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 ישל לגובה !המתנשא מישפחה

 פינייה נטל אחד ייום ס״מ. 195
ה ׳מאימוני לאחד היא״ש את

 הגבוה עם הפגישו קבוצה,
 ניד״ דייב שבפדורסלניה,

 ס״מ. 216 שגובהו מארק,
 זה, בפני זר, שהוצגו אחרי
 מצא מה פינייד, של קרובו תמה

 נייומארק. עם להפגישו לנכון זה
 שלא כדי ״זה :להב1 לו הסביר
ה ש תחשוב ת גבוה.״ א

■ בני הרב שמע כאשר |
 על הממונה צביאלי, מין

בטל והמסורת הדת תובינ״ות
 הראשון מישחקה כי וויזיה,

 מכבי של הכדורסל קבוצת של
 מישהקי במיסגרת תל־אביב,

 ייערך לאלופות, אירופה גביע
 ינר הדלקת בליל בדצמבר, 8ב־

 בדעתו עלה חגוכה, של חמישי
 המישחק את להפוך כיצד רעיון

 שלפני הציע הוא דתי. למאורע
ב שישודר המישחק, פתיחת

 נרות המכבים ידליקו טלוויזיה,
 כולו שיצולם בטכס חנוכה, של

אח נידחה, הרעיון בטלוויזיה.

 עבודתו את הפסיק מאז ■
 ■ניראה מישרד־החוץ, כמנכ״ל

 אכינרי שלימה הפרופסור
 הבוהמה, בחוגי שוב מסתופף

 ב־ זמבלה מעמון בקפה יושב
הירושל ובחצר ביתיהאמנים

 ניראה שעבר ׳בשבוע מית,
 ה־ של במנזה יושב אב״נרי
 העיב־ באוניברסיטה מינהלה

י במזלג. לבן ואוכל רית,
 ריפל יואל הדין עורך ■
 המהפך את לרשום שיש טוען

 כ״מהפכת בהיסטוריה הכלכלי
אוקטובר״.

 נשמעה הכנסת במזנון ■
 שהארכי־ אחרי :הבאה ההצעה
 קפוצ׳י הילאריון בישוף

 ל- יסע הוא מהכלא ישוחרר
 ושם ברומא הוואתיקן קרית
 לענייני האפיפיור כיועץ ימונה

 נמל־ את שיעזוב לפני טירור.
 עם יפגש בן־גוריון התעופה

 לענייני ראש־הממשלה יועץ
 ויקבל פאנלין עמיחי טירור
בנושא. עצות כמה ממנו

גם הוא — בתשוגה שחזר בילבד זו לאזוהו אורי
הלן שעבר בשבוע למופת. איש־מישפחה חפן ........................ .

 בבני־ברק. דתיים קרובי-מישפחה של לחתונה (מימין) אביו בחברת
 שהיה זמן כל איתו בקשר היתה לא אורי של החרדית המישפחה

 קייב״ קשר. המישפחה איתו יצרה בתשובה, שחזר מאז חילוני.
המישפחה אמר: בבני״ברק, רב שהוא אורי, של מישפחתו

בתשובה.״ שחזר אמיתי, צדיק בתוכה שיהיה זכתה שלנו

 הטלוויזיה מראשי שאחד רי
 הבא ״השלב :לצביאלי אמר
 שהמכבים תרצה שאתה יהיר,

!״לפידים עם המיגרש על ירוצו
 בשגרירות צד,״ל נספח ■1

 אלוף־מיש־ בוושינגטון, ישראל
 ילובסקי־שביט (״יאלו״) נה

 בהזדמנות לביקור. לארץ הגיע
 מסיבה ידידיו לו ערכיו זיו

 אונאסיס ג׳קי הסינית במיסעדה
מאו בשעת־ל־לה בתיל־אביב.

