
אנשים
התקיפות

בר־יוב
 שר־הביטחון ביקר השבוע הראשון ביום
 ב־ בכירים קצינים בלוויית דיין, משה
 לשם בא הוא המערבי. הכותל ליד צר,״ל,
 סייר הוא ארכיאולוגיה. תחביבו: בגלל

 ש־ הארכיאולוגיות החפירות ליד בעיקר
צע להישמע החלו פתאום הכותל. בקירבת

הקרי משה!״ שלי עיניים משה! ״יחי קות:
 ממוצא מבוגרת, אשה של מפיה נשמעו אות

 התעניין סביבה, שהתאסף הקהל בוכרי.
כל אוהדת את ״מדוע ההתרגשות: לפשר

 האשת השיבה שאלו. שר־ר,ביטחון?״ את בך
מדב אני שמיטחון? ביטחון ״איזה בתמיהה:

 הדתיים רואים? לא אתם שלי. הנכד על רת
 משה יחי הכותל. ליד תפילין לו הלבישו

 רב־ הרמטב״ל, הוכיח השבוע >• שלי!״
 בכל איש־צבא הוא כי כר־לב, חיים אלוף

תון זה היה איבריו. רמ״ח  העיתונאים בעי
תון, תל־אביב. קולנוע באולם שנערך ש בעי
ה מרכז העיתונאים, אגודת על־ידי אורגן

 תל־ ועיריית ראש־הממשלה שבמשרד הסברה
 ראש־ גם הרמטכ״ל, מלבד השתתף, אביב,

ע תל־אביב, עיריית ש הו מגר י יי ה ץ׳ג
 היה הבלאגן קהל, ומרוב חינם, היתד, כניסה
 רבים נאלצו מקומות־ישיבה מחוסר גדול.

 ״ערב תושייה: בר־לב הוכיח ואז לעמוד•
ישי מקומות להם שאין לאלה במיוחד טוב,
 שלושה פה יש טועה, אינני אם אבל, בה.

בהצ אמר, לשבת,״ ואפשר פנויים, מקומות
מש הראשונות. השורות אחת לעבר ביעו
מה במעבר מהעומדים אחד כי בר־לב ראה
 וזהו!״ — לשבת ״אדוני, בתוקף: הוסיף סס,

 ה־ של הצבאית התקיפות את קיבל הקהל
 בר־ הדגיש בדבריו • בתשואות. רמטכ״ל

 כל המצרים יזמו לא 1948 שנת מאז כי לב
 ״אינני ישראלי. כוח או יעד על התקפה

המודר בתקופה אבל פרעה, עשה מה יודע
 של זעום מיספר היו עשו שהם מה כל נית

 כש־ חסרי־מגן־כימעט, ישובים על התקפות
 • לטובתם.״ עצומים היו יחסי־הבוחות

 אלימלך המנחה, הזמין הערב בהמשך
 רבי- יהושע תל־אביב, ראש־עיריית את רם,

ה ראש־העיר את מזמין ״אני לבמה. נוביץ׳
 רבי- ובעוד הכריז. במדינה!״ ביותר צעיר

 מיהר ממקומו, מתרומם 57,־ד בן נוביץ/
מבחי לפחות ביותר ״הצעיר להוסיף: רם
 מישהו צעק נכון,״ ״לא בתפקיד.״ הוותק נת

כבר בפועל ראש־עירייה ״רביניביץ׳ באולם.

המסיבה
של

סילבי
 אותו ענק, ובמחשוף בלונדית בפיאה

 סילכי קיבלה אלגנטי, במעיל כיסתה
 לרגל במסיבת־קוקטייל אורחיה את קשת
 מנוסי, צילה כשלידה סיפרה, הופעת
 הרמטכ״ל, שב היו הספר. עיטורי בעלת
וה פרס, שמעון וח״ב בר־לב, חיים

 של ארוכה שורה ועוד השוודי, שגריר
הנשל במבטים סילבי משהבחינה אישים.

