אנשים
מסוקי השבוע
דויד כךגוריון ,ראש הממשלה :״לק
רוא את התנ״ך באנגלית זה כמו לנשק דרך
מטפחת״  . . .השופט המחוזי הד״ר
יוסף לאם ,בסימפוזיון על מעמד האינט־
לגנציה בישראל :״המדינה מתנהלת על ידי
בוסים מפלגתיים שמטענם הרוחני אינו מב־
שירם תמיד לקביעת דרך המדינה״ . . .
גבריאל צפרוני ,ראש מערכת הבוקר,
על החלטת צמרת מפא״י להחליף את שמה
מחברינו לשרינו :״יש להניח כי בגלגול
הבא יקראו למוסד זה אבינו מלכנו״ . . .
הגנראל שארל דה־גול ,נשיא צרפת,
בתשובה לטענת ציר הפרלמנט הצרפתי כי
רוב ידידיו אינם מסכימים עם מדיניותו
של דה־גול באלג׳יריה :״אדוני ,יהיה עליך
להחליף את ידידיך!״  . . .הפיליטונאי
יוסף )״נץ״( ויניצקי ,על החלטת ועדת
העורכים לאסור את פירסום המלה אונם
בעתונות :״מעניין איך יודיעו עכשיו ה־
עתונים על נחיתת־אונס״  . . .נהגו של
שר החקלאות; משה דיין :״בכל פעם
שאני חוזר מנסיעה איתו ,כאילו זכיתי ב
מפעל הפיס.״
★ ★
★

מול עכביש באפריקה
כטוב עליו לבו ביין ,במרתפו של מועדון
התיאטרון ,קבל השבוע הסופר אהרון
מגד חריפות נגד חוסר הלויאליות של
משה כרמל .הסיבה :שר התחבורה לש
עבר ,שהחל לרכז את מערכת למרחב ,שם
עורך מגד את המוסף הספרותי ,תפס את
חדרו ושולחנו של מגד ,שנאלץ להסתפק
בשולחן בחדר הקופה  . . .למחמאה בלתי-
מבוטלת זכה השבוע כתב יומן החדשות של
קול־ישראל טוביה 0ער .טוביה ,שבא
לראיין את מלך מראייני הטלביזיה האמרי
קאית אד מורו ,לא הצליח לסחוט מפיו
של מורו סיפור על מקרה מבדח שאירע לו.
״אין לי חוש הומור מפותח,״ טען מורו.
אולם בסיום הראיון ,הודיע מורו לסער:
״אתה מראיין טוב!״  . . .יעל ורד,
שהתמנתה כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל
בפאריס ,השתלמה לא מכבר בצרפת .גילתה
היא מה היה הדבר העיקרי בלימודיה שם:
״למדתי שבישראל האוכל מחכה לאורחים
ואילו בצרפת מחכים האורחים לאוכל .ה
תבשיל הוא טוב רק כאשר הוא בא ישר
מהתנור״  . . .אשד ,אחרת בשרות־החוץ

