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אנשים
 אהפוך ואני אלוף, לי ״תן
המדינהנ״ את

ר פרש מדוע 0 אי  מ
ת מי  ן העבודה ממיפלגת ע

ת אלישע האדריכל טען  :ג
 ששם מפני לד״ש הצטרף ״הוא

 כמננ״ל אותו למנות הבטיתו
!״כור

מאו אילת הפכה האם 0
 טוען כן, בהחלט ? הימורים רת

 סטו־ מייק מדריך־התיירים
 ״ישבתי :ומספר לוכיצקי,

 ודיברנו מיזרחית במיסעדה שם
 הרים בעל־יהמקום הימורים. על

 של מועדון עם התקשר טלפון,
 ה־ אה וביקש בלונדון רולטה

 כמה של סכום לשים קרופייה
 הוא מסויים. מקום על לירות
 הרוויח ולבסוף זמן־מה, שיחק

לי״ש.״ 300
 ב- שורר גמור שיוויון 81

 זוהר. אורי של מישפחתו
 לשמור אשתו תור הגיע כאשר

 הבן, לומד שבו בית־הספר על
 את אורי החליף אכשלום,

הזמן. במחצית בדיוק אשתו
 רשות־השידור, מנהל ■1

 את הגדיר ליבני, יצחק
ב המשוררים ■מישדרי־השירות

 רבות שנים משך :־ששימש מי
 ב־ ומחזות סרטים על כצנזור

הסר היו מה מישרד־הפנים,
 -שראה, ביותר הטובים טים

 של תשובתו בחייו. לדעתו,
לה השנים כל שהתיימר גרי,
 באמנות והבנה ידע בעל יות

הפרברים, ״סיפור :הקולנוע
 הסרט שהוא אמריקאי, סרט זהו
עכ עד עשו שהם גדול הכי

 והמכוער, הרע והטוב, שיו...
ה השחקנים את גיליתי שם

גדולים.״
■  ארע בלתי־נעים מיקרה י

 רחל הירושלמית לשחקנית
 לגלם אמורה היתה היא רביד.

 שייקח של א-שתו דמות את
 הבמאי של בסיירטיו אופיר
 ה- אנטבה. על גולן צגחם

 כי יודעת אינה בסרט אשה
 לה שאמר מאחר הנחטף, בעל

 בעוד למילואים יוצא שהוא
מז עם לחו״ל נסע שלמעשה

 בסרט מגלמת שאותה כירתו,
 גולדגברג. חלי הדוגמנית

ב ליום־צילומים הוזמנה רחל
 שבה לסצנה בני־ברית, אולם

 החטופים מישפחות מבקשות
 להחליפם מראשי־הממשלה

 ערביים. אנשי־פידאיון תמורת
אמורה שאינה שידעה מכיוון

1 0 1 7 1 1  בסרגליק, חיים התעשיין מנוסי, דידי 1
 התיירות ואיש ברוני חובב הגרפיקאי 1■ 1״

 ״מיני החדשה המסעדה חונכי בין השבוע היי סטולוביצקי מייק
 אחד בשעתו שהיה ג׳קי״, ״אצל חורבות על שהוקמה דראגסטור״,

 סניף שהיא החדשה, המיזללה תל״אביב. של החברתיים המרכזים
האיזור. את מחדש לעורר מתוכננת ״מאנד׳יס־דראגסטור״, של

ו במישדרי-שדותים, טלוויזיה
 סישדר- שיש פעם ״בכל אמר:

 והולך זאת מנצל אני שירות,
לשירותים.״

ב הוחל שעבר בשבוע ■
 על-פי סוסעץ הסרט צילומי

 יורם של האוטוביוגרפי יכפרו
 יקי -של ובבימויו קגיוק
 סוס־ עמינדב לתפקיד ידצע.

 אלא אנסקי. אלכם נבחר עץ
הח ימי־צילומים כמה שבתום

מת אינו אנסקי כי ייושע ליט
ה את הפסיק לתפקיד, אים

ישח מחפש הוא ועתה צילומים
הראשי. לתפקיד אחר קו

רובי־ אילנח הזמרת !■
א ב הולדתה יום את חגגה נ
 במסיבה האחרון, החמישי יום

מ לכמה שערכה אינטימית
 •במאי- בהם הקרובים, ידידיה

 ורעייתו, דיין אפי הקולנוע
 אחרונה. פפיקת-הטלוויזיה

 הזמינה •מדוע אילנה כשנשאלה
 כל- מעטים אנשים למאורע

 שבו גיל ״קיים השיבה: כך,
גי על להכריז מפסיקה אשה

ה אלה את רק הזמנתי לה
 רציתי לא אני. כמה בת יודעים
 יודעים, -שלא לאנשים לגלות

 ואילך מהיום שעומד מה את
שלי.״ הסוד להיות
 7בשידורי בדאיוו־רדיו !■

גרי, לוי השבוע נשאל ישראל

 אל פנתה נחטף שבעלה לדעת
 כדגר יטרח התסריט נערת

ש חושבת ״אני :לה ואמרה
לה צריכה לא אני טעות. זאת
שא נערת-התסריט כאן!״ יות
עז במאי־המישנה, את לה  בו

