
אנשים
ספיר

מיר ש־ההו וחו
 כי בפורים, השנה, שהוכיח האחד האיש

 פיג־ שר־האוצר, היה חוש־הומור, לו אין
ש בעדלאיוע כי שמע, כאשר ספיר. חס

 בובות־ שאר בין תופיע, בתל־אביב תיערך
לד עתידה אשר בדמותו, בובה גם הענק,

 נתן — המיסים ללחץ סמל מכבש, חוף
ה את לגנוז העדלאידע למארגני הוראה
 אמר לבדיחות,״ עניין לא זה ״מיפים בובה•
 הוכיח, יותר מפותח חוש־הומור • ספיר.

 סגה. משה הד״ר מק״י, מנהיג לעומתו,
 וחוסר־קומו־ ארוכה יריבות של שנים אחרי

 אברהם המשורר לבין בינו ניקציה
ה ביניהם, השניים השלימו שלונפקי,

 התיט־ של בהצגת־הבכורה כשנפגשו שבוע,
 את ניצל שלונסקי הביתה. הקאמרי, רון

 סנה של דעתו את לשמוע כדי ההזדמנות
 במקום המיזרחית. באירופה המתרחש על

 בכך: הקשור יהודי סיפור סנה סיפר הרצאה
 עבר שלא עבירה שאין חוטא, ביהודי מעשה
 ל־ שאלוהו למות. ימיו קרבו ואשר אותה,

 עם שזיף לאכול וביקש האחרונה מישאלתו
שא־ ליהודי. באכילה האסור בתוכו, תולעת

וברק קארוון
בפרחים אהבה

 בגיהנוס היהודי: הסביר פיתאום? מה לוהו:
 כש־ שהטאתי. מהחטאים אחד כל על אענש

 אדע המתולע, השזיף אכילת בעד יענישוני
ה העונש וגם שלי האחרון החטא שזה

 הפולנים אוכלים ״עכשיו סנה: אמר אחרון.
 דנה הכנסת • שלהם.״ המתולע השזיף את

 מ־ כשאחד הילודה, את לעודד שנועד בחוק
 הישיבה ליו״ר שלח הצעירים חברי־הכנסת

 הצעה להעלות מבקש ״אני הלשון: בזו פתק
ולש הישיבה המשך את לבטל לסדר־היום:

 לעזור יכול זה הביתה. הח״כים את לוח
 הישיבה יו״ר זה.״ מוזיכוח יותר לילודה

 שבהרכב סבור ״אני משלו: בפתק השיב
 לכן יעזור. לא זה חברי־הכנסת של הנוכחי

 ההצעה.״ את להעלות רשות לך אתן לא
 אסור סודית, היתר, שחליפת־הפתקים מכיוון
 מותר הישיבה. אותה יו״ר היה מי לגלות
ש כמובן, זה, היה שלא רק להגיד די  ק
ה.  נדהם חדש חבר־כנסת שכל נראה # ל

ה הח״כ בכנסת. הנוכחים מיעוט מתופעת
 אגודת־ישראל, פועלי איש ביותר, חדש

ם ה ר ב ר, א ג רדי  במקומו מכבר לא שבא ו
ב כח״ של ק ע ץ י ״  באמצע היה ז״ל, כ

 בלהט: קרא השיכון, משרד על נאומו
״חברי־הכנסת ״רבותי . . ל נוכח כאשר .

 מעשרה פחות באולם נמצאים כי דעת,
 ישנם עוד ״אם מייד: הוסיף הוא ח״כים,

"כאלה . . ה תרם מה • . ש ין, מ כש די
 החדשה, הליכוד־הלאומי לממשלת הצטרף

 על מלחמת־ששת־הימים? לפני ספורים ימים
 לצמרת־ דיין של חברו דעתו, את הביע כך

ה בעבר, רפ״י ע מ  ב־ פרס, טען פרם. ש
ץ, דן של ערב־ראיונות מו א  : השבוע כן־

 שהוא בכך בעיקר היתה דיין של ״תרומתו
 וייתכן ידבר, שהנשק צורך שאין הצהיר
 חששות את הרגיע ובכך מדיני, פיתרון