 להם־ ״רציתי אמרה: מחשופה, לעבר חים
 חסרת־לב.״ נבלה שאני ההשמצה את דיך
 הסופד היה בא, לא אך שהוזמן, אחד >•

 שלח הוא האישי כנציגו עגנון. ש״י
ד. בנו, את ד מ  המסיבה אחרי כשעה י• ח
 נום- מסיבת־קוקטייל התקיימה סילבי, של
 הבריטי השגריר בבית ברמת־גן, פת

 עם הציבור מן שנפרד האדו, מייקל
 שם היו בארץ. כהונתו תקופת סיום

 פרס, שמעון וח״כ בר־לב, חיים רמטכ״ל,
אי של ארוכה ושורה השוודי, והשגריר

הת לארגנטינה, העובר ד,אדו, אולם שים•
ה המסיבה ״זוהי בלבד: אחד בדבר פאר

 טאליק!״ מופיע שבה הראשונה דיפלומטית
 טל. ישראל לאלוף כמובן, היתה, כוונתו

 הקאריקאטורות מופיעות כלל בדרך @
 טיל־ של העמוד מול (פרקש) זאם של
 אך זה היה לכן הארץ. במוסף קשת בי

 סילבי של המסיבה אחרי שיומיים צודק
 ה־ תערוכת של החגיגית הפתיחה תתקיים

 הקאריקאטורות רוב שלו. קאריקאטורות
מ להתפעל כדי בחיים, שם הופיעו שלו

צב בסדר תוכנן הכל # הקיר. על עצמן
 :במיבצע השתתפו הבן וגם האם גם אי.

 שולמית האם: הפסח. בחג חיילים הסעת
גרודצ־ ולדק של אלמנתו גרודצקי,

מנוסי וצילה קשת סילכי
מסיבות־קוקטייל

 חיפה, ראש־עיריית מזה וחוץ שנתיים,
 אבא של במקומו שבא פלימן, משה
בוותק!״ ממנו צעיר המנוח, חושי

האש
של

קיל
 מפלגה, באותה חשובים חברים שניהם

 ראש־עיר. השני שר, אחד העבודה• מפלגת
 וראש־עיריית כרמל, משה שר־ד,תחבורה

 תקף השבוע נאווי. אליהו באר־שבע
 זה היד, רבה. בחריפות חברו את מהם אחד

 אליהו בבאר־שבע. שנערכה בבמת־עצמאות
 שכרמל התחבורה, משרד את האשים נאווי
 משרדי אחרי מפגר הוא כי בראשו, עומד

ה ״הפעולה הנגב. בביסוס אחרים ממשלה
 בבאר־שבע התחבורה משרד של אחרונה
 באה הרכבת כאשר שנה, 15 לפני נעשתה

 כדי יותר להרבה זקוקה באר־שבע לנגב.
 ובה־ ,החוויר כרמל שליחותה!״ את שתמלא

 למארחו: להחזיר ניסה לנאום, תורו גיע
 הוא הזה החגיגי שהמעמד בטוח הייתי ״לא

 בכעס. אמר נאווי!״ לדברי המתאים המקום
שר־הפיתוח־ור,תיי שגם התברר השבוע •

אחת פעם לפחות היה קול, משה רות

 מלחמת לפני זה ״היה חיה. אש תחת בחייו
 כשהייתי בוקר ״כל קול. סיפר ששת־הימים,״

 ליג־ בי נועץ היה להתגלח, לאמבטיה נכנס
 את לעומתי ודורך עיניו, את ירדני יונר

 בהתרגשות, השר המשיך אחת,״ פעם נישקו.
 לא פגע שהוא אלא לעומתי, כדור שלח ״אף

 בקומה אלא הרביעית, בקומה ביתי, בקיר
 המזל ולמרבה החמישית, הקומה מעלי,

 יושב- סגן זאת מששמע נפגע.״ לא איש
 טייכמן, חיים ד״ר הל״ע, מרכז ראש

 מישחק־ כללי לכל בניגוד ״זה :הכריז
החמי שבקומה יודעים אנחנו המילחמה!