 כן -שרחל שהחליט דווידסון,
כש בסצנה. להצטלם צריכה

 הסרט של הרא־שי הבמאי ראה
נז הסצנות, את גולן מנחם

 רחל פה עושה ״מה : עק
 שרחל הוחלט מייד ״1 רביד

 איב־ כך כניצבת. בסרט תופיע
 של אשתו תפקיד את רחל דד

אופיר.
 זאב בן־ דורי השדרן !■

 הידוע פופולרי רדיו איש הוא
 שלו. הרדיופוניות בבדיחות

 את אוהבים כולם שלא אלא
 כך בייחוד, דורי. של ההומור
ה זאת אוהבים לא מסתבר,
 כשנתיים לפני עליו. ממונים

ו מרשות־ה-שידור דודי יפוטר
 עליו, האחראית כי אז טען

או פיטרה אבי כן־ דרורה
ב -שלה ש״הטעם כיוון תו

 דוריס בתקופת נגמר מוסיקה
 הושעה כשבוע לפני דיי.״
 בגדי המיקרופון מעל דורי

 שיר את שהפך מפני צה״ל,
 אשר חפר, חיים של הרעות
 ה- חללי של לזיכרם נכתב

 ל־ במילחמת־ד,עצמאות סלמ״וזז,
הריהוט״. ״שיר

□■ אומר

 התנועה עור האחווניס ..׳מוח מאיו: גורדה
 מקיבוץ צינורות * אותה״ הנוח׳ שאני י3נ

צעיר מגיל יתום ה׳ה עופר * לירדן מרחביה
השיטה בשבי רבין

 יוסף מנתח שלו, השבועית המדינית בסקירה
 המר־ בין אלה בימים המתרחש הקיטוב את חריף

 השוני ואת העבודה, מיפלגת של השונים כיבים
 מועמדי שני בין התומכים הכוחות בפריסת הגילי

 את מבסס חריף ראש־הממשלה. למישרת המיפלגה
 לש־ ראש־הממשלה שקבעה קביעה על הערכותיו

 באפריל פרישתה־מאונס עם !מאיר, גולדה עבד,
 דוד יבוא כחירות, ״יחיו :אמרח כאשר ,1974

 חאחרו־ ימיח הם אלח אולי גומרים. אנו חדש.
אותה״. הכרתי שאני כפי התנועה ישל נים

 הבסיס את חריף יוסף מנתח מאמרו במהלך
 רבין יצחק של שילטונו מתבסס שעליו המיפלגתי

 יתדותיו, את לתמוך ״כדי : השאר בין וקובע,
רד רכין הלך  הדרך כדיוק זו אכל הקלאסית, גי

 לפניה ניצב שהוא להתמודדות אותו שהובילה
 איד לו יעצו שיועציו ואפשר — סכר הוא כיום.

 ימשוד שאם — המיפלגה את כסערה לכבוש
 שהמיפלגה הרי כמיפלגה אנשי־המפתח את לצידו

 ירוש־ מחוז :פשוט לחשבון הגיע וכד כביסו.
כ החזק האיש ברעם, שמשה מפני לו, יש לים

ש מפני לו יש תל־אביב בממשלתו. ירושלים,
 •שהרי תנועת־המושבים, איתו. רבינוכיץ יהוי^
 אין אכל לו, היתה לא חיפה איתו. אוזן אההן
 אמרו — בממשלה׳ הכרות לאלמוגי ,ניתן דכר.

לעשו הרעיון נולד (כד איתנו.׳ יהיה ,והוא —
 לא כשזה אכל ראש־עיר). היותו עם יחד שר תו

 טירפד צדוק חיים ששר־המישפטים (מפני הלד
הנ ליו״ר אותו עשו התייאשו, לא המהלד) את

איתנו׳. חיפה ,גם והנה — הסוכנות הלת
 הראשון וכמיכחן־הכוח רב, זמן חלף ״לא
 איש־ רכין לו. אין — לו שיש מה כי התברר
 אנשי־האתמול. על כניינו יסודות את כנה המחר
 לכך, קראה שגולדה כפי צמח, השטח לפני מתחת

 החזקים, האנשים לאותם להם, שאין הדש׳ ,דור
 כי רכין, ליצחק לו, נתברר פתע עליו. שליטה

 זקוקים — על־ידם להיעזר כיקש שהוא אלה
(מעריב), לעזרתו...״

כלכלי סיפוח
 ב״שטחים המתרחשות המגמות־הכלכליות אל

מת ורצועת־עזה, הגדה־המערבית של המוחזקים״
 .מן בורח ״הכסף במאמרו רובינשטיין דני ייחס

 הניגודיות המגמות את מפרט הוא שם השטחים״,
 מה־ וממון ■מוחות בריחת קיימת אחד מצד בהם.

