
אנשים
דו ילדה שעבר בשבוע ■1

 שושני בתיה ״לצהלי-ג ברת
 הדייל ולבעלה לד. ■בסורה בת

ש התינוקת, אגסי. מאיר
 זכתה הילה, !בישראל שמה

 בו. זוכים מעטים ■שרק בכבוד
ה גילי מעל נמסר לידתה דבר

 אחרי מייד כאשר זה היה אתר.
מל בעזרת שנעשתה הלידה,
 מהאחיות בתיה ביקשה קחיים,

בתח עבודתה במקום שיודיעו
האח בת. ילדה כי הצבאית נה

 מיספר־הטל־ את ידעו לא יות
 טילפנו אך גלי־צה״ל, של פון

 אלי השדרן האדום. לטלפון
 הידיעה, את קיבל ישראלי

למאזינים. אותה מסר ומייד

.מר־ סגךשר־הביטחון,

■ אלוני מירי הזמרת :
בסר בסצינה להופיע הוזמנה

 נשר, אכי הבמאי של טו
 של סיפורה; את המספר הלהקה,

 התפרסמה מירי צבאית. להקה
 שיר את ישרה כאשר בשעתו
 רוטבדינז יעקב של השלום
 הוטל ורעתה הנח״ל בלהקת

 אחד בית בסרט לשיר ■עליה.
 של ידידה סולו. הישיר מתוך
 שנלווה נחייסי, ׳סי ג מירי,
 הטיל הצילומים, במת אל אליה

 מירי על ואסר הסצנה על וטו
 את שרה ■שהיא ״או להצטלם.

 לא שהיא יאו סולו השיר כל
 סירב נשר פסק. בכליל״, תשיר
 ג׳סי, של תכתיבו את לקבל
 במת את עזבה אלוני ומירי

שרו־ ד,תסריטאית הצילומים.

ם מלכתביינו תלי מי כתה, ,1977 ה חרה, עם ז ב הי
ת תנו מ ה רבות. ב תנ מ ת ה רי קו מ ל ביותר, ה

ה דעתה, ת ה שיעורי הי היג א הנ ת שהי קבל ת״הספר מ ה בבי היג  לנ
מנון של ה א ת). (לידה רחבי תה תלי במכוני תגל  בישרון בבעלת ה

ה טיבעי ס פ ת ת ו ה הפרינציפ א ר ה מ ת תיגש ובקרוב ב ת. לבחינ הגו נ

 הפך ציפורי (״מוטקה״) דפי
של סרן השיר״ונר, לבנו סב.
 אורית וכלתו ציפורי, מה

בן. ■נולד
 מנחם ראש־הממשלה 8
 להיפגש בסירובו מתמיד בגין,

 אלה אם אפילו גרמנים, עם
 המבקשים בלבד, עתוגאים הם

 כה עד לעתוניהם. לראיינו
 להעניק בקשה כל בגין דחה

 עם גרמני. לעתונאי ראיון
 ידין ייגאל של הצטרפותו
 של מלשכתו מפנים לממשלה,

 ראש״ לסגן העתונאים את בגין
 ראש־הממש״' בלשכת -הממשלה.

יוכ בקרוב כי מתלוצצים לה
 לענייני ״ישר כעל ידיו על רז

גרמניה״.
 שמואל שר-המשפטים ■

גז על לשמור מקפיד תמיר,
 כשר שנבחר אחרי גם רתו.

 תמיר ממשיך הליכוד, בממשלת
 בחוף בחסקה לעיתים לחתור

שב מביתו רגלי צועד הרצליה,
 הים חוף אל פיתוח הרצליה
וחזרה.