מ שאל מ ד,

הישראלי ,לו קדר ,שליוותה את שרת־
החוץ במסעה באפריקה ,ידועח בחוש ההו
מור המפותח שלה .כאשר העיר אחד ממנה
לי משרד־החוץ ללו ,לפני מסעה ,כי מונתה
ללוות את גולדה מאיר כדי שאם ינחת
המטוס נחיתת־אונם ימצא לידה מישהו ה
יודע להסתדר ,השיבה לו :״מובן .אם
נתקל באריה אתפוס אותו בזנב ,אבל מה
לעשות אם יבוא לקראתנו עכביש ?״ . . .
פחות הומור היו לשתי נשים אחרות :ארי
קה סימנדיריס ,אשתו של כדורגלן ה
פועל חיפה ,ורדמילה צ׳יקוכסקי אשתו
של מאמן הפועל חיפה זלסקו צ׳יקובסקי.
השתיים ,שנוכחו במשחק קבוצת בעליהן
נגד מכבי נתניה ,והתמרמרו על כך שהשופט
קיפח את קבוצתן ,היו בין הקהל שהסתער
להכות את השופט .כאשר ניסה קצין מש
טרה חיפאי להרחיקן היכתה אותו אשת
צ׳יקובסקי בארנקה ואילו אשת סימנדיריס
סטרה לו על פניו .נגד השתיים הוגשה
׳תביעה פלילית על תקיפת שוטר  . . .על
משה צח ר ,ראש העיריה נמוך־הקומה של
טבריה ,מתהלכות הרבה אגדות .אחת מהן
סופרה השבוע במסיבת רופאים .כאשר לפני
שנתיים פרצה מגיפה של מחלות קיבה
בין תושבי טבריה ,נשלחה מטעם משרד ה
בריאות ועדה מיוחדת לבדוק את הגורמים
לכך .אחרי חקירה ,החליטה הועדה כי ה
גורם הוא הזיהום במכוני־המים .כאשר הת
בקש צחר לטהר את המכונים ,אמר הוא
לרופאים :״אמנם אתם מלומדים גדולים.
אבל אני ,משה צחר ראש העיר ,אומר לכם:
המחלות באות מאכילת מלפפונים!״
★ ★
★

בדי ז בו בי □ בסין
כאשר הגיע השבוע לארץ הפנסומימאי
הצרפתי מרסל מרסו ,הוא התפאר בפני
שחקן הביסה רפאל קלצ׳קין ,שבא לקבל
את פניו ,כי הוא עוד זוכר משפטים בעב
רית מביקורו הקודם בארץ .מרסו התאמץ
מאד להזכר .ולבסוף נזכר רק במשפט אחד:
״שקט בבקשה!״  . . .אברהם ג׳אנח הלא
הוא סורמללו הגדול ,ביקר השבוע ב
הצגת  12המושבעים בהבימה .בתום ההצגה הים״  . . .שולמית כת־־דורי קיבלה
ניגש סורמללו אל מאחורי הקלעים והעניק  .סטיפנדיה מטעם קרן נורמן להשתלמות ב
מחמאות לשחקנים .אמר הוא לאכרהם משך חצי שנה בארצות־הברית .היא מיהרה
רודנסקי  :״ראיתי על הבמה שני מיני לכתוב מכתב אל לי שטרסכרג ,מורה
גשם .גשם טבעי וגשם מלאכותי .הגשם האקטורס סטודיו הידוע ,שבעת ביקורו ב
הטבעי זה הדמעות שלך.״ וליהושע ג״ד־ ארץ התארח אצלה .במכתבה כתבה שולמית
טונוב אמר סורמללו :״אתה מחזיק מעמד כי היתד ,רוצה לבקר באולפנו .השבוע קיב
 80שנה ,באמת עבודה יפה מאוד של אלו לה היא מכתב תשובה בו נאמר :״אני מד

