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 מודעת את גילה עכו שליד מג׳וליס נבואני בשם הזה העולם קורא
 נבואני: כותב .21.10.72 בתאריך אלשבקה הלבנוני בשבועון הפירסומת
 פיר־ במיסגרת פרי חני הדוגמנית של בתמונתה באלשבקה ״נתקלתי

 היופי שגרירת רק שלא מקווה אני פקטור. מקם של לשיפתונים מומת
 שגם אלא פירסומת, למטרות ערביים בשבועונים תופיע מישראל
ערב.״ לארצות ישראל בין הקרוב בעתיד יוחלפו טוב רצון שגרירי

בי מתהלכת בבני־ברק 9׳
 ״הוי, :הבאה האימרה אלה מים
 היה תחילה !הרבנות ירדה איך
 קוק, יצחק אכרהם הרב

 הרב בא אחר־כך כהן. שהיה
ש הרצוג, אייזיק יצחק

אי הרב בא אחר־כך לוי. היה
 שהיה אונטרמן, יהודה פר

ה ישנו עכשיו ישראל. לפחות
ממ שהוא גורן, שלמה רב

זר...״
 עזר נושא, אותו על 8

 תוארי אוסף ״גורן ז וייצמן
 אחר- צבאי. רב תחילה רבנות.

 ראשי. רב אחר־כך אלוף רב כך
רב־ממזר.״ ועכשיו
 שצילם לצלם נודע איך 0

 והאחות האח של חתונתם את
 מועד על לנגר ומרים הנוף

ה נפתרה השבוע ? החתונה
 אלה היו לא במיקרה תעלומה.

ש גורן שלמה הרב של אנשיו
ה של צילומית להנצחה דאגו
 לא התיקשורת. באמצעי טקס

 ההזמנה יצאה במיקרה כל־כך
 שר־הביטחון של מלישכתו

 גפתלי שדוברו דיין משה
א ה מצלמי לאחד טילפן לגי

ל לבוא אותו והזמין עיתונות
 לפרט. מבלי החתונות אולם

 השיב הצלם, של להתעניינותו
 לא לבוא. לך ״כדאי לביא:

תתחרט.״
הצ השומר השתלט איך 0

ב בית־אלפא? קיבוץ על עיר
 מעוז הקיבוץ היה 40ה־ שנות

 של מועט פשמיספר מפא״י של
 הצעיר. להשומר השתייכו חבריו

 ליד להתיישבות עלה 1940ב־
כש ניר־דוד קיבוץ בית־אלקא

 מי היה אז ממתיישביו אחד
 היום והידוע ה״שלייגר״ שכונה
 יפה אברהם (מיל.) כאלוף

השלמה. ארץ־ישראל מראשי

 להביא המשימה הוטלה יפה על
 על הצעיר השומר להשתלטות
 של הטקטיקה על בית־אלפא.

ה בקיבוץ השבוע מספר יפה
 השליי־ :האחרון בגיליונו ארצי

 ילדי אל יום כל בא היה גר
 ו־ משחקים מלמדם בית־אלפא,

 את כבש קצר זמן תוך צופיות.
 מאורגן באופן והכניסם ליבם

 לא הצעיר. השומר לתנועת
 וההורים מספר חודשים עברו

 :מהילדים אולטימטום קיבלו
 להשומר עוברים שאתם ״או

לקי עוברים שאנחנו או הצעיר
 את קיבלו ההורים השני.״ בוץ

 לא היום עד אך האולטימטום
הס את הצעיר להשומר שכחו

בגבם. שנעץ כין
 ח״כ חילק הכנסת במיזנון 0

 שהשבוע שכטרמן, אברהם
ו עובר לכל יין ,52 לו מלאו
 כדורגל!״ קבוצת לי ״יש שב.

 נולד יום באותו חגיגית. הבריז
.11ה־ הנכד לו
 שב־ ישב היום למחרת 0!

 ועדת־הכל- בישיבת ראש טרמן
פינ שר-האוצר נתן שבה כלה,
 בלתי- יחיד הצגת ספיר חס

תש מונחים היו לפניו חוזרת.
 מטעם שאלות של עמודים עה

 ספיר תמיר. שמואל ח״כ
 במילה, מילה השאלות את קרא
 הטעמות- הבעות־פנים, תוך

 שהבהירו ותנועות־גוף לשון
 כל על חושב הוא מה בדיוק
 יריביו כשגם ושאלה, שאלה
 נוכח מצחוק להתגלגל נאלצו

 כדי תוך הווירטואוזי. המישחק
 על חושב, הוא מה אמר גם כך
 כשהוא זרם־התודעה, שיטת פי

