
ם שי אנ
 התפילה

:גין1 של
 מחפש הוא עסוק. איש הוא כלל בדרך
 דואג והוא הכרזות, מבריז הוא עתיקות,

 כמובן. דיין משה מי? לביטחוננו. גם
 בערב הרביעי ביום שעבר, בשבוע אבל

ממש לחלק גם זמן מצא הוא דיוק, ליתר
 היה אהרונה. ולכלתו אפי לבנו פחתו,

 ספיר כשפינחם בדיוק זמן באותו זה
 קליידסקופ, של הפומבית בתוכנית הופיע

 הפוכה מדיניות והיתווה בר,׳נל־ר,תרבות,
 שלושת המוחזקים. בשטחים דיין של מזו

 גוני במיסעדה ליבם את אז סעדו הדיינים
דיב גם הם מלאכול חוץ בתל־אביב. דולר,

כמו ארכיאולוגיה, על מה? על ביניהם. רו
 התנ״ו• ועל היהודית, הדת על גם בן,

 שופ־ בספר בקיא די דיין שמשה התברר
 יותר נושא על לשוחח עברו אחר סים.

 על לאביו סיפר אסי הקולנוע. פרוזאי:
להש עומד הוא בו חדש, לסרס ההכנות

קולנוע. הפקות על עימו והתייעץ תתף,
 ל־ מבריסל דרכו שעשה אל־על במטוס
פי עטורי חסידים, קבוצת טסה תל־אביב,

 הסר התפילה שעת כשהגיעה וזקנים. אות
 החסידים אחד טפח למניין. העשירי להם

ל להצטרף וביקשו נוסע, של שיכמו על
 גדולה. מיצווה בך על־ידי ולעשות מניין,
 הב״ אז רק והצטרף. ממקומו, קם הנובע

 בגין. מנחם השר זהו כי החסידים חינו
 מיצווה זוהי למניין כעשירי בשר ״לזכות
 ולא החסידים, אמרו ומכופלת,״ כפולה
 שנחת עד התפילה, אחרי גם לבגין הניחו

 ידוע, ישובי־הספר לילדי # בלוד. המהום
 לביקור כר״לם חיים הרמסכ״ל מגיע שאש

 לעשות סיכוי להם יש במסוק, ביישובם
 ראש־המנד הגיעה השבוע באוויר. סיבוב
 עין־ במשק לביקור מאיר, גולדה שלה,
 שהביא המסוק סביב התאספו מייד חרוד.
לע בתיקווה המשק, מילדי עשרות אותה,

 את גולדה משהבינה באוויר. טיול רוך
 אני לא, ״לא! אמרה: ההתקהלות, מטרת

הש כלל בדרך <• טרמפים!״ נותנת לא
 משרד ענפי כל על מאיר גולדה תלטה

 באותה כימעט עובדת היא ראש־הממשלה.
 אשכול לוי קודמה, כמו עבודה שיטת

 אחד: הבדל יש זאת בכל אבל המנוח.
 בעוד מוקדם, למשרד לבוא אהב אשכול

 לפני ממיטתה לצאת אוהבת אינה שגולדה
ה הפגישות רוב ולכן בבוקר, 10 שעה

 .11 בשעה רק מתחילות שלה חשובות
 בשעות לעבוד גולדה אוהבת זאת לעומת

 תנועה ישנה ולכן הלילה, של המאוחרות
הקטנות בשעות בכירים, פקידים של ערה

 התפטרותו # ביתה. ליד הלילה, של
זיכ דה־גול, הגנראל צרפת, נשיא של
 וייצמן עזר האלוף אג״ם, ראש את תה

 האנשים אחד היה עזר שמפניה. בבקבוק
 דה־ בי משוכנע שהיה בישראל הבודדים

 אף הוא שערך. במישאל־העם ייכשל גול
 רב־ שר־הביטחון, עוזר עם על־כך התערב

בק על צור (״צ׳רה״) צבי (מיל.) אלוף
 עוד ידועה. והתוצאה שמפניה, בוק
 גולד־ נחום ד״ר ידע משנה למעלה לפני
דע לתת יצטרכו הגדולים ארבעת כי מן,
 ישראל בין והסיכסוך המרחב לבעיות תם

 במסיבה גויידמן גילה זאת למדינות־ערב.
 סגן של בביתו בשבוע־שעבר שנערכה

 טייב־ חיים י״ר הל״ע, מרכז יושב־ראש
 ביקש תוקף, יתר לדברים לתת כדי מן.