 משה תרם כן, כמו המלחמה. ערב הערבים,
 הימים, באותם ישראל, של ליחסי״החוץ דיין

 אמריקאי קורבן באף רוצה שאינו כשהצהיר
לה יילחמו שהישראלים מעדיף בריטי, או

 דעתו את שהביע אחר אדם # עצמם.״ גנת
 ערב־ באותו וצבא, מדיניות בעיות על

ם היה ראיונות, הי ר כ ב, אי א פ  העורך ש
 טען אל־מירסאד. בערבית, מפ״ם ביטאון של

ה־ ארץ־ישראל תנועת חסידי כלפי שפאט

1594הזה- העולם׳

 מה הרמטכ״ל על תטילו אל ״אנא, שלימה:
 ערב באותו # המשיח!״ על מטיל שהתנ״ך

 אם השאלה סביב הקהל, בין הצבעה נערכה
 בעת אשכול, לוי של מדיניות־ד,איפוק

 או — מוצדקת היתה מיצרי־טיראן, משבר
 קודם עוד במלחמה לפתוח צורך היה שמא
 90כ־ הצביעו הנוכחים 1200 מבין לכן.
האשכולית. האיפוק מדיניות בעד אחוז

וייס

 על־ידי פוליסה הוצאה בישראל לראשונה
האפשרו תוצאותיו שתבטח חברת־ביטוח,

 אריה חברת־ד,ביטוח פלילי. משפט של יות
 תוצאות־המשפט את לבטח הסכימה, בע״מ

 החמישי, ביום שייערך נתן, אייבי של
למצ בהסתננות אייבי יואשם ובו השבוע,

 לאייבי החברה תשלם תנאי־ד,ביטוח לפי רים.
 לשבת עליו בו יום כל עבור ל״י אלף 100

שע ההפסד עבור לפצותו כדי — במאסר
 את לנהל יוכל לא אם לו, להיגרם לול

 הברת־ר,ביטוח מנהל קליפורניה. המזללה
 בהקשר פנה טוקטלי, אבינועם אריה,

 של ולמבטחי־ר,מישנה בלונדון, ללוידס זה
 את לברר מנת על בארצות־הברית, החברה

 מקורי בביטוח לדרוש שצריך הפרמיה גודל
 היתה: בלונדון הלוידס תשובת זה. מעין

 על דעת־קהל מישאל לערוך החברה על
 לאייבי. מאסר שיגזור לפסק־דין הסיכויים

 לפרסם אפשר אי המישאל. את ערך טוקטלי
 בית־ לביזיון לגרום לא כדי תוצאותיו, את
 פרמייה מאייבי נגבתה בעיקבותיו אבל דין,
 לתקופה הוא הביטוח ל״י. 1000 בסך

 ישפט אייבי אם שנתיים. של מאכסימאלית
 הביטוח חברת לו תשלם מאסר, לשנתיים

 למגילת חדש פירוש • לירות. אלף 73
 בנאי. חיים השחקן השבוע נתן אסתר

בז לפתע פרץ עליזה מסיבת־פורים באמצע
 מה מנוולים! ״רוצחים! קורעת־לב: עקה
 עשרת ואת מסכן אבא הרגו חוגגים? אתם
 צילומי לצורך • חוגגים?״ ואתם ילדיו
ב השבוע החלו אשר האובד, הבן הסרט

 הסרטים תיפאורן בנה הרצליה, אולפני
 ריק מיגרש על קיוסק ליכטר, זאב

 פקחים שני למקום התקרבו לפתע בהרצליה.
 ליכטר. את שאלו זה?״ ״מה עירוניים.
 רשיון?״ לך ״יש התשובה. היתד, ״קיוסק״

 בכנות. ליכטר השיב ״לא,״ הפקחים. שאלו
 איימו כזה, לגילוי־לב רגילים שאינם הפקחים
 של אדישותו לנוכח נדהמו משטרה, להזמין
 ניידת, להזמין בדרכם כשיצאו רק ליכטר.

