחד, שר של רק הצהרה שתהיה

ך • ר " עו ם ר ה א ל־ א ן ״ י י נ ב ל ה כ  לשתות יכולים איננו הערבים ״אנו :היי
למוכרו.״ עלינו כן ועל שלנו, הנפט את

ר • פ סו ק ה ח צ פז, י ר  שלום ״אין עקר: ביטחוניזם על קטלנית בביקורת או
במלחמה.״ אם כי שלום אין — ובכן במלחמה: אם כי ביטחון אין בביטחון: אם כי
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