חב של המכירות מנהל ■1
 בישראל, רובינשטיין הלנה רת

 יום- מסיבת ערך כדוד, משה
 חיימוב־ לאלישבע הולדת
 הראשית יועצת־היופי סקי,

 גם הוזמן לארוחה החברה. של
ש מנוסי, דידי הפזמונאי

 לכבודה חרוזים לחבר התבקש
 במקום בו השמחה. בעלת של

 את וחיבר עטו את דידי שלף
שלו ״בגיל הבאות: השורות

 כבר אפשר / -שלוש ועוד שים
 עם מחתיכה / לדרוש בהחלט

 / ודימיון אופי ויופי, ■/ נסית
 / דורך אוגד דורך לח •שיבטלו

בתך״. מר עם השידוך .את

 של לחיים הברתו הראל, ני
 את לכתוב נאלצה •גשר, אבי

מחדש. הסצנה
 הוני, שמואל האמרגן י■
 טינה לזמרת לאפשר סירב

 בתוכנית להתראיין צ׳ארלס
כשנש כותרת. עלי הטלוויזיה

 ״אני :השיב סירובו, לפשר אל
 ירון הזה, בבנאדם מאמין לא

 לא אחת עין לו יש לונדון.
יהודי״. של

אמוראי עדי ח״כ 8
 בשני פרטית במסיבה הבחין

 ומאיר שריד יוסי הח״כיס,
 ומשוחחים העומדים פעיל,

 :אמוראי תמה זה. עם זח
 הוא דיבור?...״ ביחסי ״אתם
 של דבריו את לשניים הזכיר
ש פעמים מספר שטען פעיל

 כח״כ. לכהן מכדי צעיר שריד
 אתה ,,מה :פעיל לו השיב

ה זו צעיר -שהוא זד, רוצה?
 לו, שיש האחת הטובה תכונה,

אותה?״ לו אזכיר לא שאני אז
 התאחדות נשיא סגן 8!

 אלי בישראל, המלונות בעלי
 כי טוען, פפושאדו (״פאפו״)

 לסוציאליס״ משותף משהו יש
שני״ :ולקאפיטאליסטים טיס
ליסטים״. הם

 ירד האחרונה בשבת 8!
 פגש שוודי -תייר באילת. גשם
קי את מוע חבר מלצר, מו
ב והתלונן אילת עיריית צת

 לנו אמרו ? זה ״מה : אוזניו
הש בעקבות לאילת לנסוע

 גשם״. פה יורד והנה באגו מש.
מל אותו הרגיע תדאג״, ״אל
 באילת מתחיל ״החורף צר,

 ומסתיים ״שתינדעשרה בשעה
וחצי״. שתים־עשרה בשעה

ו ..אינה__אומד■□17  * החסידית?״ זדשיוח נ
 * לדר׳9 אינה מידה הזאת ..נאוץ
ל ״,עוז״ ריגינ ־ עובר ,או חוז ס ר

הד את ליי
שידזר ת־ה שז ר

 הוא הישראלית התרבות של החדש הקומייסאר
 כשם הנושא המפד״ל, צעירי עסקן ורמוס׳ דני

 ב־ ־:והתרבות.״ לשר־דיחינוך1 בבקר ״יועץ ובתואר
 עיקרי את ורמוס מפרט רועי מנחם עם ראוון

 ובתרבות להנהיג חושב שהוא החדש !הסיגנוין
:הישראלית

המדי הישראלי. בתיאטרון נהת הרבה ״אין
 לתמיבה רבים מיליונים שנה מדי מוציאה נה

 אנו אין כאן גם אך התיאטרונית, כפעילות
 כתיאטרון יהודית זהות אין עצמנו. את רואים

המקו הישראלי שהמחזה רוצה הייתי הישראלי.
 כל של ברפרטואר יותר נבכר מקום יתפוס רי

 לא כה אשר עונה תהיה שלא כארץ, תיאטרון
 של יותר רחב מיגוון התיאטרונים ע״י יועלו

 לא ■לנו יש מקוריות... ישראליות־יהודיות הצגות
היש התיאטתן כמת על לעלות הראוי מן מעט

 גדולי של רבות יצירות להמחיז גם גיתן ראלי.
 של יצירות להמחיז לא למשל׳ מדוע, ישראל.
הצ לדעתנו, אין, זאת לעומת ? ועגנון כיאליק

 כהצגות יתבדר והתרבות החינוף שמשרד דקה׳
 הציבור גם -הבנתנו מיטב -טלפי זרות, קלוקלות,-

