
אנשים
חסידים
מק״י בוועידת

 על גם משתרעת השרים בין התחרות
 ענה שעבר השלישי ביום הכנסת. פעולת
 ולשתי שאילתות של לשורה דיין משה
 הפעלת על ויכוח ופתח לסדר־היום, הצעות

מ הישיבה על שלט וכך תקנות־ההירום,
עמי אליהו העיתונאי סופה. עד ראשיתה

 מטבע מייד טבע אחרונות מידיעות קם
 היתד. היום למחרת דיין.״ ״פסטיבל לשוני:

 אלץ, יגאל לשר מוקדשת כולה הישיבה
• אלון.״ ״יום לתואר וזכתה  היה מה אגב, י

 העמיד הסדרנים שאחד בכוס הלבן, המשקה
 על לנאום דיין כשעלה הנואמים, דוכן על

 כש־ בחלב, מהול תה היה זה צווי־ההגלייהז
 מרבית את ממלא והחלב מאוד, חלש התה

• הכוס. ה אל מק״י של בתשובה החזרה י
 ביטוי לידי שבאה כפי היהדות, ואל ציונות

 צביון לקבל יכולה היתר. האחרונה, בועידתה י
 ב־ האחרון, ברגע הדבר נמנע לולא קומי,

 משה הד״ר החליט הועידה ערב מיקדה.
 תכנית גם שדרושה מק״י, ממנהיגי סנה,

 הוא הועידה. של הפתיחה לערב אמנותית
 בהצגת מאשר יותר ולא פחות לא בחר
 תיאטרון למנהל הציע היה, חסיד איש

 ההצגה ששחקני אגמון, יעקב בימות,
 בסיפורים העוסקת מההצגה, קטעים יגישו

 שהתיאטרון מכיון החסידות. מאוצר וזמירות
 הצגה אלא קטעים, רק להגיש מוכן היד, לא

לפועל. סנה של תוכניתו יצאה לא שלימה,
• הת לא ספיר פינחס מע״י מזכיר י

 לשלוח דרש כאילו שפורסם, מהסיפור רגש
 אודותיו, קשת סילבי של מאמרה את לו

 הסיפור את ספיר הכחיש לחו״ל. במיברק
 תמיהה • ״שטויות!״ בלבד: אחת במילה

 ועיתונאי־ הצבאיים הכתבים בין מיוחדת
 על שהידיעה העובדה עוררה בישראל, החוץ

 גשרי־ר,נילוס על צה״ל של הקומנדו פשיטת
 מדובר ולא ראש־ד,ממשלה מלישכת יצאה

 היה בעתונות שפורסם הסבר לפי צר,״ל.
ש דיין, משה שר־הביטחון, של רעיונו זה

 עיז־ידי תימסר החשובה ההודעה כי הציע
 אחרת. כמובן, היא, האמת אשכול. לוי

 עדיין היה פעולת־ר,קומנדו שבזמן אשכול,
ה ביצוע לפני עוד ביקש, למיטתו, רתוק

 את להפיץ ללשכתי יאפשר כי מדיין פעולה,
 כנראה ידע הוא לאשכול. ויתר דיין הידיעה.

 לעיני יהיה וגלוי מדי, שקוף הטכסיס כי
מהצ הוא גם להינות ביקש אשכול כי כל

 ,שריו■,ביטחון של בנו אגב, המיבצע. לחת
 לחופשת־מולדת ארצה הגיע דיין, אסי
 הקברנים־ בועידת # לסרט. סרט בין קצרה

 בימים הנערכת מארצות־הברית היהודיים
חגיגות־שנת־העש במיסגרת בישראל אלד,
ב שקשור במה הקברנים הסתפקו לא רים,

 שתיערך על־כך עמדו העולם־הבא, ענייני
העולם־ חמדות של חיה הדגמה גם לפניהם

 השתתפו בה מיוחדת, תצוגת־אופנה הזה.
ב־ לפניהם נערכה ישראל, דוגמניות מיטב

ארצות־ של החדש נשיאתהנשיא של הטנק
ל פחות ־נתון יהיה הברית

 מיוחדת מכונית ייצרה פורד חברת קודמיו. מאשר התנקשות סכנת
בעצם זהו ארצות־הברית. נשיא עבור קונטיננטאל לינקולן מדגם