אין עשן בדי סיגריות

מדי חודש בחודש מעלה המשפחה הממוצעת בישראל חמש
וחצי לירות מתקציבה בעשן הסיגריות ,הסיגרים והמקטרות.
מדי שנה צורכים אזרחי ישראל למעלה מאלפיים ומאתיים טון
סיגריות ,חמישה טון של סיגרים ,עשרה טון של טבק למקטרת
ו־ 35טון טבק הרחה .לפי סטטיסטיקה בלתי־רשמית נוהג כל
מבוגר רביעי בישראל לעשן .במשאל בזק בין אישים ,ניסו
כתבי העולם הזה לעמוד על מנהגי העישון המקובלים בישראל.
השאלות שהופנו לנשאלים היו :מה היא צריכת הסיגריות שלך
האם ניסית להפסיק לעשן ,וכיצד? האם אינך חושש מסרטן-
הריאות?
• יג א ל י דין ,פרופסור לארכיאולוגיה :״אני נוהג לעשן
מקטרת .כל יום אני ממלא בין  8ל־ 10מקטרות .לעתה עתה
אין הדבר מפריע לי מבחינה בריאותית ולא חקרתי לדעת אם
עישון מקטרת מפריע בכלל מבחינה זו .הטבק שאני אוהב
לעשן ,אם כי לא תמיד אני משיג אותו ,הוא טבק הקרוי:
״שלושה אנשים.״
• ד״ר משה סנה ,ח״כ מק״י :״אני באמת מעשן יותר
מדי — עד שלושים סיגריות ליום .לפעמים אני מפסיק ,אולם
מתחיל מחדש .אם אני מפחד מן המחלות שמביא העישון? איני
יודע .הרי נאמר כבר בתהילים, :אשרי אדם מפחד תמיד.,״
• י הו ש ^ ר גי נ ו כי ץ ,סגן ראש עירית תל־אביב מטעם
מפא״י :״איני יודע אם העישון הוא משהו מיוחד .מעולם לא
עישנתי ולא הרגשתי בכל צורך לעשן.״
• קוסו אלול ,פסל :״עכשיו איני מעשן .הפסקתי לפני
שנה וחצי אחרי שבמשך שנים עישנתי  40סיגריות ליום .בוקר
אחד פשוט נמאס לי השיעול המטונף שלי .הפסקתי את העישון
לא בגלל סרטן־הריאות אלא בגלל הסרחון שהפצתי סביבי.״
• יגאל אלץ ,ח״כ אחדות־ד,עבודה  :״איני מעשן יותר
מסיגריה או שתיים ליום ,לכן זה אינו מטריד אותי .אולם
פעמים רבות אני מסתובב שעות שלמות עם סיגריה כבויה
בין שפתי.״
• פרופסור יוסף אשרמן ,רופא־נשים :״אני מעשן
עד עשר סיגריות ליום .ניסיתי כבר להפסיק אבל אלד ,היו נס־
יונות כבדרך־אגב .ידוע לי כמובן שזה מזיק מבחינה רפואית,
אולם ישנם דברים רבים שאנחנו עושים תוך ידיעה שהם מזיקים.
העישון הוא אחד מהם.״
• בו עז ע ב רו! /מבקר רדיו :״עישנתי ,אולם חדלתי .יום
אחד לפני שמונה חודשים כיביתי את הסיגריה ואמרתי לעצמי:

העולם הזה  67ו ו

די! זד .לא היד ,מחשש למחלה כלשהי .אלא שהסיגריות צרבו
את שפתי והחלטתי שהתענוג אינו שוד ,את הסבל.״
• שמעון פינקל ,שחקן הבימה :״עתה כמעט ואיני מע
שן .אולם עישנתי ברצינות כשהייתי ילד בגיל  6עד  .12אז
אמרו לי כי כדי להיות שחקן עלי להפסיק עם זה .ואכן הפ
סקתי .אך כשלמדתי בברלין ,אמר לי הפרופסור שלי ,ששמו
היה דניאלי ,כי עלי לעשן מפעם לפעם כדי להתרגל לאויר
הדחוס שבתיאטרון ,וכדי שגרוני לא יהיה רגיש מדי .לכן אני
מקלקל לעיתים סיגריות.״
י• דוד שיפמן ,יושב־ראש התאחדות הסוחרים :״המיכסה
שלי היא  25סיגריות ליום .לא ניסיתי בכלל להפסיק .אילו
הייתי מנסה לחדול לעשן ודאי לי שהייתי מצליח .איני עושה
זאת משום שאני נהנה מן העישון ואיני חושש מסרטן־הריאות.״
• אברהם דרורי ,מזכיר תנועת־החרות :״כבר  22שנה
אני מעשן  25סיגריות ליום ,אם כי יחד עם הכיבודים שאני
מכבד עלי לקנות  40ביום .איני דואג למחלה כתוצאה מהעישון.
מה יכול להיות? אם יתקצרו חיי ,לא אקבל את הגימלאות של
הביטוח־הלאומי.״
• אביבה רווה ,זמרת :״אני מעשנת קופסה ליום .איני
מודאגת מן הדיבורים על מחלות ,לכן לא עלה כלל על דעתי
לחשוב על הפסקת העישון.״
• אבא אלחנני ,אדריכל :״החל מגיל  13אני מעשן
שתי סיגריות ליום .כך זה נמשך אצלי  30שנה ,אולם אין זו
בעיה רצינית אצלי*.
• נתן קנת ,עורך־דין :״אני מעשן  15סיגריות ליום.
ניסיתי להפסיק ועלי לומר כי הדבר קל למדי .ההוכחה :הפ
סקתי קרוב לעשר פעמים .איני מפחד מכל הכרוך בעישון,
פשוט איני חושב על כך.״
• יצחק שמעוני ,עורך תכניות בקול־ישראל :״אני מע
שן  25סיגריות ליום .פעם הצלחתי להפסיק למשך שלוש שנים.
השיטה להפסיק את העישון היא אחת ויחידה :לקבל איזה
שפעת ,להפסיק אז לעשן ולא להתחיל מחדש .גם סרטן־
הריאות עלול אולי להרתיע ,אולם לא אצלי .יש לי דברים
אחרים לחשוש מהם ,מכדי שאחשוש מסרטן.״
>• עליזה עולש ,קוסמטיקאית :״אני מעשנת .ועוד איך
מעשנת .כמו קטר אני מעשנת .שתי קופסאות ליום .עשרות
פעמים ניסיתי להפסיק והמשכתי .אני תושבת שלאופי שלי
מתאים לעשן .מסרטן־הריאות איני מפחדת בכלל .אני מעדיפה
לחיות מעט אבל לחיות טוב.״

