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אנשים

 כל בסיפוח כידוע, דוגלת, זו תנועה
 חלק נתבשר השבוע הכבושים. השטחים
 אמיר שאהרון הציבור של מאוד מסויים
האישי. בתחום גם — שטחים מספח

ל סיפח שאמיר ביותר הבולט השטח
והמשו הציירת היתד. מכבר, לא עצמו,

 לארבעה אם ,37 בת בטין, מרגלית ררת
 ידוע. -מהנדס־כבישים של ואשתו ילדים
המזכי אחדות, שנים משך היתד״ בטין

 הספר, עם הוצאת של והגרפיקאית רה
אמיר. אהרון ניהל אותה

ש כפי נמשך, השניים בין הרומאן
 צצו פעם כל שנים. שבע מזה מסתבר,
הכ פעם וכל הזה, הרומאן על ידיעות

 בטין של בעלה עם ביחד השניים, חישו
השמועות. את אהרון, של ואשתו

 שהפעם מסתבר עוד. צחקו לא השבוע
 הוומאן־המחתרתי־בהמשכים ברצינות: זה

מסתו ובטין לנקודת־התפוצצות. הגיע
 אהרון כי ומספרת ידידיה בחוג בבת

 היא ילדיו, שני ואת אשתו את יעזוב
הגירו ולאחר — משפחתה את עצמה
 משפחה ביחד להקים מתכוננים הם שין,

מחודשת. לפחות או חדשה,

ם תקי  של הפ
אלון יגאל
 ההתעניינות, במרכז שעמד העיקרי האיש
 המחוזי, בית־המשפט שופט היה השבוע,

ה מאישום זוכה אשר מלחי, אליעזר
 המשפטי. היועץ על־ידי נגדו שהוגש שוחד,

 בית־ באולם נראתה פסק־הדין, הכרזת ביום
 לה שהיה אחת, דמות בירושלים המשפט

 קודם הופיעה שלא — למתרחש הדוק קשר
 זו היתד, מלחי. משפט מישיבות אחת לאף

איב שלא השופט, של אשתו מלחי, רחל
 גילויי- כל אף על בבעלה, אמונתה את דה

 הגדול. יומו את עימו לחגוג באה המשפט,
 התפרצה פסק־הדין, קריאת הסתיימה כאשר

 הונצח זה מעמד בעלה. את לנשק רחל
ה תמונה), (ראה חובב צלם של במצלמתו

 בית־המש־ אולם בתוך שצילם היחיד איש
 פרשת המשפט, סיום אף על >• פט.

 את לקבל עומדת היא הסתיימה: טרם מלחי
 הנושא. על שיוסקו ובסרט במחזה ביטוייה

 המשפט לפני עוד כתב לב יגאל העיתונאי
בשו העוסקת השתיקה, זעקת בשם מחזה

 בלקיחת אותו מחשידה שעיתונאית פט
 בתיאטרון מועלה להיות עמד המחזה שוחד.
 כאשר אולם טורקוב. זיגמונד של זוטא
 ובית־ מלחי משפט גם החל ההצגות, החלו

שה דבר — המחזה הצגת את אסר המשפט
 את לב כותב עתה התיאטרון. לפירוק ביא

 להכין גם עומד והוא מחדש, שלו המחזה
 פקר ישראל כשהבמאי על־פיו, תסריט
 אותו במחזה, גם אגב, לסרט. להפכו מתכוון

 יוצא מלחי, פרשת שהחלה לפני עוד לב כתב
משע התנגשות • לבסוף. זכאי, השופט

 דיוני בשעת בכנסת, השבוע אירעה שעת
 אלון, יגאל העבודה שר הכספים. ועדת

 תיקרת בעניין הצעתו את בוועדה שנימק
 ח״כ סיעתו, חבר עם התנגש הלאומי, הביטוח

 הוויכוח בלהט דגני. עמוס לשעבר, רפ״י
 אותך להחזיר ״צריך דגני: לעבר אלון קרא

 ״אם דגני: לו השיב באת." ממנו למקום
 לנו תחלק שלהבא מוטב ככה, מדבר אתה

שנצביעד רוצה אתה אך פתקים,

 של החיילים
אמגו שרה

נכ לייצוג הראשונה, בפעם זכתה, ישראל
 פברואר. בסוף שנערך ריו, של בקארניבל בד

 לפיה המפורסם, הקארנבל של הסמבות אחת
 ב־ סוף בלי וששודרה ברחובות הקהל רקד

 מילות לישראל. הוקדשה ובטלביזיה, ראדיו
 השירים בחוברת הודפסו ישראל הסמבה

 בטלביזיה הושרו הפסטיבאל, של המיוחדת
 כשברקע אאוט, בלק הכושי הזמר בפי

מכו שכולן — נערות של מקהלה מופיעה
ה מילות דיין. משה בנוסח עין, סות
 בישר־ חייל להיות הולד אני אמא, הן: שיר
אין1 אל בב נשים יש אבל במימיה, מים /