כהם. רוצה אינו
 לייהד יש ות־כניותיה השידור רשות את ״גם
 קיימנו ימים כחודיט לפני יותר. ניכרת במידה

 מישרדי תיכנון על דיון
 תשל״ח. בשנת הרדיו

 המוצעות התוכניות כין
 מצאתי ישראל לילדי

 סיפורים 15 כת סידרה
 של סידרה צפרדע, על

 על סיפורים שישה
 כארץ מסע־הרפתקאות

 על תפכיתים 36 זרה,
ו באנגליה ובית סבא
ל אמרתי כאלה. עוד

 השידור רשות מליאת
 גם ואומר חוזר ואני

 זה האם :זו כהזדמנות
 יבולים שאנו החומר
 מדוע ? לילדינו להציע

 על תוכניות נגיש לא
 מהם גם ? ישראל גדולי

בהרפת רבים התנפו
 וכאירו־ נועזות קאות

 נשימה. עוצרי עים
 על תוכנית לא מדוע

 על ? ישראל משוררי
 על ? ייטראל תרכות
 על ? עלייה קליטת

קדו של הנפש מסירות
הק על ? ומעונים שים
דרבים? וסוללי חלוצים ■של רבה

 במוסיקה אישים על כתוכניות דומה ״דבר
 פנדר־ בריסטוף יש קייג, ג׳ון שם יש ובאמנות.

 ? קווארטין היכן ? רוזנבלט יופל היכן צקי,
ה והמוסיקה שלנו החסידית השירה כל איפה

יהודית?״ נפש בל המרטיטה מסורתית,
אחרונות) (ידיעות

לו בארץ בנגו לו
זולו מלך

 בתדזיה, הנפגש, ישראלי של רישמי־מסע
 וקם 'סטן תת־מקילע יעם שנה, שלושים לאחד
 :בנטביץ מ. כתב ישראל, מתוצרת עוזי תמ״ק

 מה,עוזים׳ לקכל אפשר טריים ״אהלאגים
 שואל. אינני — הגיעו איד פה. שמסתובבים

 אבל לדעת. סקרן שאני לחיטוב יכול שד מישהו
הח לכן פופולארי. מאד כלי שזהו שברור מה

 תשעה •טל תת־מקלע לייצר הרודזי התע״ש ליט
 לאיובור רי״ש עם ,רוזי׳ לקראו ואפילו מ״מ

 הפטנט גונבי על יתרגז שמישהו ולפני ,רודזיה.׳
 רשות פעם אי־ קבלנו אם בטובו שיבדוק בדאי

לכוו 'ועוד — סטנים לייצר בריטניה מממשלת
מלכותו. הוד חיילי בלפי נם

 כשבודקים מתבררת והיא להתרגז סיבה ״יש
 ספורט לצרבי כחנות אותו לקנות יכול כלי. אותו
 להי־ מוכן ו,(ב) לכן, (א) שהוא אחד כל ונשק
שמתקיי רכים• ייט לירות. אלפים נדטלושת פדר
 כמו נמכר ה,עוזי׳ לכן אלה, תנאים בהם מים

 שתאזל לפני לחנות הגעתי במזל חמות׳. ,עוגות
 אותו אין •טכ,רוזי׳ לתדהמתי וגיליתי הסחורה
יבול הלה אביו. את המאפיין ביטחון אמצעי

 הקת. את ילפות שמישהו מכלי כדור לפלוט
 אוכר־חוכם איזה אם לי איכפת שלא כאמת

 המומחים מכל יותר מבין שהוא החליט דזי1־1
 מרמזת כצורה ליצירה לקרוא אכל הישראליים.

 כאשר — לירות אלפים כשלושת אותה ולמכור
בק כאלפיים לסוחר עובר האורינינלי ה,עוז-׳

״למדו ממי מעניין !הוצפה זאת — רוב (דבר) !

