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 לפני לרמות. אי־אסשר הסלוויזיה את
 סגן־ראש־הממשלה הופיע שבועות שלושה
 קליידוסקופ, בתוכנית־הבידור אלון יגאל

 ראיון באותו זמר. חנה בידי רואיין שם
ש רשימת־המועמדים את אלון יגאל פירט
 הוא הבאה. הממשלה לראשות רואה הוא
 גולדה אשכול, לוי של בשמותיהם נקב

 כאשר אבן. אבא ספיר, פנחס מאיר,
 דיין, משה של שמו את גם אחריהם הזכיר

 כמה שנמשכו נלהבות בתשואות הקהל פרץ
בשל מחייך אלון אז נראה מהאולם דקות.

 שנועדה הקהל, של הפיתאומית לתגובה ווה,
 על השבוע, התוכנית, כשד,וקרנה להביכו.

 אז במלואו. הקטע שודר הטלוויזיה, מסך
 מצ־ צילמה הקהל, מחא־כף שכאשר נראה,

 מקרוב. בקלודאפ׳, אלון את למת־הטלוויזיה
בהתכווצו אז להבחין שלא היה אי־אפשר

 שרירי־הפנים־והעיניים כל של נזעמות יות
 • בהן. להילחם לשוזא, ניסה, שאלון —

הש הגיש אונא, משה המפד״ל, ח״כ
ה בשם הדייר, להגנת החוק את לכנסת בוע

במבו אונא היה הדוכן על כשעלה ממשלה.
 חברי־ סליחת את וביקש התנצל רבה, כה

בכ להם שהוגשה שבהצעת־החוק על הבית
 השיכרות״ להגנת ״החוק בטעות נכתב תב

 כאשר • השכירות״. להגנת ״החוק במקום
 על הדיון בכנסת שעבר בשבוע התקיים

להת צריכה הישיבה היתד, חוק־המושבים,
 הכנסת, יושב־ראש סגני תורנות לפי נהל,

 סנהדראית. טובה המפד״ל, ח״כ על-ידי
 על־ הדיון נוהל הנוכחים להפתעת אולם

 משה מע״י, ח״כ היושב־ראש, סגן ידי
 ביקש הישיבה לפני כי הסתבר : סרדינם

תנועת־ר,מוש מנציגי אחד שהוא סרדינס,
 מכיוזן — הדיון את לנהל לו לתת ,בים

 מאנשי־המושבים רבים נכחו הקהל שביציע
בעבו לעיניהם עצמו את להציג רצה והוא
 ה־ סגני תורנות וכל התקבלה בקשתו דה,

 משה ד״ר • כך. בשל השתבשה יו״ר
 אוגוסט על הסיפור את לספר רגיל סנה

ל, כ  הגרמני, הסוציאליזם מאבות אחד כ
 עצמו על חיובי מאמר שקרא פעם שבכל

 לעצמי סוטר לראי, ניגש היה ימני בעיתון
 כזה שעיתון אוגוסט, עשית, ״מה ושואל:

 הדבר קרה השבוע עליך?״ טובות כותב
 מיקונים. שמואל ח״כ סנה, של לחברו

 החטוף, פרשת'המטוס על בכנסת נאם הוא
 התלהבות של גבוהים כל־כך לטונים והגיע

ה איש תמיר, ששמואל עד לאומית,
ברא — ״מיקוניס לו: קרא הקיצוני, ימין

 ״חשובי למיקוניס: אבנרי אורי קרא בו!״
 השיב בראבו!״. לך אומר הוא למה היטב

 לפאטריוטיזם בראבו אומר ״הוא מיקוניס:
 אבנרי: המשיך שלי!״ לקומוניזם ולא שלי,
 זה על תחשוב בראבו, לך קורא זה ״אם
 רק עסקינן: בקומוניזם ואם • פעם!״ עוד

 הברות״ ,ד,יהודיות הנשים שמות נודעו עתה
 ה־ לפי לציזי־ריתוק־והגלייה, שזכו רק״ח,

להפעיל שנוהגים כפי פקודה,־לשעת־חירום,

מור שליחה
רבנים? עם ועכשיו

גיניל,ולוגית ויצירה שועלי צייר
תשלם הגאלריה

 שזכו בתל־אביב, תערוכות־יחיד כמה רוך
להערכה.