 מלחמה, זו מלחמה בן, על נוסף / סיס
ה ת1זבש של ליקוק כמו יהיה אמא/וז א / 

 של מותק גדוד/איזה איזה לעצמןז מתארת
ורחל הרסר״ית/ היא אימנו שרה בסיס!/

בטין

שיי השבוע הברקת • אמא. המפקד, היא
 תל־ באוניברסיטת למרצה ספק, ללא כת,

ל בשיעור וובטמן. אפרים ד״ר אביב,
 השוואה ווכטמן ערך חברתית, פסיכולוגיה

 דיין משה הבטחון שר אנשים, שני בין
 משווה ״הייתי אלון. יגאל העבודה ושר

 •אבל ודכטמן, אמר אשכול," ללוי אותם
 שמשתנה־ רוצה שאני כיוון כך, אעשה לא

 התחיל פורים <• קבוע.״ יישאר האינטליגנציה
קליפור במסעדת בצהרים, שישי ביום עוד
 אנשי־הבו־ של הקבוע המיפגש כאשר ניה,
 תחפושון ״איזו ענק. דוב על־ידי הופרע המה

 ממש נראה ״זה הנוכחים, נהנו מוצלחת!״
 דוב היה זה צדקו. הם אמיתי!״ דוב כמו

 המסעדה, לתוך הדוב ניכנס כאשר אמיתי.
 שלוש אכל השולחנות, אחד ליד התיישב

 לסערת גרם בירה, בקבוק ושתה סלט מנות
דפ השדרנית אמרה הפלא?״ ״מה רוחות.

 יש נחשים הרבה כך כל ״בין מיכאלי, קה
 לשם העונה עצמו, הדב אחד.״ דוב סוף־סוף
 בשם שווייצי למאלף־חיות שייך אלבי,
 במועדון עימו יחד המופיע דייני, לוסלי
 שאינו באירופה היחיד הדוב זהו צברה.
לי במועדון דווקא אלא בקירקס מופיע

 להפתיע עומד שוב ארקין ג׳וקי • לה.
 בפאנ־ מעיסוקו נואש שלא ג׳וקי, חבריו. את

להקה בניו־יורק לאחרונה הרכיב טומימה,
הזיכוי אחרי מיד ואשתו, מלחי השופט

דוב של חיבוק

וסופו פן־אמוץ
שימחה של חיבוק

ש הולאנד, יליד ירושלמי, להתעמלות מורה תחת עימד, יחד מופיע משתתפים, שמונה בת
יש הרדומה לירושלים גם כי להוכיח החליט ארקין. ג׳וקי של הפאנטומימה תיאטרון השם
הקצב. להקות בשטח לומר מה להקתו, עם יחד ארצה, להגיע עומד ג׳וקי
 סיבוב־הופעות במיסגרת — העצמאות ביום

מונים ז־ להקות שתי • ובדרום־אפריקה. באירופה  של הפיז
 להופיע, עומדות המיזרחית מירושלים מר

 דרורי טובה בירושלים, האומה בבנייני שבועיים, בעוד
■ להקות־הקצב של השני הפסטיבאל במיסגרת

גולד■ אברהם הישראלי העסקים איש סואסו, לופס מארגן אותו הירושלמיות,
תעשיית־ את וסיבך שכימעט פרג,

הישרא בקו־פרודוקציה הישראלית הסרטים
הצ לא בסיני, ימים חמישה איטלקית—לית
 לחולל מבלי ההסרטה לסיום להגיע ליח

ההסר שבמהלך אחרי נוספת. תאונת־דרכים
תאונות־ בשלוש מעורב גולדנברג היה טה

ב־ ואושפז נפצע מהן אחת שבכל דרכים,
תאונת־דר־ שעבר בשבוע ביצע בית־חולים,

 והפעם במכוניתו, נוהג כשהוא נוספת, כים
 והגסטרונום הגיטריסט # אשתו. נפצעה
ה את השנה שחילק האיש מוקדי, רנה

במדריך־ שהופיעו ישראל, למסעדות ציונים
ה שאר בין כי השבוע, גילה בזק, התיירים
בשר־ גם היה בחייו לטעום שנאלץ מאכלים

בבל רנה אכל בשר־סוסים סוסים־וחמורים.
בשר־חמו־ ואילו מקובל. מזון זה שם גיה,
 שהגיע בעת בדרום־תימן, בשעתו אכל רים