 המסובים של כישרוחם חרת,
 במשקה, עליהם שוגה היתד,
 עזר לשר-היביטחזן, יאלו ט״לפן

 לבוא אותו הזמין דייצמן,
 דחה וייצמן בחגיגה. להשתתף

 אולם בנימוס, ההזמנה את
 למחרת לבוא יאלו את הזמין

 להעניק שיוכל כדי ללישכיתו,
ש תתיהאלוף דרגות את לו

 זה היה הפעם לו. לתת הוחלט
 ״אתה לסרב. יאלו של תורו

 אמר לאמריקה,״ מעט עוד בא
 לי תעניק ״אז לווייצמן, יאליו

הס למחרת שם.״ הדרגות את
האמרי בקשת על-פי כי תבר

 ■ביקורו את וייצמן דחה קאים
לחו בארצות־הברית המתוכנן

 חודשיים הפסיד יאלו ינואר. דש
•תת־אלוף. דרגות נשיאת של

 ריא- פאר מני המנחה ■1
 מני ממני תוכניתו במסגרת יין
 דרוקמן חיים הרב ח״כ את

 הרימו רבים ״אנשים :לו ואמר
 בכנסת בנאומך כשאמרת גבות
 קודש.״ כלי הם נשק שכלי
 ״השירות דרוקמן: הרב השיב
 הנשק וכלי מצווה הוא בצבא

 ״מדוע :מני לו אמר טהורים.״
 לשירות מתנגד אתה כך אם

 :דרוקמן השיב ?״ בצד,״ל בנות
 אינם בצבא המגורים ״תנאי
 נשאר לא מני לבת.״ נוחים
 ״באוהלי :מיד והשיב חייב
 טובים התנאים אמונים גוש

- ?״ יותר
 במזנון השבוע בדיחת ■

 את שהורידו אחרי הטלוויזיה
ה מעל באנקר ארצ׳י משפחת

 עוד ״הנה :החודש באמצע מסך
ה את גמרה שלא משפחה
חודש.״

 העצומה ההצלחה לאור ■
 בני היו כולם המחזה זוכה לה

לי החליטו הקאמרי בתיאטרון
לה סולטן השחקנים קפה צני
ה את לקחת לתיאטרון ציע

 ו- חיים נכרי, יוסי, אחים,
 מחזה ולהעלות בנאי יעקב

בנאי. היו כולם בשם

 * עדיהם״ מסרבת דעתם ש^זעיגים ״מה
 * זוצדקהי ת ב 1 ק מ ם ■ ו 1 ו ■ ב ״

לקקנים של ומשגשג מיוחד מעמד

קוק הרב

שה נוראה בו
 גוש- של הגדול הכהן שפירסם המודעה־בתשלום

 שבה קוק, הכהן יהודה צבי הקשיש הרב אמונים,
 דברי־ לראות (״נזדעזעתי קללות של מטר .המטיר

 ומותר רשע לקרותו מותר חצוף, אותו של נבלה
 ישראל, אגודת מנהיג של ראשו על לשנאותו״)

 נשארה לא ),2095 הזה (העולם פרוש מנחם ח״כ
 אגו- מעסקני כץ, ראובן הגיב השבוע תגובה. ללא

 מית־ על דת־ישראל,
 על קוק של קפתו
 חריפה בצורה פרוש,

:פחות לא
 ר׳ לו עשה ,,צחוק

 על־ידי קוק יהודה צכי
 מכתב של פירסומו
 הצופה, בעיתון ׳מחאה׳

 נגד ניאוץ דיברי ובו
 ישראל אגודת מנהיגי

 הלוחמים הירושלמית
ב הרבנות כבוד למען

 נגד ובראשם ארצנו,
 משה ר׳ הגאון הרב
 הרב ויבל״א זצ״ל בלוי

 ה־ שכל פרוש, מנחם
 מי על־ידי נבתב נ״ל

 פיו כשומר שמתגאה
ו הרע לשון מלדבר

רכילות.
ש ידעת גם ״ידעתי

 להתייחם נוראה בושה
פס שפן הנ״ל, למכתב

ש מה ׳כל חז״ל קו
 מטרפת דעתם מזקינים
 כבוד למען אד עליהם׳,
 לעצמי ארשה התורה

סיגנון כאותו להשתמש
 כדי אגו״י, ראשי את לנגח חנ״ל שהשתמש

 ׳תורתו׳ מכבוד במחילה הנ״ל הזקן את לשאול
שאלות. מיפפר

 מיתו־ סיבת את לתלות הנ״ל הזקן מנסה ״מדוע
 ואינו שונות, כנקמות אגו״י ראשי של תיהם
 כנים כלא ימיו כל ערירי הליכתו סיבת תולה