 שמעה אבן כי שתעיד מרעייתו גולדמן
 לפני כבר המרעישים הגילויים את מפיו
 עזר ״רעייתי הנוכחים: אחד העיר שנה.
״למענו ועדה כנגדו . .  יובל לקראת • .

 תל־אביב עיריית ערבה תל־אביב של 60ה־
ה בין היובל. לכבוד כרזה לציור תחרות

 צילה הגרפיקאית גם היתר, משתתפים
 דירי הפיזמונאי צילה, של בעלה טי. מג!

 ציור לתחרות להגיש לה הציע מנוסי,
 שמעה לא במובן צילה עכברוש• של גדול

 כפרס וזכתה אחרת ברזה ציירה לעצתו,
 עב־ הפיזמונאי הוזמן כאשר • השלישי.
 במיסגרת להרצות אלמגור, דן המישקל
 הוא בבית־ציוני־אמריקה, רוטרי מועדון

 חדר לאיזה במודיעין ושאל למקום הגיע
 לו השיבה ושמאלה,״ ״ישר לפנות. עליו

 צריך דווקא אתה דעתי לפי ,,אבל הפקידה,
ה על לו והורתה הוסיפה ימינה,״ לפנות

נזישקל. שומרי אגודת של שלט

הספר
של

בי <י

 אורי* למשורר רק היתה עכשיו עד
ה השטחים על חזקה גרינברג, צבי

 השבוע כמובן. השירה, בשטח מוחזקים.
 ייבי, המשורי בדמות מיתחרה, לו קם

הו -בי אורי־צבי. של לדיעותיו המתנגד
 פסליו בתמונות מלווה טפר־שירים, ציא
 בספר השירים רוב תומרקין. יגאל של
 אחמד, מהם, אחד הישראלי. הכיבוש נגד הם

 ילין* נתן לח״י, מפקד שהיה למי מוקדש
 העיק- לעמידתו הערכה מובעת ובו מור,

 יהודית״ערבית. להבנה ילין־מור של בית
• ל־ משותפים. דברים כמה להם יש י

בארצות־חכרית ואשתו) לוריא רענן (עם ארבל עמליה
 העיקר — מוכר אתה מה חשוב ״לא

 עיקרון אומר מושכת,״ תהיה שד,עטיפה
 עמל־ עצמו. את שהוכיח אמריקאי, מיסחרי

 בעצמה, ובעלת־גלריה ציירת ארבל, יה
הישראלית. באמנות זה עיקרון יישמה

 בשוק להתמודד קשה הישראלים לאמנים
ה על ההיצע רב בו האמריקאי, האמנות
 תע־ את המציגים מהם מעטים רק ביקוש.

 מיסחרית. להצלחה גם זוכים מכותיהם,
אורגנה לא מוזר, הדבר שייראה כמה ועד

 הסתבר כשהתעניינה, השוק. דרישות ומד.
 בתור, שנתיים להמתין עליה יהיה כי לה
 להציג מוכנה תהיה הגלריות שאחת עד
עימה. שהביאה היצירות את

 ליד התיישבה היא נואשה. לא עמליה
 הישראלי הקונסול של ובעזרתו הטלפונים

 העניינים. את לארגן החלה אשכול נחום
 התלהבות תחילה גילו שלא האמריקאים,

ה בעמליה עניין גילו ישראלית, לאמנות
טלוויזיה, תוכניות 11ב־ הופיעה היא יפה.