 ואב נשוי ),28( שועלי ליואב קרו מאז
 עצמה. המלחמה האחד: דברים. שני לשניים,

 יואב היה במילחמה בחו״ל. טיול השני:
 בעמק־ רוזי־הדם בקרב שהשתתף טנקיסט

 בבריטניה סייר לחו״ל, נסע אחר־כך דותן.
ה באחת אחרות. תערוכות שם גם וערך

 על־ידי מתמונותיו כמד, נרכשו תערוכות
בבריטניה. הידועים הגיניקולוגים אחד

הפר בקליניקה יואב כשביקר אחד, יום
 למראה נדהם הוא גיניקולוג, אותו של טית

ה של שולחנו על אמנות: של חדש סיגנון
 מיספר, שבועות בן עובר — ניצב רופא

בפוליאסטר. מצופה
של יצירתו על השפיעו אלו חוזיות שתי

 מופיעה וציוריו מרישומיו אחד בכל עט
 הגברים את המפילה המילחמה, כסמל האשד,
י מסביבה. חלל,

★ ★ ★
 עומד הגיניקוליגי בסיגנון ציוריו את

 בתל- מבט בגאלריה השבוע להציג שועלי
 הדים לעורר המבטיחה בתערוכה אביב,
 בזעזועים די היה לא כאילו אולם רבים.

 השראה גם שהיוו שועלי, של האישיים
 בפעם מזמן לא שוב. זועזע הוא ליצירתו,
עם־ביאפרה. שואת באה הפעם שלישית:

תע מהכנסות 15ס/0 להקדיש החליט לכן
 התכודן ילדי־ביאפרה, לעזרת לקרן רוכתו
 התערוכה של החגיגית הפתיחה את להפוך

ביאפרה. למען התרמה למיבצע
בלתי- במיכשול נתקל הוא שכאן אלא

 עץ־שמד, השומר־הצעיר קיבוץ — צפוי
חבריו. עם נמנה שהוא

 או ציוריו נגד דבר שום היה לא, לקיבוץ
 לו לסייע מוכן המשק להיפך, נושאיהם.

כש אבל יחידה. בהתעסקות לציור, לעבור
 למטרה נועד הוא אם אפילו בכסף, המדובר

 כאן — ביאפרה לילדי הקרן כמו הומאנית
כל־כך. גמיש הקיבוץ אין

 חבר- אמן, של מציוריו ההכנסות כל
 מוכן אינו והקיבוץ לקיבוץ. שייכות קיבוץ,
 לתרום עצמו דעת על יחליט מחבריו שאחד
 הודיעה כך משום למשק. השייכים כספים

ל יכול הוא כי לשועלי, עין־שמר מזכירות
 מה כל בביאפרה המתרחש כלפי הרגיש
תמו ממכירת הכסף אבל — ירגיש שהוא
לביאפרה. ולא לקיבוץ ישולשל נותיו

 ל־ מההכנסות 15/״0 יוקצו אף־על־פי־כן
 מא־ — מכספי־הקיבוץ לא אם קרן־ביאפרה.

 אשר מבט, לגאלריה המגיעים חוזי־המכירה,
שועלי. של תערוכתו את מציגה

ף ס ב ד ה ץ ש ו ב י ק  ה

א ־ ד ד ! ש ה ר פ א י ב
 עין־שמר, השומר־הצעיר קיבוץ של הרפתן

ורא ובראש כל קודם הוא *טמןלי, יואב
 מחונן. צייר — גם האומרים יש צייר. שונה

 לציוי מקדיש הוא שלו שעות־הפנאי כל את
לע־ בבר הספיק למלחמת־ששת־הימים ועד

 הציורים אותם לצייר התחיל הוא יואב.
 שחותם־ ״גיניקולוגיים״, אותם מכנה שהוא

אק מצייר הוא בהם. טבוע זוזעות־המילחמה
הפ לידה, כמו מובהקים, גיניקולוגיים טים
וכינד — אשד, רחם על רוכנים רופאים לה׳