 נוראה בחוצפה זילזל לא חנ״ל האם ? סיבה באיזה
? ישראל גדולי נגד

 מבישה בצורה להתחנף הנ״ל הזקן ראה ״מה
 נתקיים בו אשר גורן, שלמה כבוד חולה לאותו
 ממנו׳ כורח הכבוד הככוד אחר ׳הרץ חז״ל מאמר

 וב־ התורה׳ כ׳שר עולם׳, יסוד כ׳צדיק ולתארו
 גדולי התייחסות את זוכר אינו מח מפני ף ׳קדוש׳
 כדי עד מבריסק הגאון ובמיוחד עליו, התורה

 ז״ל) קוק (הרב שאביו :התבטא זיע״א שהגאון
 גולם יצר המחר״ל שכן מפראג, מהמהר״ל גדול
? שמדבר גולם יצר והוא דיבר שלא

 תמונה הנ״ל הזקן בית בכניסת מתנוססת ״מדוע
 יותר בעיניו נמצא-חן הרצל האם ? מהרצל גדולה
 עם ביתו את לקשט צויד שראה ז״ל, מאביו
 כמקום המונחת אביו תמונת לעומת הרצל תמונת

? בולט לא
 ככלל הדתי שהציבור הנ״ל הזקן חושב ״האם
 האם ? וצדיק בגאון אליו מתייחסים בפרט והחרדי

 מעשהו את לשכוח הספיק שהציבור חג״ל חושב
 העולם ממערכת עתונאית עם שהתייחד המגונה

 שמיים חשם וחילול ר״ל מכוער באופן * הזה
? כרכים
״ז !שומעות שכד לאוזניים ״אוי (המודיע) !

ב המוח. ש הל החופ ו
הממ את האשים משל ירוחם ההסתדרות מזכ״ל

 הגיב הכלכלי. המהפך בהנהגת לב״ ב״חוסר שלה
 ״לתוכנית שווייצר: אברהם העיתונאי כך על

 מסמלת משל של תגובתו אבל לב, חסר אולי
 ההיסטורית.״ מפא״י של המוח תחיית את

 סוציולוגיה גם יש מדינית, כלכלה שייט ״ככד
 השכמת כני אינם היום של החמס זועקי מדינית.
 השכבות בני דווקא אלא החכרה, של החלשות

 גם הם מאד. המבוססות לרבות יותר, המבוססות
ולע למקבלי-סעד בניגוד הפרודוקטיבי. היסוד

 החברה בעול הנושאים האנשים הם אלה שירים,
 זאת, להעריו ידעה ההיסטורית מפא״י הישראלית.

 המעדר, תור כשהגיע שלטונה. את עליהם ומססה
 לא האלקטוראליות והתוצאות — זו אמת נשכחה
לבוא. איחרו

 הנזעק משל, ח״כ :שינוי כנראה, חל, ״עתה
 כעובדי השכירים, את ממריד החסר, הלב על

 נגד אלי־על, של הטכניים והמנהלים הבורסה
החד שהמוח נראה, ומדיניותה. העושק ממשלת

תקינה.״ לפעולה שב ההיסטורית מפא״י של
(הארץ)

הכל המהפך לרגל עומד, רבי יעקב הלשונאי
החרות. של משמעותה על כלי,

 הוא: עולם חוק ? לעשות אפשר מה כאמת, ״נו,
 יקרת־המ- יחידת־סגולה, מתת החופש היה תמיד

 תמיד — כטבין־ותקילין ונקנית מאד יקרה ציאות,
 הליברליזציה מעטים. הריאליים כני־החורין היו
 סוף־סוף להטיל רק באה ושות׳ ארליך מר של
 מדינת על גם למעטים החירות חוק את כגיגית הד