 ומוגנת מוקשה, פלדה עשוייה המוכנית מכונית. כמו הנראה טנק
 מוקשים. או פצצות לכדורים, בלתי־חדירה היא נגד״כדורים. בזכוכיות

 הצמיגים את ינקבו אפילו אבל הגלגלים. הם בה היחיד הפגיע החלק
לשעה. ק״מ 180 של במהירות ק״מ 80 המכונית תסע בכדורים

 בתי־החרו־ לנעליים. מוקדשת היתד, שכולה
 שהתאגדו ואטמה, אוניון מרה, לנעליים, שת
ה דגמי מיבחר את הציגו לצרכי־ייצוא, יחד

 כדי .1969 לעונת שלהם והמגפיים נעליים
 לא השמלות את המדגימות שהדוגמניות

מ תשומת־הלב את בתלבושותיהן ימשכו
 הודגמו הנעליים מקורי. רעיון הגו הנעליים,

 הרקדנית של מאולפנה רקדניות רגלי על
 המסלול על שהופיעו חכמי, ליאורה
 בבגדי־ריקוד לבושות כשהן ריקוד, בתנועות
 ותשו־ הנעליים גמישות הודגמה כך הדוקים.
 שנים כמה לפני <• אליהן. רוכזה מת־הלב

שר ז׳אק הצרפתי הקולנוע כוכב חיזר
 כארי כריז׳ט של בעלה שהיה מי ייה,
 שושנה הישראלית הדוגמנית אחר דו,

דחתה שושנה בפאריס. שהתה כשזו כהן,

ש ז׳אק לה הבטיח כשנפרדו, חיזוריו. את
 קיים הוא השבוע בישראל. לבקרה יבוא

 בלווית אבל לישראל, הגיע הבטחתו, את
 על אינקוגניטו, באילת שהה שרייה אשתו.

 בקאטיושות, הופגזה שהעיר בשעה מלונו גג
 ״חכו! וצעק: הגבול לעבר ידו את הניף
לכם!* יראה עוד דיין

 המיס מלכת־־
במחזמר

 הירושלמית הרקדנית של הרבים מעריציה
 מלכת־ מסגניות אחת שהיתר, מי רה, חנה
 על לשמוע ודאי ישמחו ,1964 בשנת המים

בנדודיה לאחרונה. חנה שעשתה הקאריירה

* ^ ^
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כתצונה חכמי דוגמנית
ריקוד בבגדי הופעה

חני הדוגמנית היתד, ביניהן הילטון. מלון
 בהיותה לשמוע שנחרדה צנטנר, תה

ב לאשתו אומר אחד קברן המסלול על
 תצוגת־ • גוף!״ קורא אני ״לזה אידיש:
תצוגה היתר, השבוע שנערכה אחרת אופנה

מנוסי וקרן דידי דנה זוכים
שנתיים בת לילדה ויסקי

ייי־

מין לעברייני״ חרשה ענישה מציע מנצרת שלום שונט
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 תופיק אליאם הנצרתי, שופט־השלום

 המקוריים בפיסקי־הדין ידוע ),56( כתילי
 עלה השבוע אותם. המלוזת ובהערותיו שלו

 חודשי שלושה כשפסק עצמו. על כתילי
שהוא לנרקומן, ל״י 500 של וקנס מאסר

נע בנוכחות בלתי־מוסרית בהתנהגות שם
 כתילי הוסיף במיגדל־העמק, דתיות רות

 מאפשר אינו בישראל שהחוק ״חבל הערה:
הנאשם.״ דוגמת עברייני־מין, סירוס

 אחיו שהוא כתילי, היה בנצרת בדירתו
 נכבדה, ערבית למשפחה ובן ראש־העיר של

להש שהביאוהו הדיעות את להסביר מוכן
 ההשראה ״את האמורה. ההערה את מיע
 1944 בשנת שאירע ממעשה קיבלתי לכך