 ציפורה השלוש: ערבים. נגד רק כד, עד
 הסתדרות של המזכירות חברת שרוני,
וה בצה״ל ששירתה הישראלית, המורים
 אירנה ערבי; לפעיל־רק״ח עתה נשואה

 מיק־ לפי מורה מושכת, צברית צליבה,
 אחר, איש־רק״ח של אשתו שהיא צוער״

 ועורכת־ ערבי; הוא אף חאמיס, צליבה
 של אשתו הכיב, עמית היהודיה הדין

ה בין נאסרה, שלושתן על חביב. נעמן
המוחזקים. לשטחים הכניסה שאר,

 של התלמוד
מור הדסה

 לקרות. יכול זה גם אבל להאמין, לא
ה הסופרת ס ד ר לוהטות) (ברכיים ה המ מו

 המוזרה בשליחות לארה״ב השבוע ריאה
 לה: להדביק היה מסוגל שמישהו ביותר
 ארצות־הברית. יהדות בקרב התלמוד הפצת
לתר המיפעל על־ידי לארה״ב נשלחה הדסה

 והיא אל־עם ולעברית לאנגלית התלמוד גום
 ראשי־אירגונים. עם שם להיפגש מתכוננת
 אותם שונים, ומוסדות קהילות ישיבות,

לה מה התלמוד• את לרכוש לשכנע תנסה
 הסופרת כך על השיבה ולתלמוד? דסה

באוניבר, בסמינאר תלמוד ״למדתי עצמה:
 אלפי מעשרות יותר בו בקיאה ואני סיטה,

לע יותר מתאימים לכאורה הנראים גברים,
 שליחות בנסיעתי רואה אני בהפצתו. סוק

 אר־ יהדות בקרב היהודית התודעה להחדרת
 עוד עשוי כזאת מפיצה עם צות־הברית.״

ד,יר החשש לבסט־סלר. ליהפך התלמוד
 עד עסקו שלה שד,רומאנים שהדסה, ד,וא,

 צד,״ל קציני של אהבותיהם בפרשיות כה
 רומאן לכתוב עוד עשוייה ומשקיפי־האו״ם,

 ב־ הישיבות ראשי של פרשיות־האהבים על
 בישראל מעניקים היו אם • ארצות־הברית.

 ד,יאשין שהפרס ספק אין לבדרנים, פרסים
 המועצה ראש מעגית, לפנחס מגיע היה

שבנגב, ירוחם עיירת־הפיתוח של המקומית

 במיכרב־ אליו פנה האזרחים שאחד לאחר
 לחיסול פועלת המועצה שאין על תלונה

 במיכ־ מענית לו השיב בעיר, מכת־היתושים
 שאמהות כדאי ״אין הלשון: בזו רשמי תב

 ספורות. לירות כמה בגלל ביגון תהיינה
 ושם לחנות ללכת יש ביגון להיות במקום
 לירית, כמד, רק שמחירו מרסם־יד לקנות
 או קוניאק בקבוק של ממחירו פחות אולי

 את חרסס חומר־ריכום טיפות ובכמה עראק,
 עם יחד יגונה כל עבר והנה חדרי־השינד,

 כאשר בוזדאי נשמח יחד כולנו היתושים.
תל־אביב.״ על תיפסק מגיפת־היתושים

 של הגלויות
תודג׳מן

 של ביותר המוצלחת הבדיחה על והפרס
 המנהל לוי, לגברי בוודאי מגיע השבוע

 של להקת־המחול של האדמיניסטראטיבי
 בדרום־אפ־ עתה המסיירת ברמץ, יונתן
 של הכשר האוכל פרשת את זורכים ריקה.