 הוקם הקיוסק כי התיפאורן, להם גילה
 החזרות את • בלבד. צילומים למטרת

 אילי עורכים בלילה חכמים לתוכניתם
 גבעת־ בקיבוץ בנאי ויוסי גורליצקי

 פרה לאולם ניכנסה החזרות באחת השלושה.
 כשר,מלחין רק לצאת. וסירבה המשק, של

החשמ הגיטארה את הפעיל וייס אלכם
 פחות • והסתלקה. הפרה נבהלה שלו, לית

 קולר, (״שיש״) ישעיהו היה מאושר
 של סימפוניה בשם קצר סרט עתה המצלם

 לצילום להוציא ביקש הסרט לצורך !ירקס.7
 המציג קירקס־קולוסיאוס מפילי אחד את

 אחרי דווקא לרדוף החליט הפיל בתל־אביב.
 מקרונות אחד על לטפס נאלץ וזה קולר,

 נראתה דומה במצב + להימלט. כדי ד,קירקס
בי בעת פולה, יהודית השחקנית גם

סמואל הסרטים מפיק בניו־ירוק. קורה

פז אביטל

וגבי הוגו
ז . . . ־ ׳־־ !ל . ..

 של הכללי הקונסול שוורץ, הוגו
 בצחוק, — שוחד הציע בישראל, צ׳ילי

 בקולי־קולות, זאת עשה הוא כמובן.
 לבלות שבאו חוגגים עשרות בנוכחות

 פרדריקה• של בדיסקוטק הפורים את
 כשרב בצניעות די התחיל העסק כל
מדי עסוק היה פרדי, של בעלה סגל,

מ!ג הוגו
 ידידתו את להוגו וד,ילווה באירוח
 גבי הגרמניה מארחת־הבאר הטובה,
 תמיד המשתדל הגדול, הוגו צלר.
 לא הכלים, אל וניחבא צנוע להיות

 כיוון — הפעם זאת, לעשות היה יכול
 מגבי, להתעלם מסוגל היה לא שאיש

 וה־ הבוניס כל בין אליו. הצמודה
 היפי של בתחפושת גבי בלטה קליידס,

 שאי־אפשר ענק, מחשוף בעל ובביקיני
ואופן. פנים בשום ממנו לברוח היה

 הוגו הוכיח לבלוט, כבר אם אז
 בטעם, זאת גם לעשות יודע שהוא
 טקס את פתח כךאמוץ דן כאשר

ב המצטיינת לתלבושת חלוקת־ד,פרסים
נקיים היו שלא ״השופטים, מילים:
״משוחד . .  אוזניים. הוגו זקף .
וכבר ״שוחד״ המילה את שמע הוא
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 יותר?״ להציע אפשר אולי

דן. שאל ״כמה״
 הוגו. הגיב לירות,״ וחמש ״מאה

 אתה מי ״את דן, הסכים ״קונה!״
שנבחור?״ רוצה

 בת־חסותו על הצביע שהוגו מובן
גבי. ערב, לאותו
 יותר לו ניראה זה שני במבט אבל

הרעיון. על ויתר והוגו מדי,

 מפוארת, לחנות־בגדים הזמינה כרדונסטון
 על שיעלה דבר כל לבחור לה איפשר
 צנועה, צברית סטודנטית יהודית, ליבה.
 רק בחנות הפריטים אלפי מתוך בחרה

 במימי במחירה, מאוד צנועה אחת, בחליפה
אמריקאיים. דים

אלדד
המצרי והזמר

 ששה הממלכתי מפיקי־הסרט ישלמו האם
 בתל־ בהצגת־בכורה השבוע המוצג ימים,
 זוהי מיצריים? למלחינים תמלוגים אביב,
 הסרט, במאי יעמוד בפניהן השאלות אחת

