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לשיא של התלהבות הגיע השבוע ח״כ
מפא״י אברהם הרצפלד ,בעת נאום
שנשא בכנסת .כאשר נגרף בשטף דבריו
הנלהבים ,כינה הרצפלד את מבצע סיני
בשם מפעלי סיני ,אולם משהעידו לו על
פליטת־פה זו השיב הרצפלד :״בכוונה אמר
תי מפעל ,משום שאני חושב שזה היה מפעל
חיינו״  . . .את התרגום העברי לספרו של
כורים פסטרנאק ,ד״ר ז׳יבאגו ,כתב
הסופר צבי ארד .המעניין בעובדה זו,
הוא שיתוף־הגורל בין הסופר לבין המתרגם
העברי .כי ארד ,בשעתו חבר קיבוץ השומר־
הצעיר עין־שמר ,נאלץ לעזוב את הקיבוץ
אחרי שחיבר את ספרו ביתו של אדם ,בו
תיאר בגילוי־לב דמויות ובעיות מקיבוצו
הוא  . . .כאשר הופיע בשבוע החולף שר
האוצר לוי אשכול בפני שליחי המגבית
היהודית המאוחדת ,הוא נשא נאום חוצב
להבות ומבריק ,אשר ,לא כשאר נאומיו,
לא קרא אותו מהנייר .הסתבר כי למעשה
הכין אשבול נאום כתוב ,אלא שלפני שעלה
לנאום חטף אחד משליחי המגבית את הנאום
מידו ,קרע את הנייר לגזרים ואמר :״איננו
רוצים בנאום מוכן ,אנו רוצים בדברים
הבאים מהלב.״ אשכול חייך ,וללא כל הכנה
נשא את נאומו  . . .למלחמה בגינוני האפ
נה החדישים יצא לאחרונה יושב־ראש הכנסת
ידסן 5שפרינצק .שפרינצק ,שהביע לא
פעם את דעתו ,כי הופעתן של קצרניות
הכנסת במלבושים צבעוניים ,לעיתים אף
במחשופים ,אינה לכבוד הכנסת ,יזם תל
בושת אחידה לכל הקצרניות .כתוצאה מיז
מתו זו החליטה נשיאות הכנסת על תלבושת
אחידה בגוזן כחלחל .כשהגיבו הקצרניות
על כך בחריפות ,נעתרה הנשיאות לקצ־
רניות שכל אחת מהן תתפור את חליפתה
לפי גיזרה מיוחדת ולגודן את המדים בצווא-
רונים או עניבות צבעוניות  . . .במרכז
שיחה של הזוג המלכותי בארמון בקינגהם
בשבוע שעבר עמד הנספח הצבאי של
צירות ישראל בלונדון ,אלוף־משנה יוכל
נאמן .היה זה בעת קבלת־הפנים המסור
תית של מלכת בריטניה לסגל הדיפלומטי.
במסיבה זו מוצגים בפני המלכה רק העוב
דים החדשים של השגרירויות השונות .כאשר
הגיעו המלכה ובעלה הדוכס אל אשת הנספח
הצבאי הישראלי דבורה נאמן ,הם התפלאו
מדוע בעלה לא נמצא עמה .אחרי שנודע
להם כי אלוף־משנה נאמן נעדר מהטקס
משום ששבר את רגלו בחצר השגרירות
לפני שבועות מספר ,העיר הדוכס בחיוך:
״מוטב שנספחים צבאיים יפצעו בחצרות
שגרירויות מאשר בשדות הקרב״ • . .
בנבואה החל לעסוק השבוע שגריר ישראל
בארצות־הברית אבא אבן׳ בעת ביקורו
בישראל .בישיבת מזכירות מפא״י וסיעת
מפא״י בכנסת פתח אבן את סקירתו על
המענק האמריקאי בישראל בשנה זו ,באמרו:
״יש לי שתי נבואות בשבילכם :א( הסכום
יהיה נכבד .ב( הסכום לא יספיק ללוי
אשכול.״
★

★

*
*

^

★

השמוים והרזים
הרפתקה מענינת ,בצירוף תפקיד דיפלומטי,
צפויה לירוחם בהן ,שלישו לשעבר של
יגאל אלון ,אשר זכה בשעתו להזמנה

פסי)!׳
• הסטודנט וחבר מפא״י משה
דיין ג ״אני בהחלט רואה אפשרות נור
מאלית של קיום ישוב ערבי כאזרחי ישראל
נאמנים .המסגרת אמנם לא תיתן להם סיפוק
לאומי כמו ליהודים ,אבל לא כולם גדו״
שים מאווים לאומיים ...מר ,יש? כל סוחר
בשוק הכרמל ,או ביפו ,חזון קיבוץ הגלו
יות ועצמאות כלכלית מפעמים בליבון 
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• הסופר האמריקאי־יהודי כך־
הבט ו ״בן־גוריון זד ,הוא טיפוס תנכ״י . . .
אמנם טיפוס לא טוב אבל טיפוס תנכ ה 

• ח״ב מפא״י שמואל דיין ,ב
עת נאום ככנסת  :״אנחנו הסכנו את
כל היהודים מבטלנים ,רצוצים ,חסרי מק־
צוע ,חסרי ידיעות ,חסרי הון ,דלים ,חלשים,
חולניים ,אפילו לא צעירים — עשינו אותם
לאיכרים ,לעובדי אדמה.״
• המציל אמיל אכינרי ,בציינו
כי רופאו של בן־גוריון הד״ר פלדנקרייז
מצליח מאוד בעסקיו כמורה התעמלות:
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