
אנשים
■1סי שד ריחו
ה ערך בףגוריץ ד 11 הממשלה ראש
 אשתו, בחברת בשארם־אל־שייך ביקור שבוע

 לה להסביר המפקדים אחד כשהציע פודה.
 ענתה במפות, עיון תוך הצבאי המצב את

ל זקוקה ״אינני ראש־הממשלה: של אשתו
 במסות. להסתכל מדי לי ואין ת הסבה שום

 אני ומיד דוד׳ של בפניו להתבונן לי די
 ערך בסיגי טיול . . . המצב* מה רואה

ש שז״ל, זלמן הסוכנות הנהלת חבר גם
 משרד־ של בדעתם כופר כשהוא משם חזר

 קדושתו בדבר הצבאית׳ והרבנות הדולות
 את ״הרחתי שז*ר: הסביר חצי־האי, של

 אריך של אווירה לא זה — סיני של האוויר
 . . . קדושה* שום שם אין ישראל.
 הצבאי הרב של מסעי־הסלאות בתיאור
ב גורן שלמה משגה אלוף הראשי
 בשבועון מה משום מסופר, עזה, רצועת

 הרב כי נזחניים הראשית הצבאית הרבנות
 תמי- ערביות בכמה מרחוק הבחינו ומלוויו

 אבל ראשיהן, על כדים הנושא־ת רות׳
 . . . להתעכב* זמן לנו היה ״לא

 חוזייל, אד סוליימאן הבדואי השייך
במס במינו. מיוחד בפרס השבוע זכה
 מנן מסעם שנערכה בישול תחרות גרת
 הצלוי הכבש כבד זכה בירושלים, אדום דוד

 של בילוי — הראשון לפרס שלו, באורז
 את תרם השייך השרון. במלון סוף־שבוע

מקרבות״סיני. פצוע חייל למען הפרס

★ ★ ★

בתיאטרון לבון
 ירושלים עיריית מועצת חבר של בידיו

 ״כלנתר- דימונח יוצר כלנתר, רחמים
 המעידה בדפוס, מודפסת תעודה יש יזם*,

 וד׳חתומה ירושלים עיריית סגן־ראש הינו כי
 איש* מרדכי העיר ממלא־מקוסראש בידי

 התעודה פרשת את כלנתר הסביר שלום.
ש הבוכאריים, לבני־עדתו כשבא המוזרה:

 הללו סירבו עיתונים, לקרוא נוהגים אינם
 ראש־העירייה. לסגן נתמנה באמת כי להאמין

הו והם אותם׳ סיפק לא חתום מכתב גם
 בתעודה ורק אך אימון יתנו כי לו דיעו

 . . . ברירה נותרה לא לכלנתר מודפסת.
 פנחם ההסתדרות של הכללי המזכיר

 מכתב למרנוב למערכת השבוע שלח לבון
 על דעתו פירסום למחרת ת, התמרמר! מלא

 התיאסרון של במודעה רגיל, מחזה הצגת
 כי המודעה לדברי שאמר לבון, הקאמרי.

 רוצים כך באם לנוער געשה גדול ״עוול
 נתבקשתי לא ״(א) כי במכתב טען לתארו*,

 על דעתי את ברבים לפרסם איש על־ידי
 הר שום לפירסום מסרתי לא (ב) ההצגה.

 שפורסמו הדברים (צ) ההצגה. על דעה
ה על דעתי את מבטאים אינם בשמי

. הצגה* .  הדתות משרד של הכללי המנהל .
את השבוע הזמין כהנא זנוויל שמואל

 איפר יהודה תל־אביב של הראשי הרב
 בו בסימפוזיון, חלק לקחת אונטרמן

 הר־ של הנכון מקומו היכן השאלה בודדה
 מה אונטרמן אותו כששאל ההיסטורי. סיגי
ב כי כהנא הסביר בסימפוזיון, יש ך ציד

 ״מה מדי. רבות השערות קיימות זה עניין
 אונטרמן, השיב ההרים?״ ריבוי לך איכפת

מוז . . . ויחידה* אחת תורה שיש ״העיקר
 נחמה ד*ר היתר. לסימפוזיון אחרת מנת

 בקול התורה שיעורי עורכת לייבוביץ,
 ״שכחת, לכהגא: לייבוביץ׳ ד״ר אמרה ישראל.

נצ להר־סיני העלייה לפני ימים ששלושה
אשד.?״ אל תגשו אל ישראל: בני טוו

★ ★ ★

ההסברה כשלון הסברת
 את לבדר השבוע שיצאו האמנים בין

הבי איש גם נמצא סמי, בחצי־ר׳אי החיילים
 תוכניתו את שבסיימו מפקין, אהרן מה

 בין התיישב מהצגותיו, קטעים הכוללת
 שעה סיפר מדורה, ליד הקרקע, על החיילים

 בצבא כקצין שירותו מימי זכרונות ארוכה
 שלו: הרוסי החיילים בזמר וסיים האדום,

 שלום הסופר . . . חיילים* שני היו ״היד,
 בהסתדרות כחבר השבוע שהתקבל אש,

 מפי ביותר נלבבת לברכה זכה העובדים,
 שמסר ההסתדרות, של יועדת־החברות איש

 ושנים, ימים ״שתאריך פינקס־החבר: את לו
בבת ההסתדרות בסניף בפעילות ותתמיד

. ים!״ .  במשרד־ פקיד השבוע התלוצץ .
 משרד מנהל השאר, בין נשלח, מדוע החוץ:

 הסברה למסע קולק תדי הממשלה ראש
יש כי בגויים, להסביר כדי בחוץ־לארץ?

