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ן ס י סל״ - ט ;קרו
הזמן ברוח האופנה שעון

 יופיו מלוא את כאן להציג באפשרותנו שאין חבל
בעתון. הצבע חוסר בשל — השעון של
 של המרהיב ממראהו ותתפעלו — החנות אל נא גשו

טיסו! של האחרון החידוש - ״קרוסל״
 בהתאם להחלפה הניתנות צבעים, בשלל בית־השעון וטבעות אופנתיות רצועות

 לסימון־זמן מהירות, למדידת — ״קרוסל״ טיסו הרוח״. ו״מצב הבגד לצבע
ובו׳. בעולם שונים במקומות הזמן להשוואת הדופק, פעימות לספירת חנייה,

תמרורים
ג ו ח  ו■ יה של 47ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 ולשעבר במילואים אלוף הרככי, שפט
 נולד הוא צה״ל. של המודיעין אגף ראש

 וב־ ,הרכבי צדקיהו השופט לאביו בחיפה,
למד נטייה גילה הריאלי בבית־הספר למדו
 מדעי פיסיקה, (מתימתיקה, המדוייקים עים

 לאוניברסיטה נרשם הגמר אחרי אך הטבע)
הת במיוחד דווקא. למדעי־הרוח בפקולטה

שנו דבר הערבית, ובשפה בהיסטוריה מחה
 במלחמת־ הזמן. בבוא היטב אותו לשרת עד

הש הבריטי, בצבא שירת השנייה העולם
 הראשון המעשי מגעו סמל. בדרגת תחרר

 המדינה, קום אחרי בא הערבית הבעייה עם
יש למישלחת רב־סרן בדרגת צורף כאשר

 עם שביתת־הנשק הסכם על שחתמה ראל
 את פעמים מיספר עבר הוא ברודוס. מצרים
 עבדאללה. המלך עם נפגש לירדן, הגבול

להר המשיך מצה״ל, שהשתחרר אחרי גם
וה הערבי העולם בעיות על ולכתוב צות

הערבי. מרחב
ג ו ח הרב של 71ה־ יום־ד,ולדתו ♦ נ

 של הראשי הרב אבי־חצירה, יצחל!
ה השמות אחד ונושא והאיזור, רמלה־לוד
 סבו, צפון־אפריקה. יהדות של מפוארים

 אבו־חצי־ יעקב הרב
 בעיירת קיים רה,

 שבמארוקו תפליאת
מפורס חצר־רבנים

 התגלה ושם מת,
ש הנביא אליהו לו

 לעלות־לר־ לו הורה
ב לארץ־ישראל. גל

 נפטר ארצה דרכו
ש דמאנהור בעיירה

 שם, נקבר במצרים,
מקום הפך וקיברו

ול ליהודים קדוש
רד קריין מוסלמים.

ב הזמין קאהיר יו
 ליד לבקר מרמלה הנכד את משידוריו אחד
 מכונה שהוא כפי חאחי״ ו״באבא סבו, קבר

שנוכל השלום, של היום ״שיבוא מקווה
בעיות, בלי ולחיות הקבר על להשתטח

השם.״ בעזרת

♦ ג ו ח  מורים של 80ה־ יום־הולדתו נ
שבי־ הצרפתי זמר־ר,מימיקה,ול שכאליה,

אפי־חצירה

ס — שיסו ו ר ק * האנטי־שיגרתי השעון — ל״ ״

̂רו בועוודוררענ
ה ובינעלי  ניונוו־נ י׳ נ*1ע העגב̂נ

וערב יום קורסי עבורכם ניפדנוזים וזחודעו
העבוז** בזפורד יבןורו2ננ1

 או\קטדוטקה ♦
 פניט ועיצוב ריהוט ♦

 עויצטרפו םעווםררים ורויילת חייל בל
 יום לירוו־די .בנזסלוני לעיל, לקורפים, ללירוורים
א בלבלה במענרן ייובו  נסיעות ובזיכוי מל

ם ע ט העבוזירז מעורי מ
רג ־ו1נננמץו1 ■4 אינו הפמדרו בנ ט ה

ט ♦ . טו  ואזיריבלי בטין סר
ת בטדטטים יתאבלו הבןורם מוסמבי זו לחטתדדו

טי הרוורעו ניעתםים במובן *■■■ וערב: יום קוו
 וכימתכןרמי-ם ^בזרנוזיב^ים עוימועגירז־ ♦גרעיכזה
ת צילום מיבןצועי. צילום ♦ ץ ט סר  ה

ם לו צי ה ♦ פנ ם ופירסומת* או  עיתונודנ צילו
מיזוג מידור ♦ , י  אוויר ו

ה- ם למתרוילימ ♦טלוויזי  ולמתלןדמי
טי 26 ועוזי ר ת וערב יום קו מו מג ה ב רו ה א

ם, ש₪₪₪ש^₪^₪4 טי ר ם פ טי ק פ ם רו  והרעוםה פ
1<ינובניו1£1ה הנובלה ^
ל , 31 טעורנימובטכןי רמי 8 ב, ה 7-4■ 1-8 אבי
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 שנותיו 65 את לה
 קרשי על האחרונות

