אנשים
ק1נצ■□ קומפוזיטור••□
האיש השמור ביותר במדינה היה השבוע
חתן התנ׳׳ך עמוס חכם .אחרי שנשלח ל
הבראה בקיבוץ ניר עציון שליד עין־הוד,
הוסתר מקום הימצאו אף מקרובי משפחתו.
ואילו בבית ההבראה עצמו שמרו עליו
שני שומרי־ראש ממשרד ראש הממשלה,
הרואה את עצמו עתה אפוטרופוס של עמוס.
שומרי־הראש אינם נותנים לזר לגשת אל
עמוס׳ ואף לא קעתונאים שאינם מקבלים
אישור מיוחד ממשרד ראש הממשלה . . .
מלבד עמוס חכם נשאר בישראל רק עוד
משתתף אחד מחתני התנ׳־ך ,הד״ר פרוספר
אזולאי מצרפת .הוא שוהה עכשיו ב
רעננה׳ עוסק בכתיבת ספר זכרונות על
חידון התנ״ך •  . .השבוע התברר כי
נזיפתו המפורסמת של ראש הממשלה דויד
בן־גוריון בנגני תזמורת קול־ישראל ,שניגנו
את ההימנונים בסיום החידון התנכ״י ,נעש
תה אף היא בהשראתו של הקומיסאר לעניני
תרבות ,מנהל משרד ראש הממשלה תדי
קול ק .תדי ,שהבנתו במוסיקה דומה ל
הבנתו בעניני ציור ,רץ מיד אחרי הטקס
בירושלים אל גארי כרתיני ,המנצח
הצעיר של תזמורת קול־ישראל ,והודיע לו:
״בהימנון אי אפשר לעשות קונצים קונד
סוזיטוריים ,ואתה עוד תשמע על זה ,זה לא
הסוף.״ אגב׳ את ״הקונצים הקומפוזיטוריים״
בהתקוה עיבד בשעתו המנצח .כרנרדינו
מולינארי  . . .קול־ישראל שידר השבוע
שידור פרטי למאזין אחד ,אשר בודאי לא
האזין לו .היה זה מזכיר האו״ם דאג
המרשילד ,שבשידור הלועזי המיוחד ל
כוחות האו״ם הודיע לו קול־ישראל :״במקרה
שאתה ,מר המרשילד ,מאזין ,ודאי תהיה
מעוניין לשמוע כי השידורים נגד המלך
חוסיין וממשלתו בארצות־ערב עדיין נמ
שכים״  . . .שוטר תנועה ,שניצב השבוע
בכביש תל־ליטוינסקי ,עצר בלילה מכונית
שנסעה במהירות רבה כשאחד מפנסיה כבוי.
השוטר עמד לרשום לנהג דו״ח ,אולם האיש
שבתוך המכונית אמר לו :״נמצאים איתי
כמה אנשים חשובים ממשרד הפנים.״ ה
שוטר ויתר מיד על הדו״ח והרשה למכונית
לנסוע .כי הנוסע האלמוני לא היה אחר
מאשר שר המשטרה ככור שיטרית עצ
מו  . . .שלום שווילי ,מפקד בית־הכלא
בשטה שהודח השבוע מתפקידו והועבר
לפנסיה ,לפי החלטת וזעדת החקירה לנסיבות
המרד הגדול ,הוא מותיקי שירות בית־הכלא
של שנות המנדט .בשנת  1932הוביל שווילי
 12מעפילים ומעפילות לגירוש מהארץ.
לפני חיפה הסיר מהם את הכבלים ,רמז להם
לברוח .רובם הצליחו לקפוץ מהרכבת ו
להימלט .שתילי נידון כבר אז על מרד זה,
נקנס בסכום האגדי של  30לא״י .לתומו
חשב שתילי שהמוסדות הלאומיים יחזירו
לו את הכסף .בהיותו בירושלים נכנס ל
יצחק בן־ צ׳״י ,שהיה אז נשיא הוועד ה
לאומי ,סיפר לו על כל הענין .בן־צבי
האזין בהתעדנות ,סינן לבסוף :״טיפש״.
את הכסף לא קיבל שתילי מעולם.