 בולטת כאשר נסיכויות־הנפט, אל גדה־המערבית
 נוסייבה אנואר מישפחת כספי העברת היא ביותר

 המושקעים במימשלת־ירדן) שר־ההגניה שהיה (מי
 ישנה האחר מהצד בנייה. של בפרוייקטים שם

 הגדו׳,־המערבית. על שעוברת היחסית, הרווחה
:רובינשטיין !מפרט זאת גיאות של סיבותיה את

כ עלה המוחזקים בשטחים הלאומי ״התוצר
 אחוזים 18 של מדהים כקצב 1973 עד 1968 שנים

 היום גם אד ירידה• כו ניכרת 19ז4מ- ורק בשנה,
 8כ־ של לממוצע המגיע למדי, מהיר קצב זהו

יום־הביפורים. מילחמת שלאחר כשנים אחוזים
 תוצאה היא זו מהירה שהתקדמות ספק ״אין
 המוחזקים בשטחים המשק של מצירופו ברורה
 דיין, מ*טה הקודם, •טר־הכיטחון הישראלי. למשק
 כלכלית יחידה יצירת של מכוונת מדיניות הינחה

ה ישראל. וממדינת המוחזקים מהשטחים אחת
 מגמות מספר על מצביעה זו מדיניות של תוצאה

 חומות־מכם של הטלתן עצם ופוליטיות. כלכליות
ויש המוחזקים השטחים על ואחידות בדטותפות

פנימי. מ-טותף׳ ,שוק יוצר ראל
 סחורות של מעכר הירדניים מתירים פעם ״לא

בעי פורסם שנתיים ולפני מובהקות, ישראליות
 שכללה מירדן הזמנה על כהרחכה הערבית תונות

 מבית־הח־ פלאסטיק צינורות של טונות עשרות
בוצ זו הזמנה מרחביה. שבקיבוץ ״פלסים״ רושת

 דרכן שעשו מ-טאיות, של שורה באמצעות עה
(דבר) למיזרח־הירדן...״ ממרחביה ישירות

שדה בית־דין
 עופר, אברהם שר־השיכון של אחיו עופר, דבי
התאב על לו שנודע אחרי בבית־החולים אושפז

 אחיו של למותו 30 במלאות השבוע, אחיו• דות
:הבאות במילים דב אותו הספיד

 ממני הצעיד אחי כומק, לו שקראו אברהם,
 כן כהיותו לירושלים, על־ידי הועלה דור, כימי

 מאם יתום זו. למאה השלושים כשנות — 12
 היה הכית הבכירות. אחיותיו בכית גדל ומאב,

 פרנסתו את השלים והוא רל־הכנסה פועלות בית
 עוזר כגון זמניות, בעבודות לימודיו והוצאות
 אף על בניין. ופועל כחשמלאות מתלמד במכולת,

הת — זרה ובשפה נחותה חיניד ממערכת שבא
ככית־הכרם הסמינר שעל־יד ככית־הספר לבט

מלשכחו. פסקו לא ומוריו הטבעיים בכשרונותיו
 ובי■ חיים וחדוות עליצות מלא נער היה הוא

 גרמו הקטנים ילדינו עם ומשחקיו ככיתנו קוריו
 ופע־ שכו החיים שמחת נשכחת. כלתי חוויה לנו

 אברהם לבנו. את שכו כמשחק המקוריים לוליו
ה ואת משפחתו את אהב לב, טוב מטבעו היה

 שהגיע במקרים לזולת. לעזור נהנה היה כריות.
 אונים הסר שהרגיש משום היה זה כעס, לידי

המבקש. של מבוקשו את למלא
מלח עכרו ז״ל, עופר אברהם של נפלו עם

 שמי אפלה, לסמטה המדינה) (ועמן היהודים מות
הזה. בדור ממנה להיחלץ נוכל אם יודע,

מו האסון, אחרי ספורים שבועות עתה, ככר
 מכות השונות המערכות הטשטוש. סימני פיעים

 ומתנערות האחרות של חזיהן על חטא״ ״על
 אברהם של השפיר רמו יעזור. לא זה מאחריותן.

 לחדול נפש, חשבון לערוד כיוון, לשנות תובע
 שדה של כית־דין כי שדה• של כתי־דין מעריכת

 לבו יושר על כגמול אברהם לאחי שנערך הוא
(דבר) ומסירותו.