״אבנים רק מיידים שית  בהתכוזנו, !
 • הפועל. בוועד החמישית לקומה כמובן,

 המנוח, לוין אייה הרב היה כמה עד
 סיפר לתלמידיו, מסור האסירים, של רבם

 מנחם השר החרות תנועת במועצת השבוע
 הרב החל בגין, סיפר צוואתו, את כנין.

 פעם ומדי שנה, 30 לפני עוד כותב לוין
 מותו, עם אחר. או זה פרק בה מתקן

 הפרקים אחד כי נתגלה צוואתו, כשנפתחה
 ששכר- לשמור יש אסתלק, ״אם קבע: בת

 ל- מים להבטחת יינתן לי המגיע הלימוד
 דבית־רבן.״ תינוקות של צימאונם הרוויית
 שנה 30 לפני כי הצוזאה לפותחי התברר

ב כרוכה בירושלים המים אספקת היתד,
ש לכך לדאוג קשה והיה רבים, קשיים
 הרב ביקש לכן צמאים. יישארו לא הילדים

האח משכורתו כי בצוואתו להבטיח לוין
ה לילדים תובטח בישיבה כמורה רונה

צמאים.

^ יי י י

■!

פילס בוורלי
עולמי פירסום

שנ תוך לצמרת דרכה את עשתה היא
 לאנשי רק ידוע שמה היה אז עד תיים.

נח היום ניו־יורק. של העירונית האופרה
רלי שבת  הסופראן לזמרת פילס כוו

 מוזכר ושמח אמריקה, של ביותר הטובה
ת בנשימה הן עם אח תי  גדולות של שמו

ג׳רלדין הדורות: בכל הסופראן זמרות

 ואמיליטד ברגר ארנה פראר,
גלי־קורצ׳י.

 האופרר במיקדש כיום מופיעה בערלי
 שכבשר אתרי מילאנו, של סקאלה הלה —

 בדרום־אם האופרה בתי את בזה־אחר־זה
 היא הבאה בשנה וגרמניה. וינה ריקה,
 ה האופרה להקת של הפרימדונה תהיה

תופיע לונדון של מלכותית  בקובנט ו
גארדן.

 ש? המטאורית עלייתה סיפור מאחורי
 אישית טראגדיה קיימת סילס, בוורלי
 מבימת שנים כעשר לפני פרשה בוורלי

ילדר היא ילדיה. את ללדת כדי האופרה

סילברמן בלה
קאריירה עושה

 הבן ואילו חרשת נולדה הבת ובת. בן
לריפוי. ניתנת בלתי בצורה מפגר נולד

 לבימת בוורלי חזרה זו טראגדיה לאחר
שיות הפכה האופרה, ת לאי מתי  חדשה, בי

ההלל. את עליה גומרים המבקרים שכל
 לפירסום סילס בוורלי כשזכתה השבוע,

ת עולמי  של ,־סקאלהבלר הופעתה בעיקבו
 בת היא בוורלי מוצאה. גם נודע מילאנו,

 בברוק־ שנולדה מרוסיה, יהודים למהגרים
זן.1סילבר בלה בשם וגדלה לין

 להופעה דולאר 5000 מקבלת היא כיום
 :בלה־בוורלי השבוע אמרה שלה. יחידה
 בי, חפץ לא איש בהם שנים עלי ״עברו
 עכשיו בבר־מיצווה. לשיר כדי לא אפילו