ארץ עפריה הפלאות ב
 ייצוגית תערוכה בארצות־הברית כה עד

ישראלית. אמנות של מימדים רחבת
ה את לשבור החליטה ארבל עמליה

מוקד הכנות כל ללא אחד, יום טאבו.
 50כ־ של ופסלים ציורים 400כ־ ארזה מות,

 בגלריה המיוצגים ישראל אמני ממיטב
 לארצות־הברית. ונסעה לים, גלריה שלה,

 איש באמריקה. כתובת אף לה היתד, לא
 חדר אפילו בנמל־ד,תעופה. לה חיבה לא

 בליל למצוא יכלה לא בניו־יורק במלון
לשם. הגיעה

 של בגלריות להסתובב התחילה אחר־כך
אמנות שם מוכרים איך לראות ניו־יורק,

מו מדו רכיא. ולאריר, בודו יעקב
 זה ביים. שאריק בתוכנית למשל, פיע,
בהריון. שניהם נשות שני: דבר אחד• דבר

שת גבעת על הבלאדה ו התחב

ישראלי איקא לפי לחובש" ה״בלאדה
 אותו לחובש, הבלאדה של הוזירוס לקרות. מוכרח היה ה ון
 במקום זכה בו השפוך הדם שבזכות ומלודרמאטי, רגשני סיזמון 1

נוג ליצור חייב היה השנה, הישראלי הזמר בפסטיבל הראשון
 הדם של זול מיסחור לקלוט יכולה אינה בריאה חברה שום דנים.
____9 0___________

 הלגיטימית והתגובה להגיב. מבלי בגבולות, להישפך הממשיך
 קרה כך הפארודיה. אלא אינה בפרוטה ההירואיזם על ביותר

אחר. ישראלי פיזמון מכל פארודיות יותר הולידה לחובש שהבלאדה
רי קינן עמוס של במוערונם השבוע שנערך הפנינג בערב או  ו

 להב ורדה הזמרת הבמה על עלתה הצהובה, הצוללת ליפשיץ
טה בשעתו שחיבר המנגינה לפי הבאה, הפארודיה את ושרה  מי

שתי רובינא אילנה ששרד, לשיר וילנסקי אש: ביק
תי / אש ביקשתי שתי / מוקש. על אתמול כשעלי  / אש ביק

יש? מה יש? מה / החובש אלי כשהגיע
לי ולקח מוסר הטיף וגם / הסיגריה את מפי הוציא החובש ■אך

שים נפצעת אתה / נתן ה רק / וארטילריה ממוק ת לי חסר ז  שתמו
י׳ 1 , מסרטן.

שתי שתי / חבר. הוא החובש ספק אין / אש ביק  / אש ביק
שתי / יותר עוד טובה אסקוט אבל אש. ביק

שי / מצפצפת קצת היתה שלי הריאה אן עוד יכולתי רב בקו
דן נזכרתי אני / להתעטש. ידו רק זו היתה אבל / המלטפת בי

החובש. של
 ולא לחובש הבלאדה יוצרי את ללעג כמובן ששמה הפארודיה,

 בידי דקות, 10 תוך בצהריים יום אותו נכתבה השיר, נושאי את
 נצר, ואפי אלמגור דן שעשו המיחווה כדוגמת מנוסי. דירי
 למכירה השיר את לשיר הזכויות את מעמיד שהוא דירי, גם הודיע

צר,״ל. לפצועי קודש יהיו שהכנסותיה פומבית,
 במכי- השתתפו ואחרים, כוכבה ג׳ודי ניצן, כשלמה זמרים

ל״י. 100ב״ הזכויות את שקנה בנאי, חיים בשיר זכה לבסוף רה.
 נפוצה ,אלמוני שמחברה לחובש, הבלאדה על נוטפת פארודיה

 שרובם אלה, בירושלים. העברית באוניברסיטה הסטודנטים בין
 הרגשתם את באמצעותה ביטאו בצד,״ל, מילואים חיילי ככולם