 זוכרים. עוד בדרים־אפריקה אנשי־הלהקה?
 לקתילתו הטיף אף יוהנסבורג מרבני אחד
ש משום במופעי־הלהקה, לחזות ללכת לא

 שהוגש כשר מזון לאכול סירבו אנשים
 של חמתי את עורר הדבר במטוס. להם
בבית שבוע כעבור הופיע הוא לוי, גברי

 בהן בקריאות־ביניים הרב את שיסע ר,כנסת,
 במלחמת- לחמו אנשי־הלהקה כל כי טען

 זר. יחם להם מגיע לא ולכן ששודר,ימים
■ל מלא לכיסוי שזכתה שערורייה פרצה

 הלא־ידו־ העיתונים בכל ראשי־ח כותרות
 לאחר כאן. רק מתחילה הבדיחה אבל דיים.

 1ש־ הופעה לבטל לוי גברי החליט התקרית
 באב. בתשעה להיערך שנועדה להקת־נרמון

 הדרום־א־־יקאית לעיתונות שמסר בהודעה
 באב שתשעה מביתן תבוטל ״ההופעה נאמר:

הלה אנשי כל בישראל. דתי אבל יום הוא
 יהורם • מאוד.״ דתיים אנשים הם קה

כל זוהר, אורי של סירסו כוכב גאון,

 ורמה התנהגות לעצמו סיגל מלך, ממזר
 וולף הנודע הבריטי התסריטאי כוכב. של

 להסריט על־מנת לארץ הגיע מנקיביץ
 יוסקה שכתב תסריט לפי בביומו, סרט כאן

 עוסקת הסרט עלילת גרוס. לרצח) (המניע
 היה הכל בארץ. והטוטו הכדורגל בהווי
 הראשי. הכוכב רק היה וחסר לד,סרטה מוכן

 רק הסרט את יעשה שהוא החליט מנקיביץ
 הראשי. לתפקיד גאון יהורם את יקבל אם

 לא ש״זה והחליט התסריט את קרא יהורם
 הקוסמת הכספית ההצעה למרות בשבילי.״

 והדפסה בסרט השתתפותו את דחה הוא
 חיים היד, בררן פחות • בינתיים. בוטלה,

 כאשר פעמיים היסס לא הוא טופול•:
 לקבל במטרה תסריט לקריאה, לו, הוגש

 לפיו. שיוסרט בסרט אישור־השחתפותו את
 היצירה לפי שנכתב התסריט, את קרא הוא

 — והשיב הסטריקון הרומאית, הקלאסית
 פדריקו יביים הסרט את הסיבה: ״הן״.

 מרקו התל־אביבי, האמרגן •י פליני.
, מן רג׳  מאמניו, שלושה עם עורך תו

 סיור־הופ־ ואילנית, ואילן גיל גאולה
 מרקו אין נאמן כחבר בדרום־אפריקה. עות

 בתל־אביב, דיזנגוף מרחוב ידידיו את שוכח
ב אותם ומציף בחוויותיו עימם מתחלק
 המקבלים חשופות־חזה. כושיות של גלויות

ל שלחו תל־אביב אמני חייבים. נשארו לא
 עצות בעיקר המכיל קולקטיב, מיכתב מרקו

 עצה מהם אחד כל כתב בו בענייני־מין,
מאמ עשרות חתומים עליו המיכתב, משלו.

 ה־ בשוק רב־מכר להיות עשוי ישראל, ני
המל בחזית האחרון הקרב • אוטוגראפים.

 התחולל לאמני־ר,בידור המבקרים בין חמה
 כך־אמוץ, דן כאשר האחרון, השישי ביום

 בני ילדים שני צה״ל לנלי הזמין בתוכניתו
 הוא שראו. הצגת־ילדים שיבקרו כדי עשר,
 התיפאורה הבימוי, על שאלות אותם שאל

 ״נו, בהערה: הקטע את סיים והתאורה,
מבק להיות יכולים שאתם רואה אני טוב,
למבקרי־ד,תיאט שיש מה כל לכם יש רים.
שלנו.״ רון

161819 הזה העולם