ה ד ת בגי בעקרונו
היו שלא

 אמנון הפרופסור מכבר לוא שד,ועלה הטענה ועל
 בעקרונו׳תיד,״ ד״ש ״!בגדה שלפיד תביונשטיין,

 דעת־ותיקהל לסיקרי חמפון איש יציב, גדי מגי,ב
 ד״יש והקרויה התופעה את סבוחן בירושלים,

:שהטה מזווית־חאויה
 הפוליט-ת כמערכת הדטתלה רא־טונה ״כפעם
 המערב־אירו־ המתכונת על־פי הבנויה בישראל,

אמ מפלגה טיפוסית. ,אמריקאית׳ מפלגה, פית,
 מכסימום את ולרתק למשוך מנסה איננה ריקאית
 ,מנהיגיה של הפוליטית היסוד לגישת האנשים

מיני ולדחות להרגיז זה, לעומת מתאמצת, היא
האו תכונות את יעריצו שלרוב כדי אנשים מום

 יכולתה ככל איפוא התאמצה ד״ש מנהיגה. של פי
 מלהציג נמנעה ולכן אחד בוחר אף להפסיד לא
 לעורר היה שעלול אחד משמעותי רעיון אף

הפוטנציאים. מצביעיה כקרב התנגדות
 איפוא בגדה לא ד״ש

ש כפי בעקרונותיה,
 כי דוכינשטיין, קובע

 החזיקה לא ככאלה
 מנהיגי אבל מעולם.

כעקרונותי־ בגדו ד״ש
ועק־ איש איש — הם

 באשר — רונות־עכדו
ל מפלגתם את ייסדו

העקרונות. לא
כמנ להתכונן ״יש

להי ולנסוף ד״ש היגי
 כל דיברי היו מה זכר
 כמה לפני מהם אחד

 חלמו מה על שנים,
 כדי — נאבקו מה ונגד

ש,כא למסקנה להגיע
אי מילה הזאת רץ
 רובינשטיין מילה.׳ נה

בוודאי, בכד הבחין
 אמורים שהדברים ככל

להנהגה. כחבריו
 הוא גם זאת, ״עם

בנק־ לרחוץ יכול אינו
 שמו את כפיו. יון

 נגד כלוחם לו עשה
וכיו הדתית החקיקה

רובינ ערק המאבק חזיתות משתי צחורה. נה
המא אלה בחזיתות לד״ש. ■ כשנכנס שטיין

 זו ומסיכה — משמעות וכעל: עקרוני הוא בק
 ולא דיין נאות מילים רובינשטיין להן מצא לא

 הנאמנות חוסר הבוחר. עם באמנה אותן קבע
 היה רכות שנים כטשף •טכתב הרבות למילים
 להתחיל כיטהחליט שלו הפוליטי׳ ,הבורה איפוא

(הארץ) פוליטית.״ בקאריירה

השבוע פסוקי
 גולדה לשעבר ראש־הממשלה •

 :קארטר וג׳ימ׳י הנשיא עם בפגישה מאיר,
מדעם.״ לא — מהממשלה !רק פרשתי

 ״אצלי בגין: מנחם הממשלה ראש־ •
!בביס.״ לירד, תמצאן ■לא

 מצורים, גשיא לדיברי ובתשובה הג״ל, ו•
בירו לבקר לובו,א .נגונוותו על סאדאת, .אניחאר
 בקוא־ לבקר !אובוא שבאשר ומקווה ״אני : שלים
 והאורחים הסנסת ובמידת סאדאת ■בי ינהג דיר,
 שאבותינו בפירמידות לבקר הזדמנות לי ויתן

פיצויים.״ נבקש לא זאת ותמורת — לבנותן סייעו
רבין: יצחק לשעבר דאש־הממשלה ,•
 ואגו שלום, בלי שנה 30 הערבים עם ״חיינו
שלום.״ בלי נוספות שנים 30 עימם לחיות יכולים

 לשעבר, בריטניה ראש־ממשלוז י•
 שלוקח מי ההא ,,פוליטיקאי וילסון: הדולר

לעיגול.״ אותה והופך זווית
 ״אנסנו ארליך: שמחה שר־האוצר •

 הצי ;ולא ׳חוהשים, ארבעה :בסך־,הפל סש״לטון
חדשים.״ מיליהנרים טסנו

2098 הזה העולם
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