 במוחו. שחולף מה כל מבטא
במ לא־נורמלי בידור זה היה
 הפנינים בין וחצי. שעתיים שך
 :לעניין ושלא לעניין ספיר, של

פלוני? את מעריך אני ״איך

 ולו לחתן, בנות כבר ,לי אין
 יש מה אז לחתן. בנים אין כבר

כש ...בהתחלה, להעריך? לי
 היה השילומים, את קיבלנו

 מן יוצא כאדר יוחנן ח״כ
 לדווח שהתחלתי ברגע החדר

מגר מקבלים שאנחנו מה על
 כשהתחלתי מכן, לאחר מניה.
מה שקיבלנו הנשק על לספר

 באוזן להקשיב התחיל גרמנים,
שו שאינו פנים ומעמיד אחת
 להרכבת המיפעל (על מע...

 מנצרת אולי בנצרת) מכוניות
מנצ לא הפעם הגאולה. תבוא

עי מנצרת אלא תחתית, רת
 ההבדל מה יודע לא אני לית...

 מפרקי- ובין כונסי־נכסים בין
 ששניהם חושש רק אני חברה,

 רבותי, סבלנות, כסף... ירצו
ש כמו זבלנות, או סבלנות.

 ...הייתי הייקים. פעם אמרו
ליי מחברת מיכתב לקבל צריך
נת קיבלתי. ולא באנגליה לוד
 אז אותו. איבד שהדואר ברר
ה הציר את לשלוח צורך היה

החב אל בלונדון שלנו כלכלי
העתק. מהם לקבל כדי רה,

יש לדוגמניות מתחרה 0
 רבין, לאה בדמות קמה ראל

 באר- ישראל שגריר של אשתו
ה רבין, יצחק צות-הברית

 אחרי תפקידו. את לסיים עומד
ש החגיגית הצהריים ארוחת
 בוואשינ־ שעבר בשבוע נערכה

ה מלווה מפעל על־ידי גטון
 נמכרו' בה ישראל, של פיתוח

 במקום נערכה הבונדס, איגרות
תנ דמויות של תצוגת־אופנה

 היתה המדגימות כשבין כיות
המס על שעלתה רבין לאה גם

 תשואות לקול והדגימה לול
אמנו. רחל דמות את הקהל

לס העומד אחר שגריר 0!
למו ולחזור תפקידו את יים

 ארצות־הב־ שגריר הוא לדתו
 כרכור וולוורת בישראל רית

ל האחרון בתפקידו שכיהן
 נחשב ולכן שנים 11מ־ מעלה

אח ישראל. בענייני לבר־סמכא
 של האחרונות הפעולות רי

 את ברבור הביע בסוריה, צה״ל
 ״אתם, הישראלים: על דעתו

ב תמיד מפריזים הישראלים,
 בל- בנהיגה תחומים: שלושה

 ובכמות באורך תי־ממושמעת,
 לשאת אוהבים שאתם הנאומים

הת ובעוצמת — הזדמנות בכל
 והוא שלכם.״ הצבאית גובה

אומר. שהוא מה יודע כנראה

 האינפורמציה ממקורות אחד כי
 הרווק השגריר של החשובים

 מי" הרכילאית היתה 64בן_ה־
 מישקלו שלמרות אסי״ד רה
בר היה בנשימה וקשיים הרב
ל ברגל פעם מדי עולה בור

 לשמוע כדי שלה הגג דירת
טרייה. רכילות קצת

הע מילדותו זכרונות 8'
 אדי־ (״ליובה״) אריה ח״כ לה

 גלי־ בתוכנית שסיפר אכ
 חייו על ,16 בן כשהייתי צת״ל,

 במוסקבה. 20ה־ שנות בראשית
 אז חילקה אליאב של משפחתו

ה מציירי אחד עם דירתה את
 של אביו העיר, של פורטרטים

מחב פסטרנק כורים הסופר
 פרם ובעל דיווגו דוקטור של רו

 כשיצא שנים, 12 לפני נובל.
יש בשגרירות לשליחות אליאב

ב פגש בברית־המועצות, ראל
 את מוסקבה של התעופה נמל

 ימים שבאותם פסטרנק, בוריס
 והואשם בברית־המועצות נודה

 בקוסמופו־ שם המימסד על־ידי
לג רק הספיק ליובה ליטיות.