 וכל הסרבנית. ישראל
ישר עמך רוב השאר,

 ושכירים עמלים אל,
 תהא מה — יום קשי

 אפשר אה, ? עליהם
היהו ׳הלב על לסמור

לגמ יפקירם שלא די׳
פי להם ישליך אלא רי

הצדקה.״ מקופת רורים
המישמר) (על

ה את להשלים כדי
מש לו ולהעניק מהפך
סימבולית־מיס־ מעות
אל־ ישראל מציע טית
חופ מטבע להנהיג דד
ה מטבע — לגמרי שי

חרות.
במצ כמו ״לפעמים,

לנייד, וטוב צריך בנו,
 לשמור יש ובכל־זאת

לניי־ שאין נכסים על
 את לנייד ניסו דם.

 או לגלויות ארץ־ישראל
 לנייד ניסו לאוגנדה,

לתל־ ישראל כירת את
 מנסים עכשיו אביב,
ו הר־הכית את לנייד

המע לכותל להורידו
 העיכרית כלשון יילד׳, לא ׳זה בתחליף. 3י

 כל למדות ינוייד. לא יילד, לא הישראלית.
שבעולם. אוצר סל למרות שבעולם, אוצר שרי

 דומני, מחייבת, השעה הממשלה, ראש ״כבוד
 גדול, ירושלמי ארץ־ישראלי, מעשה-ממלכתי,

 שלא עובדות הקובע מטח משלנו, חדש, מט״ח
 בירו־ ,בשומרון ביהודה, חרות מטבע תנויידנה.

 אל בעולם, יהודים אל שוב וכצאתך שלים.
 ישובו לא — אתך זאת ומטכע כעולם, גויים

וכריאותנו.״ בריאותך כאיתן לפקפק
אחרונות) (ידיעות

ל הבל ל ה בג הטלוויזי
 חנוך הסופר־עיתונאי בהומור, קובע, כך —

 המוסכמה את למעשה, משכתב, הוא ברטוב.
 הצרות בכל אשמה הטלוויזיה שלפיה המקובלת
המדינה. את הפוקדות
 ף מפגין בכלל ומי שוכת ככלל מי :כל ״קודם

 הטלוויזיה. זה ושובת שמפגין ״מי
 לאסור אז ידענו שאילו לנו נדמה ״לפעמים

 שווייץ עכשיו ככר חיינו הטלוויזיה, הקמת על
 שק עכשיו לנו היה ולא גדולה, אחת מארמית

צרות. של כזה
 ׳י בחיפה אלף 70 ׳משכתו יודעים חם ״איך
 המציאו התיקשורת כלי וספר? שם עמד מישהו
 שהמציאו כמו עובדה. הפך זה ואז — מיספר

 הזאת הפטפטת כל לא אם הערבית. השאלה את
 דעה להם יש שתמיד ,והסופרים העיתונאים של
 מה וכל מכינים, ולא מכינים שהם דבר, בל על

 — הגויים כעיני חן לשאת זה בראש להם שמונח
כעולם.״ אחרת נראים היינו

(מעריב)

השבוע פסוק•

צבי הרב שהעניק לראיון הכוונה *
ח הול! ר ח ר שח. הדווזיוז חזר־ורווד ל לא

יהודה

הפג בגין^על מנחם הממשלה ראש־ •
הממ של הכלכלית המדיניות נגד המחאה נות

 ייעלמו האלה הכמו־בולשביקים ״הצלילים : שלה
במהרה.״

 על העבודה מיפלגת של התגובות ׳׳צוות •
מקארתיסטית.״ שיטה על־פי נוהג ״בגין : הנ״ל
 על משד, ירוחם ההסתדרות מזכ״ל •

 מין ״איזה :הורביץ יגאל שר־המיסחר־והתעשייה
 מדינה לקיים :אפשר סאילו לו... יש גדול ׳בטחון
 היום יש אומנם מייצר. שהוא מהגלידה שלימה
 עוד מזה אבל לקקנים, של ומשגשג מיוחד מעמד

מדינה.״ לקיים אי־אפשר
 יום!? בן־גוריזן, אוניברסיטת נשיא •

 המסוגל היחידי אולי הוא דיין ״משה ג תקוע
שלום.״ של להסדר אותנו להביא

209715 הזה העולם