★
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מפא״■ והתלמוד
הבדרן האמריקאי הנודע ג׳ורג׳ ג׳סל,
שהגיע בשבוע שעבר לביקור בישראל ,הוז
מן לטקס פתיחתו החגיגית של מכון וינ־
גייט בנתניה .אחרי שנטע עץ בשטח ה
מכון ביקשו אותו לשאת נאום .בארוחת
צהרים שנערכה במקום ,קם ג׳סל והודיע:
״אחרי מה שראיתי כאן ,כל מי שלא תורם
למכון וינגייט הוא  . . . ,...גדול!״ אחרי
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יקבי ראעגון לזגיזן חברון יעקב־

הצהרים מיהר ג׳סל לביקור אצל ראש ה
ממשלה .כאשר נתבקש להישאר ,הודיע ה
בדרן למארחיו :״תנו לי ללכת! את הצ׳ק
כבר אשלח לכם מאמריקה!״  . . .כתב
הארץ זאב שיף פירסם השבוע רשימה
המציגה את עסקן מפא״י שרגא נצר כ
דיקטטור מאחורי הקלעים של מפלגתו .שיף
כל כך התלהב מכשרון המנהיגות הדיק
טטורית של נצר ,עד שבמקום מסוים החל
לכנות אותו בטעות שרגא נאצר  . . .שר
האוצר לוי אשכול ידוע כאדם המקפיד
מאוד׳ שלא לחבוש כיפה אפילו כשהוא
נמצא בחברת הרבנים הראשיים של ישראל.
אולם השבוע ,כשסעד אשכול במלון המלך
דוד עם הרב הראשי של יהודי בריטניה,
ישראל כראודי ,הקפיד לחבוש כיפה כדי
שלא לפגוע ברב .הרב נמצא אותה שעה ב
ראש קבוצת משקיעים מאנגליה  . . .ביום
בו הגיעה לישראל הידיעה ,כי הארכיבישוף
הארמני בירושלים העתיקה גורש מירדן,
ישב ראש הכנסיה הארמנית בישראל פאפ־
קן עכדיאן בקפה ירושלמי ,מוקף בני
העדה הארמנית בישראל ,והצהיר :״תמיד
ידעתי שיותר טוב להיות בצד הזה״ . . .
ח״ב חרות הד״ר יוחנן כאדר ,שחזר
לפני שבוע מהועידה הבינפארלמנטרית ב־
ידיו דה־ז׳נרו ,שם ייצג את ישראל ,סיפר
על תקרית משעשעת שאירעה לו שם .בעת
טיול משותף ברכבת של הצירים ,החלו
הצירים הרוסיים להשמיע שירים ברוסית.
כטוב ליבו השמיע גם באדר כמה שירים
ברוסית .הנציגים הרוסיים לחצו על באדר
שיגלה להם מנין למד את השירים .הודיע
הוא :״זה לא יהיה לכם נעים ביותר.״ כי
באדר למד את השירים בעת שהיה גולה
בסיביר ,בתקופה של מלחמת העולם ה
שניה  . . .בספרו החדש של אפרים דוידזון,
שחוק בישראל ,על אנקדוטות בתולדות .ה
ציונות והמדינה ,מובא בין השאר סיפורו
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• ש ר ה חינון * ז ל מן א ר ן  :״אנו אולי המדינה היחידה הממשיכה לרחוש
אהדה לארצות־הברית ,למרות העזרה שהיא מגישה לנו.״
• סופר ״למרחכ״ אכרהם כנרתי  :״כולם מדברים על המיליון
השלישי ,ובינתיים רוצחים אצלנו את המליון השני.״
• שגריר צרפת כישראל פייר אז׳ן זילכר ,במכתב לשר החינוך בו
הוא ממליץ על הבאת להקות אמנותיות מצרפת :״האמנים הצרפתים שיבואו
לישראל ימלאו את שליחותם האמנותית ,כשם שהמיסטרים שלנו מילאו את שליחותם
בעזרה לצה״ל.״
• הפיליטונאי יוסף )״נץ"( וינצקי ,בתגובה להערתו של דוו בן־
גוריון שהוא מעריך מדינאי היודע לשמור על האני שלו :״זהו אניניזם מדיני
בגיל הגימנסטיקה.״
• משה הכהן דווילן ,אחת הדמויות הידועות בירושלים ,המפורסם בגמילות
החסדים שלו :״אם לא תיכרת ברית בין ישראל וצרפת ,מי אשם בכך אם לא
ישראל עצמה? הרי בחידון התנ״כי הודענו בפירוש שלא תתקימנה שיחות על
הברית״החדשה.״
• איש ״קול ישראל" אמנון אחי נעמי :״שועל זה זאב ששולח
פרחים.״
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של שגריר ישראל בלונדון אליהו אילת.