ת פיתאום הפכתי שי ה עולם של לחיפו
אופרה.״

 על הלד■,־סקאלה תיזמורת כל קמה וכאשר
ואמ בלה־בוורלי התנצלה לכבודה, רגליה

ה רה:  אוהבים שהאיטלקים מפני בטח ״ז
ת עם גדולות, נשים  וישבנים גדולים חזו

גדולים.״

 גרו״ עודד הבן: אמפא. חברת מייסד קי,
 לקחו הם חברה. אותה ממנהלי דצלןי,

 במיב־ אישית והשתתפו הפרטי ריכבם את
 אמפא־אמקור. של המסורתי ההסעה צע

 • חיילים. 3000 הסעת המיבצע: סיכום
 אך אשה, בלי אלינו. חזר הוא סוף־סוף

כמובן. כרמן כני הזמר מכונית. עם

מרץ עודר
במל הישראלים מנצחים מדוע ן )
ם ן ו ה תי הערבים? את חמו
ע י ] ה התרבות שקעה בכלל מדו
ת ערבית [ ] תז השנ-ם במאו  האחרונו
ן על 1 ן אן תיאוריות. הרבה יש כ
חד משכנעת 1 | שהוש־ התיאוריה במיו

ת במסיבה השבוע, מעה |  דיפלומטי
 ראש וייצמן, עזר האלוף על־ידי , 1
אג״ם. [ י
של עניין הכל זה לדעתו, — ! !
נשים. ריבוי 1 1
 הוא מיותר, מרץ יש לערבי אם , !
שלישית, שנייה, אשה לשאת יכול ! 1
שין מכיוון רביעית. [ | קלים, שהגירו
ת, אשה לשאת גם יכול הוא , ! שי חמי
שביעית. שישית, 1 1
מרץ. לו שיש כמה [ |
מוציא הוא שלו המרץ כל ואת ן <
רן 1 י זו. בד

י הוא מה אירופי, אדם אבל ,— י
לעשות? יכול > <
אחת. אשה לו יש )1

ברירה. אין עליו, נמאסת היא אם [ י
 אין הזה למרץ מרץ. אצלו מצטבר , !
מוצא. 1 י
ה את להשקיע מתחיל הוא אז ! !
ע, במחקרי הזה מרץ 1 י ר מז או ובתי
ת, יות [ ! ח מאתמטיו תו בפי לוג ו טכנו
 בעוד ומתקדם. מתקדם והוא יה. > !
מו. תקוע נשאר שהערבי ) ! במקו
ל, היהודים של גורלם — י | כו י
ת היה ! !  לולא הערבים, כגורל להיו
גרשום. רבי 1 1
גרשום רבי אסר שנה, אלף לפני [ י
ם על , < די הו את הי ש ר ל ת ה יו ש אחת. מא
מיותר. מרץ יש ליהודים אז י 1
בן. לישראלים, וגם [ | כמו
ת, מנצחים הם לכן ! ! וב במלחמו
השטחים. שאר כל י י

 בארצות־ בגולה. הסתובב הוא שנה־וחצי
 סטודנטים בפני שם הופיע הוא הברית.

 באר־ השוהים ישראלים ובפני אמריקאיים
להת משתדל הוא משחזר, עכשיו, ר,״ב.
 בני מופיע לכן הישראלי. לקהל שוב רגל
פו... כייאם עומר במועדון כעת בעי בי
תיירים. בפני קר

השבוע פסוקי
חיים רם־אלוח הרמטכ״ד, •

 לנו יש הפסקת־אש ״במקום :כר־לכ
הפסקות.״ וקצת אש

 כין יחסי־הכוחות על הנ״ל, •
 אם חשוב ״לא והערכים: ישראל

 מיליונים. הרבה או מיליונים קצת אתה
מיליונים.״ איזה חשוב
כ אלמוני, מערכי דיפלומט +

:טיימס״ ב״ניו־יורק שצוטט פי
 לנו אין ועבד־אל־נאצר, מאיר גולדה ״בין

 שלום).״ (להשיג סיכוי
 טוב ״יותר מנוסי: דירי החרזן

קפואה.״ ממלחמה כפוי שלום
מראשי ווייספיש, לייבלה •

ה בין ההבדל על קרתא, נטורי
עשתה ״הנצרות :והנצרות ציונות

ביז עושה הציונות אחד. יהודי עם ביזנס
יהודים.״ מיליוני עם נס