 ״אני לו: ולומר לפסטרנק שת
 אית־ גרה אשר מטילדה של בנה
שניצ כשהאשה במוסקבה,״ כם
 אותו הרחיקה הסופר ליד בה

או לשלומו. מחשש מהמקום
 היתה אליאב, סיפר אשה, תה

 ב־ ביסודיות המתוארת לרה,
ז׳יווגו. דוקטור

 אלוף־מישנה צה״ל, דובר 0׳
 עמד להכ (״פינייה״) פנחס
 הכתבים בלחץ שעבר בשבוע

פר להם לגלות כדי הצבאיים
 מסו־ בטחוני אירוע אודות טים
ב להתחמק הצליח פינייה יים.

 ברורה. תשובה מכל אלגנטיות
לל המשיך הכתבים אחד אבל
סבל פקעה לבסוף עליו. חוץ
ל סיפר והוא הדובר של נותו
 ״ילד הבא: הסיפור את כתב
 בשאלה: אביו אל פנה אחד

 אירופה בין המרחק מה ,אבא,
 סילק הטרוד האב לאמריקה?׳

 אל נ מפה ,לך :מעליו הילד את
רו אתה המוח, את לי תבלבל

 כעבור לי!׳ מפריע שאתה אה
 אל הילד חזר ספורות דקות
 ,אבא, :נוספת בשאלה אביו
 ?׳ באוסטרליה יש חיות איזה

 סטי- ממני שתחטוף או ,תסתלק
ני לבסוף האב. אמר !׳רת־לחי

 :ושאל ברעד אביו אל הבן גש
שא אותך לשאול מותר ,אבא,
 ואמר: האב אליו חייך לה?׳

לא אם תשאל, בני, ,תשאל

 חייך ״,תדע. לא פעם אף תשאל
 ואמר: הצבאי הכתב אל פינייה
 לשאול, להמשיך יכול ״אתה

 לא פעם אף תשאל לא אם כי
!״תדע
מי תורג׳מן, מרקו 0
 מעמודי אחד בשעתו שהיה
 תל- של הלילה חיי של התווך
 חיים טוב) (אפילו חי אביב,

 ובתל־אביב. בירושלים כפולים
 בתל- מבלה הוא הימים את

 מנהל הוא בלילות ואילו אביב
בירו אבו־טור מועדון את

 לו מפריע שלא מה שלים,
 תמיד, כדרכו לארח, להמשיך

 בירושלים צה׳׳ל. חיילי את
 את במועדונו מרקו מארח
מסי ועורך המרכז פיקוד חיילי

 חיל־האוויר. של לטייסות בות
 למשל, האחרון, החמישי ביום
 כמו הירושלמי מועדונו נראה

 בימים התל־אביבית קליפורניה
 להקת חברי לשם באו הטובים.

ה הופעת בתום המרכז פיקוד
 הצגתם של הירושלמית גאלה

 פסטי־ משתתפי וכן החדשה
 כו״ ובראשם בל־הזמר־המזרחי

 בנאי. ויוסי שרעבי עז
 עד במקום נמשכה ההילולה
 הבוקר, של הקטנות השעות

 פיקוד אלוף הגיש כשבסיומה
 רחכעם האלוף המרכז,

תקלי במתנה זאכי (״גנדי״)
להקתו. חברי לכל טים

השבוע פסוקי
הער המחלקה יו״ר •
 אליעזר כמפ״ם, כית

 יש המערבית ״בגדה ז כארי
 קודם רבות. שנים כבר מלוכה

 היום חוסיין, המלך שם שלט
דיין.״ משה המלך שם שולט
 רוט־ יעקב הטור כעל •

 האחרונה נסיעתו על כליט,
 :לארצות־הברית דיין משה של

ה שדה כי למשל, נזכר, ״אני
עו בוויאט-נאם הנפלא ניסויים

 לצורך רגע בכל להיסגר מד
ה יפתח היכן ותוהה שיפוצים

מו לאן תוהה אני החדש. שדה
ו במזה״ת, הזיון מירוץ ליך
 של זו כמו מניסעות־רכש האם

 מזויינים יוצאים איננו דיין, מר
מדי.״ יותר
 יוקר־ ״למדד :הנ״ל •

הש יש האוייב במחנה המוות
יוקר־החיים מדד על ישירה פעה

שלנו.״

*1 1 1 רבים טליה התנפלו ההצגה לאחר ביקנעם. השקרים בוטיק בהצגת השבוע הופיעה 1
' י י ' י  נחבלה נפלה, הרב, מהקהל להתחמק ניסתה יונה חתימות. וביקשו מהקהל '

בבית. למנוחה שוחררה ואחר ימים חמישה במשך טיפול קיבלה שם לבית־חוליס, הועברה בשפתיה,

18407 הזה העולם