סיפר אילת :בזמנו התענין נשיא ארצות-
הברית לשעבר הרי טרומן בתוצאות ה
בחירות בישראל .כשנאמר לו כי מפא״י
ניצחה בבחירות התענין טרומן לדעת מה
זה מפא״י .מזכירו טילפן לספריה הלאומית
בוואשינגטון ,וכעבור שלוש שעות הגיעה
תשובה מאת המומחה לשפות שמיות של
הספריה :״בתנ״ך אין מלה כזו ,אבל אנחנו
עוד נחפש בתלמוד״ •  . .העתונאית ה
אמריקאית דורותי טומפסון ,הידועה ב
יחסה העוין לישראל ואשר עמדה ,בין השאר,
בראש הליגה הפרו־ערבית של ידידי ה־
מזרח־התיכון בארצות־הברית ,פרשה השבוע
מפעילות עתונאית .אפשר אולי לנחש את
מקור יחסה העוין לישראל ולציונות ,בכך,
שהגברת טומפסון החלה את הקריירה ה־
עתונאית שלה כאשר נשלחה ,בשנת ,1920
לכסות ועידה ציונית בלונדון.
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הצחוק והפסף

באסיפה הכללית של ההתאחדות לכדורגל
בישראל ,שנערכה השבוע ,נמתחה ביקורת
חריפה על הוצאות הנהלת ההתאחדות על
ארוחות וכיבודים .כאשר יצא גזבר ההת
אחדות צ כ י כ רי ם להגנת ההוצאות ,באמרו
״אינני יכול לשלול מעסקן הבא לישיבות
מרצונו הטוב את הנסקפה״ ,נשמע לפתע
קריאה משורות העסקנים :״אם הוא עסקן,
שיביא את זה מהבית״  . . .כאשר הקריא
ברים את תקציב ההתאחדות ,הוא התבלבל
מרוב התרגשות והקריא :״הוצאות ההת
אחדות בשנת התקציב שעברה היו 56
לירות.״ הקהל התפרץ בצחוק רם וברים
האומלל לא הבין ממה צוחקים .ריחם עליו
זקן עתונאי הספורט בישראל כן ־ ציון פ ט,
שקרא לתוך האולם :״שקט! בעניני כספים
לא צוחקים!״  . . .יומיים אחרי שנבחרה
כסגנית מלכת המים הצליחה השחיינית
ת ל מ ה נוי פ ל ד להוסיף עוד שלוש מדליות
לאוסף  13המדליות שלה .באליפות הנוער
שנערכה השבת זכתה תלמה במדלית זהב
עבור שחיית  100מטר פרפר ,במדלית כסף
עבור שחיית  100מטר גב ובמדלית ברונ
זה עבור  400מטר חתירה .תלמה גם נמנתה
על הקבוצה המנצחת במשחה שליחים . . .
על שיטה מקורית ליפוי הדירה סיפרה
לאחרונה ז ה כ ה כ ר לי נ ס קי ,אשתו של
שחקן התיאטרון זאב ברלינסקי .באחד ה
ימים ליכלך כלבה את וילונות חדרה ,וכל
מאמציה לנקותם עלו בתוהו .זהבה ,הדומה
בצורתה החיצונית לסינית ,החליטה לבסוף
לחתוך ולגזור את הוילונות בגובה הזיהום.
כדי שהחדר לא יראה מוזר הוסיפה חוטי
רפיה למקום בו קצרה את הוילונות .מאז,
כל המבקר בחדרה מתפעל ושואל :״איזה
יופי ,מי נתן לך את הרעיון הזה?״ וכשעמד,
היא — ״כלב,״ — אין הוא מאמין . . .
אחרי תקופת הריון ,שבעיני מעריציה נמ
שכה משום מה יותר מהרגיל ,זכתה שחקנית
התיאטרון הקאמרי חנה מרון־רכטר
לבן זכר ,אותו ילדה בבית־החולים אסותא
ביום השני אחר־הצהריים.
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לא מספיק
להבראת הפה אתם מצחצחים
שיניכם .טוב הדבר אך זה
עדיין לא מספיק .עליכם להש
תמש גם במי פה אודול .מי
• פ ה אודול חודרים לכל מקום
שם לא יכולה להגיע מברשת
השיניים .מטהר את הפה ומש־
מיד כל חיידק .ריחו מרענן
ונותן הרגשה נעימה .מי פה
אודול הם השלמה חיונית למש
חת השיניים.
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ונשימה טהורה

המפיצים היחידים בישראל

חכרת נורית כע״מ
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