 שנראה כפי דקת בלתי־צ כך כל איננה ראל
 אחד היה שהוא הכושל ההסברה מסע לנוכח

. לו הישירים האחראים .  מפ״ם ח״כ .
 שלמד הלקח את שכח טרם יערי מאיר
כ במשרדו: מכשיר־ר׳ד׳אזנה גילוי בשעת

 אנשי עם התייעצות מקיים השבוע שנראה
 הסביר בירושלים, עטרה בקפה מפלגתו

 כאלה התייעצויות מקיים אינו מדוע יערי
 למה מקשיבים לא ״שם הכנסת: במזנון
 מקשיבים זאת ולעומת להקשיב, שצריך

 עיריית ראש . . . להקשיב* צריך שלא למד,
 השבוע שביקר לכגון, חיים תל־אביב

 בסיני, אי־שם ר,חונות שריון יחידות אצל
אומ שהשריונאים מאחר כי ואמר, התלוצץ

 כבוד אזרחי הם ממילא תל־אביב, על־ידי צו
 איפוא התרחבו העיר וגבולות העיר של
 ■נים. ח הם בו המקום סיני, לחצי־האי עד

 ״נכון קריאת־ביניים: החיילים אחד קרא מיד
 כך!״... על מעידים הריחות גם מאד!
הסו מיימון, הכהן לייב יהודה הרב

 חדש זוג השבוע רכש מחולשת־ראייה, בל
 ״אוי הרב: נאנח עבי־זגוגיות. משקפיים של

ך לעיניים ה מעשהו . . . רואות!״ שכ
 בכיר פקיד בר־אילן, חיים של ראשון

 לאחר המכנות, של ההתיישבות במחלקת
 בע״נז; עלי־טבק החברה למנהל התמנותו
לעשן. להפסיק
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מפא׳׳י: למרכז באיגרת כן־גוריון, דוד ישראל ממשלת ראש •

הפוליטית.״ במערכה הצליח האוייב אך הצבאית, במערכה ״הצלחנו
 ״הצבא ההסברה: כשלון על ביקורת במאמר זיו־אב, יצחק העיתונאי •

הישראלית.״ ההסברה של במדבר־סיני אתנו תועה עודנו המנצח
 צריכה ״הפוליטיקה בירושלים: בנאום בר־יהודה, ישראל שר־הפנים •

חם.״ ולב קר מוח — חב״ד נוסח לפי להתנהל
 הסיבוב של הכספית המעמסה את בהסבירו אשכול, לוי שר־האוצר •

 למצריים הכניסה אבל גדול. ברכוש יצאו ואחרי־כן נאמר: מצריים ״ביציאת השני:
גדול.״ רכוש מצריכה

 הסוכנות הנהלת יושב־ראש בי ששמע לאחר כאדר, יוחנן חירות ח"כ •
 אזרחים על האיסור בגלל לישראל, לבוא לרשיון מחכה גולדמן נחום ד״ר

 במוסקבה. לבקר כדי מרוסיה לרשיון חיכה הוא ״קודם באיזור: לבקר אמריקאיים
בירושלים.״ לבקר כדי מאמריקה לרשיון מחכה הוא עכשיו

 רוסיה עם הסכם לעשות צריכים ״היינו גרינברג: ראובן׳(,,רומק״) •
מסיני.״ נצא לא ואנחנו' מהונגריה יצאו לא שהם —

 שני אליו ניגשו המערכה ימי בעצם כאשר כץ, בן־ציון העיתונאי •
 — מיבבות האזעקות רועמים, ״התותחים ליום־סרט: להתרימו מנת על ילדים

מקשקשת.״ והקופסה
 בתיאטרון הצגות ״יש בתיאטרון: ביקור לאחר בר־יוסף, יהושע הסופר •

 אסורה 16 מגיל למעלה למבוגרים הכניסה כי עליהן, להכריז הראוי שמן הישראלי
בהחלט.״

 - אתנו כוחנו עוד ״כל :אייזנהואר דוויים ארצוודהברית נשיא •
 שלנו הטובות הכוונות רק אחרינו יישארו — חלשים נהיה אם חופשיים. נישאר

מצבתנו.״ גבי על ככתובת
 ״בריטניה בישראל: בקרוב לבקר המתעתד גינס, אלק הקולנוע כוכב •
שלהן.״ המשותפת הלשון רק ביניהן מפרידה אשר ארצות שתי הן ת־הברית וארצ

1 קולע עברי ש□ למציע □3

0(# ?#)(ו0
ולנער לנערה לגבר. לאשה. המעיל

המציי האופיניים הקווים
הם: דפל מעיל נים
 לכל לשמוש מיועד •

והחורף. הסתו עונת
 צמר מאריג תפור •

שונים. בגוונים מיוחד
ספורטיבי. •

 להיות צריך המבוקש העברי השם
 משתי יותר לא ומורכב קולע
מלים.
 דפלו מעיל ראשון: פרס

 קניה זבות שני: פרם
ל״י. 30ב־

ס ר  קניה זכות :שלישי פ
ל״י. 20ב־

 מיום יאוחר לא לשלוח יש הצעות
 תל־אביב, 784 ד. ת. אל 7.12.56

ופל* ״מעיל המעטפה על ולספן

 44 בנימין נחלת דת׳ :תל״אביב
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 לזיופים. תסכימי ואל
רגילה קופסה

 כביסה ק״ג 4 עבור
 ענק קופסה או

 בכיסה ק״ג 8 עכור
 נקה ביח״ר תוצרת

היחידים: המפיצים
ת___ בע״מ נורית חבר
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