וזשכך אצל ״שיגוי
 אהרון ח״כ עם קוטלר יאיר שערך בראיון

 שליד אסטרטגיים למחקרים המכון ראש יריב,
 דיעותיו לגבי שאל הוא תל־אביב, אוניברסיטת

 של עולמה ברום הניצבות בשאלות יריב של
: יריב השיב השאר בין הישראלית. החברה
 -שתהיה מאד, ונאורה מאד חזקה מנהיגות ״רק
כקבו פוליטיים סיכונים עצמה על ליטול מוכנה

 ב-שיחות השינוי. את לקדם עשויה וכיחידים, צה
מדב באשר בי נוכהתי, קבוצות ועם יחידים עם

 מתכוונים בהכרתנו, בשינויים הצורד על רים
 שהמצב הרושם אצלי מתקבל השכן. אצל׳ לשינוי

 וכל המדינה תושבי כל עומדים שבו למעגל דומה
 כיעד אכן אני ואומר שלידו זה על מצביע אחד

 כמצב כי ייתכן אצלך. קודם־כל אבל שינויים,
 שהגדרתיה, כפי מנהיגים, של קבוצה גם הקיים

נסי ורק השינויים את לחולל בכוחה יהיה לא
 החברה, את יזעזעו אשר יותר, חמורות כות

היס השינוי. את לחולל כזאת לקבוצה יאפשרו
,האינס : אמר מנהיגות, על בדברו ידוע טוריון
מנ פוליטית. להתנהגות מורה־דרד אינו טינקט
רעיו כנושאת להופיע תמיד חייכת מעולה היגות

 מהם חשוב זה ואין אידיאלים, שמגלמים נות
כהיס כאמת הגדולים ההישגים כל לכד. מניעיה
 של מפוכחת הערכה של תוצאה היו לא טוריה,

 הגשמת של תוצאה אלא הפוליטיות, הנסיבות
(הארץ) עקרונות...״

השבוע פסוקי
 של מטה־חבהירות ראש כר־לד, חיים •

 של ההילוכים שלושה על בספרו העבודה מיפלגת
 קאדילאק כמו ״אין :הבחירות לקראת מיפלגתו
 רק הילוכים. שלושה בעל וחזק, פשוט אמריקאי
נוספים.״ והילזכיס פטנטים צריכים החלשים

ה בכנס דבר, מעורכי גוטהלף, יהודה •
 אבן: ואבא פרס שימעון בין בשותפות תמיכה

 בתוך מפא״י מתמודדת וארשה גטו מרד ״מאז
ואנ פרם בעד להצביע יכול אינני ומאז עצמה,
שיו.״
:ד״ש על :עמית מאיר (מיל.) אלוף •
 רגע של הנאה הגורמת להקת־בידור איננה ״ד״ש

הכל.״ שוכחים האולם מן יוצאים וכאשר
ה ״הטור הרדיו כתוכנית הנ״ל •

 — לומר מה עכשיו עד לי היה ״לא 5 שבועי״
אמרתי.״ לא אז

 עוזב שאני לרגע שוכח ״אינני : הנ״ל •
 של הגדול לישימון והולך הבשר סיר את עכשיו

!״הפוליטיקה
 ״תנו־ :שמית הניד הסטטיסטיקאי •

 של ההיסטוריה רבתי. תניועת־ימחאה היא עת־ידין
זמן.״ לאחר דועכות שהן מוכיחה אלה תנועות
ומ סרטים על הצנזור לשעבר נרי, לוי •
ה על מגינה רק ״הצנזורה בראיון־רדיו: חזות,

אמנות.״
 יש ש ״בד״ ככר: אהרון העיתונאי •
ברפ״י.״ אי־פעם משהיו רפ״י אנשי יותר היום

 ״,חדשות גפן: יהונתן הסטיריקאי •
 שלכם. המיפלגה שלי, המיפלגה זו בעתיקות׳

תא נפלאה. ממשלת־מעבר לנו שיש לי תאמינו
מזה.״ יותר לנו מגיע שלא לי, מינו

 איילת־ בקיבוץ ההארחה בית־ מנהל •
 ג׳ורג׳יה מושל את 1973 בשנת שאירח השחר,

 השי אחרי לקארטר ששיגר במיברק קארטר, ג׳ימי
 נבחר שלנו האורחים שאחד ״שמח :כנשיא בעתו

ארצות־הברית.״ כנשיא
הזה ״׳העם כן־פורת: מרדכי ח״ב •
ובכלל.״ בשר חמאה, סוכר, ביצים, מדי יותר אוכל

תו׳ רו ז־ רד רד רר־ רו רד ס ס