 השיר מנגינת לפי מושרת זו פארודיה ד,קיטשית. הבלאדה למשמע
שת, גבעת של התחבושת. גבעת נקראת והיא התחמו

 למסקנה סוף־סוף הגיעו צה״ל ובגלי בקול־ישראל שגם נראה
 לפצועי עלבון מהודה פיזמונים במיצעדי זה מסוג שיר שהכללת

 לחובש הבלאדה את יותר לכלול שלא הוראה יצאה השבוע צר,״ל.
 רק אותו להשמיע פופולאריות, ובתוכניות הפיזמונים במיצעדי
השיר. תוכן את ההולמות בנסיבות

ה והיהדות בעיתונים, פורסמו תמונותיה
ונשפים. מסיבות לכבודה ערכה מקומית

 לתמונות גם השערים נפתחו אז רק
 ערים בחמש תערוכות ערכה היא ולפסלים.
 לקליב־ המיני אופנת את החדירה גדולות,

 ובחו־ מרבנים נשואין הצעות וקיבלה לנר
בניו־יורק. רי־ישיבה

יכ ״לא עמליה, אמרה אחד,״ דבר ״רק
 כל מקשרים הם להבין. האמריקאים לו

 ,אז והרג. מלחמות עם ישראל את הזמן
 הזדמנות, בבל אותי שאלו הם מדוע,׳

 הישראלית?, באמנות זה את רואים ,לא
פרחים?״ אצלכם לצייר ממשיכים מדוע

 אם לירות. אלף על השניים התערבו לכן
 חלד שני, שושיק אריק, של אשתו

 בודו של אשתו אם בסכום. בודו יזכה בן,
ש במיקרה בכסף. אריק יזכה בת, תלד

 לא מהם אחד אף נכונה: ניחשו שניהם
 צרות. יש !,ישראלית בטלוויזיה • יזכה.

ה בד, מעבידתו התפטי למשל, השבוע,
הטו אח־ שהוא עינבר, ראלף במאי

ש ראלף, בארץ. הטלוויזיה שבבמאי בים
 הפופולארית הבידור לתוכנית אחראי היה

 במשך טלוויזיה בבימוי עסק עגול, אולפן
 לארץ. שהוזמן לפני בחו״ל, שנים עשר
 שהוחלט מכך נפגע הוא ההתפטרות: סיבת

 חסר־נסיון. נוסף, במאי מעליו להעמיד
 • ־־,תקכלה. טרם עינבר של התפטרותו

 הקריין הוא אחר מקופח טלוויזיה איש
שואל שהועבר אחרי פרי. עמק  מקול־י

הז אפילו כה עד לו ניתנה לא לטלוויזיה
 לעו־ המצלמה. בפני להופיע אחת דמנות

 הטלוויזיה תחל שכאשר לו הובטח מת־זאת
לק לי יתנו בשבוע, פעמים ארבע לשדר

 למלא כיצד • אחת• מהדורת־חדשות רוא
 למלא לא זאת וברל הרופא, הוראות אחר
 בן״ יעקב השחקן הדגים זאת — אותן

 של הראיונות בערב כשהופיע ירא,0
 כש־ הבמה על עלה הוא שי. שמואל
 שיניו. בין נעוצה מאוד ארוכה מיקטרת
הס מעישון,״ תרחק לו עלי ציווה ״הרופא

ביר.

השבוע פסול;׳
דיין: משד שר־דמיטחץ •

תמו זו ואין רעב, של מצב בעזה ״ראיתי
בעולם.״ סובה תדמית לנו שעושה נה

גלילי: ישראד שר־ההסכרה •  
 ולא מצרים, של למעשיה תתייחס ״ישראל

להצהרותיו־,.״
 ״ לשער צרפת ממשלת ראש •
 הם הזיכרונות ״סיפרי רינו: פול כר,

הפנסיונרים.״ של האטומיות הפצצות