 היה 14 מגיל הבמה.
ל כדי לעבוד נאלץ
 משפחתו את פרנס

 אחרי ורק הענייה,
בתאונת- שנפצע
תע וחיפש עבודה
 אל הגיע קלה, סוקה

״כשאני ר,זימרה.
עכ הבמה על עולה
 לא ״אני סיפר, שיו,״

 דק .80 כבן מרגיש
ה לי א ב באמ עייף. 50 כבן ש

 כבר אני ההצגה צע
 יפה, אותי מקבל הקהל ואם .40 כבן מרגיש

הערב.״ בסוף 30 בן אני

ה א ש י בתו ),20( חופי ענת . נ
 אותו קיבוץ לחבר חופי, יצחק תת־אלוף של

 בית- בעמק בנח״ל שירותה בעת הכירה
מטע — בסוד נשמרה שהכנתו בטכס שאן,

עש מרחק העומד הקיבוץ, אל ביטחון. מי
 הגיעו הלבנון, מגבול בלבד מטרים רות

 ובראשם צה״ל, של רבים בכירים קצינים
הש צבאית משטרה בר־לב. חיים הרמטכ״ל

 כדי הצהריים, משעות עוד השטח על תלטה
 לגבול מעבר בלתי־קרואים שאורחים לודדא

ה למוזמנים השימחה את לקלקל ינסו לא
רבים.

ו ישא  מאיר הצעיר המשורר ♦ נ
 אתי (לספרות) והסטודנטית )28( ויזלטיר

 בפעם הוא — לראשונה היא ).22( שרף
 ב־ שהותו בעת התפרסם, ויזלטיר השנייה.

 ראשי מאמר מעריב לו הקדיש כאשר חו״ל,
כש פיזמונו את ברצינות התוקף עמוד, על

 עת — ובשנית לתל־אביב; יבואו הרוסים
 אין (בהארץ) מאמרו חודש, לפני פירסם,
 מלחמת־ כי טען בו המלחמה, את הפסדנו

אינטלקטוא להידרדרות גרמה ששודד,ימים
בישראל. לית

ה א ש י  מידן הצרפתייה השחקנית ♦ נ
 סיס־ מארק־אטיין לאיש־ר,קולנוע דימונג׳ו,

 זה בשטח הישגיו בשל פחות הידוע נון,
 ג׳ורג׳ של בנו שהוא העובדה בשל מאשר

העול סיפרות־הבלשים מגדולי אחד סימנון,
 הבלש של המופלאה הדמות את שיצר מית,

פוארו,

התדמית
 באחד עצרה ירוקה כמית־״דודג׳״ ץ*

 שער־הגיא. את החוצה בכביש הלילות
 יצא וחבוש־כיפה, עטור־זקן איש־גבה־קומה,

 השניים מלווהו. על־ידי נתמך כשהוא מתוכה,
 על לטפס והחלו דרך־המלך מעל ירדו
הסילעי. הצוק

 לילית רוח במקום. שררה גמורה חשיבה
 הגיבעה, שעל עצי־היער צמרות בין שרקה
 נעצרו לפתע מיסתוריים. צללים הניעה

השניים.
 מופלאה, דמות הגיחה העצים, מתוך מולם,

 גלימה עוטה כשהיא ספק־אדם, ספק־רוח,
הדמות. קראה ״עצור!״ לבנה.
 היהודי רועד בקול שאל אתה?״ ״מי

גבר,־הקומה.
 בקול הדמות השיבה הנביא,״ אליהו ״אני
 -בשורה לך לבשר ״באתי מאוב. העולה
 אתה החסיד, אתה הנדיב, אתה גדולה:
 מבשר תהיה אתה — הטהור אתה הצדיק,

 לביתך חזור המשיח. המלך של בואו
 המלך של לבואו גדול, בשופר ותקע

לכך.״ שנועד האיש אתה כי — המשיח
אל שבישרו מהבשורה הגדולה בהתרגשותו

 היהודי היסס לא ובעצמו, בכבודו הנביא יהו
 הוראותיו אחרי למלא כשליח־הקודש שניבחר
ה־ העצות בין הנביא. אליהו של האחרות

ן ך - ן -  בשמו הלפרן. ישראל ר׳ מגור, ן
| | עש הדתי מהמיליונר הוציאו ^ |
כך. על ידע שהרבי מבלי ל״י, אלפי רות

 ביותר: פרוזאית אחת גם היתד, ערטילאיות,
 על להניח נצטווה המשיח של בואו מבשר

 שהסתכם שטרות־כסף צרור סמוכה אבן
ל״י. רבבות בכמה

 עם לפגישה מראש שהתכונן היהודי,
 כמצווה. עשה בשער־הגיא, הנביא אליהו

 חזר אבן, על צרור־הבסף את השאיר הוא
 על ומאושר עליז כשהוא ולביתו, למכוניתו
בחלקו. שנפלה הגדולה השליחות

יזז ״המופז
" אי ב

 חולנית המצאה אינה זו תרחשות ך■
 מאגדות־ה־ מאחת הלקוחה מעשיה או | 1

חסידים.
 בעוד כשנה. לפני במציאות, אירעה היא

 של זהותו לגבי ספיקות עדיין שקיימים
 שום אין פגישה, מאותה הנביא אליהו

 פגישה באותה שהשאיר האיש לגבי ספיקות
מ ל״י רבבות כמה בשער־הגיא הסלע על

כספו.
 אותו הוסיף פגישה אותר, למחרת כי
אליהו. עליו ציווה אשר את ומילא איש
 בני- הקדושה הקהילה לחוצות יצא הוא

 והכריז: בשופר תקע שופר, כשבידו ברק,
בא!״ -,המשיח

מליצני־העיר אחד סתם זה היה לא
 שנת־ האיש רדוף־הזיות. אברך־ישיבה או

מאשר יותר ולא פחות לא הוא פתה
ונכבדיה, בני־ברק מיקירי שטרן, ישראל

ובעיר־ בתל־אביב ענקיות טחנות־קמח בעל