דרום־ תושבי כימאי. עבד עליה באוניה, לשם
 את משפר בשר־חמורים כי מאמינים תימן

 לאכול מרבים הם כך ומשום כוח־הגברא,
ש לאחר מוקדי טען זו, לאמונה זה. בשר
מדעי. ביסוס שום אין החמור, מבשר טעם
 בצילומי תאורה להתקנת זמני־ההפסקות י#

 עוזרת על־ידי נוצלו בעיירה, נס הסרט
 הצלם עוזר ועל־ידי דרורי, טופח הבמאי
כת טובה פיזמונים. לכתיבת הדר, איתן

 איתן להם הלביש ולמחרת המילים את בה
להע כתחביב תחילה שהתחיל מה מנגינות.

 מתכוננים ועתה רציני לעסק הםך הזמן ברת
ש השירים של תקליט להוציא אף השניים
 מספר לאחר • הצילומים. בימת על חיברו
ד הצייר לארץ חזר היעדרות, שנות ד  עו

מספר לזכותו לזקוף יכול עודד פיינגרש.

 נושא' שהיה מי אמיר, אהרון הסופר
 יונתן תנועת־הכנענים, מייסד של כליו

 ממייסדי לאחד לאחרונה הפך רטוש,
 בה ארץ־ישראל, שלימות למען התנועה

ומ ותיקים יהודים עם יחד נואם הוא
הראל. ואיסר אלתרמן נתן כמו סורתיים

 האמנות. בתחום שהשיג אלה מלבד שיאים,
 שגורש הראשון הצייר הוא למשל, כך,

 אחרי — המשטרה בפקודת פעמיים מבלגיה
 המקומית האמנים באגודת להרשם שסירב
אינדיבידואליסט. שהוא בטענה

 שר, אלי הנתנייתי הפרסומת דוגמן
שב אחרי רומאן. מעוד ועין בשן יצא

 גדול ברעש הסתיימו האחרונות שנים
 מכנם, תלמה עם שניהל הרומאנים

שדה, עליזה פלטשר דורית
ה בשמונת אלי נרגע אודורטי, וג׳רי

 ליפה־ צמוד היה בהם האחרונים, חודשים
 הפכה כאשר אולם עינכר. זהבה פיה

 • לו. גם עפה היא — לדיילת זהבה
 בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט נשיא
 מאשתו אלמן שהוא צלטנר, זאכ

כ עומד השניה,
 להתחתן נראה
 השלישית. בפעם

 ה־ הדוגמנית •
 ה־ פתח־תיקוזאית

 תמי הצעירה
מ )19( אלוני
לאחרו מספרת

ש מי לכל נה
אלוני כי לשמוע, רוצה
לנ עומדת היא
הנדי הזמנתו לפי לגרמניה, בקרוב סוע
 ״בילד־ הידוע הגרמני העיתון של בה

 תמונות־אופנה סידרת המטרה: צייטונג.
 בגדי־הים אופנת את תמי תדגים בה

 תמי של הרכלניים ידידיה .1968 לקייץ
 זה סיפור־הצלחה מאחורי כי מספרים,
 אחד עם לוהט רומאן בעצם מסתתר

 ביקר אשר — העיתון של העיתונאים
 שלח ואף בארץ, אחדים חודשים לפני
מ הפתעה 6 הטיסה. כרטיס את לתמי

 היא אחרת, לתמי ציפתה אחר סוג
 תמר ),22( הצעירה, הארץ עיתונאית

 קיבלה השבוע, מימות באחד זאפי.
 וסיפר שהשתפך מאלמוני טלפון תמי
 ממאמריה. לקרוא נהנה הוא כמה לה

 בצעירה האלמוני הפציר המחמאות בתום
 לעמוד יכלה לא תמי עימו. להיפגש

 רק לבקשה. נעתרה השידולים, בפני
 של מתיחה זו היתד, כי לה, הסתבר אז

 לבדוק שרצה שלה, הירושלמי החבר
 מבלה הוא כאשר לו, נאמנה תמי אם

בבירה. ימיו את
או במסיבה !•
ג׳ודי, ערכה תה

 הזמר של חברתו
קאר־ האיטלקי

מאיו. דה לו
 על לטוב הידוע

ה רחוב קהל
ה דיסקוטקים,
במי־ חשמונאים,

 מצקין, דריח הופיעה תל־אביב, זרח
 הדיזנגופית־הע־ איל־האופנה של בתו

 קלייד את בוני באופנת בבגדים ממית
 בחנות ולא בחו״ל דווקא שנרכשו —

אביה.