 ״חברת־ השופט. סיפר בית־שאן,״ בעמק
לח ניסתר, קצרים, מכנסיים שלבשה קיבוץ,

 בסמוך, שעמד ערבי רועה שלולית. צות
 בראותו יצריו לובו כך כדי ותוך לה סייע

וני עליה התנפל הוא חשופת־רגליים. אותה

וסיפ ברחה עליו, גברה הנערה לאנסה. סה
 שם ההגנה חברי בקיבוץ. המעשה את רה

 ל־ נסיעה של ובתירוץ האיש, את איתרו
 אותו, חטפו תבן, למכור כדי רבת־עמון

 לו ערכו ושם הקיבוצים לאחד אותו הביאו
סורס.״ בו ניתוח

 פוש־ לסרס שהצעתו יודע כתילי אליאס
 כאיש־המז־ אני ״אבל מעשית. אינה עי־מין

 גופניים בעונשים ״רואה אומר, הוא רח,״
מ יותר מועילים אמצעי־הרתעה דראסטיים

 התורה לדברי ער אני והטפה. מליצה דברי
 דגימה. המצווים — זנות בענייני והקוראן

 כי מרתיע, שאינו הוכח כזה עונש גם אבל
נעלמה.״ לא מעולם הזנות

 להועיל עשוי הסירוס כי סבור כתילי
 טיפול או עונש ששום אנשים של במיקרים

מו רבות ״פעמים אותם. ירתיעו לא אחר
 אלי הביאו פעם כאלה. תיקים בפני באים
נערה — זונה ריוזחי על שחיו אנשים שני

 על־ידם שנוצלה פרח, כמו ועדינה יפר,פיה
 לחכות בלי אותם! הורג הייתי ללא־רחם.

 את עליהם הטלתי קצין־המיבחן של לתסקיר
שנים!״ שלוש המקסימום:

 ״עונש עונש־מוות. בעד הוא כתילי בכלל,
מע את גדולה בדרגה יפחית או ירתיע, זה
בארץ.״ ר,רצחשי

 את שהביעי ביהודים כתילי נתקל בעבר
 בפני נשפטים שהם מהעובדה מורת־רוחם

 הוא בעפולה,״ שפטתי ״פעם ערבי. שופט
 אחד יהודי שמעתי לחלון ״ומבעד מספר,
 ד,ע,בים את דופק ״בן־גוריון לחברו: אומר

בעפו היהודים את דופק וכתילי בקיביה
שו בדיני־עונשין קיצוניותו את אבל לה.״

ב כתוב ״הלא מהתנ״ך: דודקא כתילי אב
לא?״ עין. תחת ועין שן תחת שן תורה:
 כ־ היהדות כנראה: ידע, לא שכתילי מה

כעונש. הסירוס את שוללות שתיהן איסלאם,

 לוואשינג־ עד היפה חנה התגלגלה הרבים
 מן כרקדנית עתה מופיעה היא שם טון,

 דרוס המחזמר של המחול בלהקת המניין
 האמריקאית בבירה הכירה היא פסיפיק.
 דירה יחד מחלקים והשניים צעיר סטודנט
 • חדרים. ארבעה בת ומפוארת הדורה

 רייס״ מאגדי שיצאה עד כי מסתבר
 יכלה לא מבית־ה,חולים, דייביס־שאולי

 בשם רצתה היא לילדתה. הולם שם למצוא
 הלך באנגלית. והן בעברית הן טוב שיצלצל

ב מיכרז והוציא שאולי, רפי בעלה,
 ישב לבת. שם מציאת על שלו דיסקוטק

 רשימה והכין מנוסי דידי הפיזמונאי
 גם הכליל בתוכה לבנות, שמות של ארוכה

 ותנאי וקרן. דנה בנותיו: שמות שני את
 אילו יידע שלא לרפי, דידי היתנה אחד

 ״אם דידי: של בנותיו שמוח הם מהשמות
 תפצי. מבנותי, לאחת השייך בשם תבחר
 ורפי דנה בשם בחרה מאנדי במתנה.״ אותה

 וחצי השנתיים בת מנוסי לדנה מתנה קנה
ויסקי. בקבוק —

השבוע בבוק׳
אלון, יגאל ראש-הממשלה סגן *

הצע את מסדר־היום להסיר לכנסת בהציעו
ה בחדירת לדון אבנרי אורי ח״כ של תו

 הדוב את להרגיז ״למה למרחב: סובייטים
מריבצו?״

רוזנפלד: שלום העיתונאי •
 הגשם אפילו — מצב איזה מצב, ״איזה
יורה.״ — שלנו
 חיים ״אנו קינן: עמום הסופר #

הצבאי.״ הנמשל בתקופת
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