קיטעי־ מכיל שהסרט מאחר אלדד, אילן

 מצריים וגם — מועטים לא ערביים זמר
 בינלאומית אמנה על חתומות ישראל וגם
 ביקשה,״ ,רוצים הם ״אם קופירייט. של

האופ • לאקו״ם.״ ״שיפנו אלדד, אומר
לתיאט גם פשטה ההיפים של האחרונה נה

 הצגת־ סיום עם ולשחקניו. הישראלי רון
 שח־ העלו ריבר, ספון גבעת למחזה בימות

 לקול לבמה, מעצבי־ההצגה את קני־ההצגה
 פרחים, של צרורות במקום הקהל. תשואות
 זרי־פרחים צוזארם על ענדו כה, עד כמקובל
 מהם חלק מחזירים כשר,מקבלים ענקיים,

 ההיפים באווירת שנסחף הראשון לשחקנים.
 קא■ דני המחזה, של צייר־התיפאורה היה

בנ כדק בתיה לשחקנית שהודה רוץ,
 הבמוז על ששימשו והפרחים האהבה שיקות.

שנייה. הצגה הקהל עבור היון

 שעשועים כנער־ ידוע חפץ מימון
 השב שיערו אף על ורב־תושיה, נימרץ
 השבוע, אמריקאית. באופנה קצר, והגזוז
 כזמר נעוריו, כבימי שוב, עצמו הוכיח

הצעי החתיכות לעיני נתן, עת מעולה,
 של שעה בן קונצרט ,וד,מתפעלות רות

 זה שונים. רומאנטיים ושירים שירי־עם
 ,־עמיחיאחר פלייבוי של במסיבתו היה

 בפנטהאוז ידידיו את שאירח סולל,
 להוסיף צורך ואין שבנווה־אביבים שלו

 שחברת־המנוף שעה הרוקד שמימון,
 בגילופין. היה בשבילו, עובדת שלו
 השבוע שחגג קישון, אפרים 0
 לעומת בילה החדשה, בתו הולדת את

 עם אחרת במסיבה הפורים את זאת
 רהנ* מלכה לשעבר, נערת־הזוהר

 בפיאה מתמיד יפה שהיתר, שטיין,
 לתחרות מועמדת # ארוכה. בלונדית

 חזרה לוי, מידה ,1966 מלכת־המים
 בוני למסיבת כשהופיעה השבוע, לזירה.
ידי בחברת מאנדי׳ם, בדיסקוטק וקלייד

שמת מירה, יוסי. השם על העונה דה,
לתחרויות־היופי, השנה לחזור כוננת

 בתחפושת־ שלה הביקיני את החליפה
 לסיפורים, להאמין אם • מיני.

 הסרט כוכבת פז, אביטל עשויה
לשחק ליד,פך בנותיו, ושבע טוביה

 השבוע, בינלאומי. בקנה־מידה נית
 מד,במאי טלפונית קריאה אביטל קיבלה

 תוך בברלין. השוהה גולן, מנחם
 לגרמניה. ונסעה דרכון הוציאה יומיים

 היהודי־ הבמאי מתכונן השמועות, לפי
 על לד,חתימה בראונר ארונור גרמני

 יהיה בהם שהראשון סידרת־סרטים,
 סטרוגוב. מיכאל הספר של נוספת גירסה

 ישראלית נערה להזמין מספיק לא 0.
 גם צריך בדיסקוטק. בלבד, לשתיה
 בשרו על השבוע למד זאת עימה. לרקוד

 בא הוא ינוקא. משה הצנחן־זמר־סופר
 או״ הצעירה החיילת בחברת לדיסקוטק

 היפהפיה של אחותה סרבניק, דה
 אותה הזמין שהוא שעה דגן. עליזה
 מרדכי השחקן שם היה לשתות,

 לרקוד. אותה שהזמין ארנון, (״פופיק״)
 אבל המשקאות, עבור שילם אמנם ינוקא
הביתה. אותה ליווה פופיק
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