ריך בסטודיו כל יום שני וחמישי .בואי
כמה רגעים לפני השיעור ונשתה יחד קפה״
 . . .הגרפיקאית הצעירה בת־שבע
בריש ) ,(23שיצאה לפני חדשיים לפקין
דרך מוסקבה ,כדי לארגן את תערוכת פלאי־
פלאים מארץ סין ,שנפתחה השבוע בפסג׳
התיאטרון הקאמרי ,נתקלה בביקורה בתופעה
מוזרה .בכל מקום בו ביקרה בחודש שהותה
בסין העממית ,קמו הנוכחים ומחאו כף
כאשר הוזכר,שם ישראל .התרשמותה העזה
ביותר של בת־שבע ,שהיא ילידת בלגיה,
מההווי הסיני — המלחמה בזבובים .״בכל
ביקורי בסין לא פגשתי אף זבוב אחד,״
סיפרה .״כולם הורגים זבובים .ברכבת היו
כולם נוסעים מצויידים במקלות מיוחדים
להשמדת זבובים״  . . .לציון מיוחד במינו
זכתה השבוע חיה הררית ,שעה שהע־
תון שיקאגו סאן-טייסס פירסם את שבחיו
של אחד המבקרים שראו את הסרט בן־חור.
הריע לה האיש בסגנון הרומאי :״זוהי ,אם
אי פעם ראיתי כזאת ,ווועאאא מושלמת!״
 . . .השידורים המסחריים של קול־ישראל
נכנסו לתקפם כבר השבוע בשעת השידורים
על התקריות בגבול הצפון .שעה שרואיין
על־ידי איש קול־ישראל ,התבקש אלוף פי
קוד הצפון ,מ אי ר )״זרו״( זו ר ע להציע
איזו פירסומת מסחרית אפשר לשלב בדו״ח י
על התקרית .השיב זורע :״זו פירסומת
מצויינת לתותתי קארביד המיועדים להשמ
דת ציפורים משטחי גידולים״ . . .ח״כ ה
מפלגה הדתית הלאומית מ ר ד כי נו רו ק
עסוק בימים אלה מאוד .לרגל יובל ד,־57
שלו הוא קיבל לא פחות מאלפיים מכתבי
ברכה .נורוק החליט להשיב על כולם ,כו
תב מדי יום ביומו  20מכתבי תשובה . . .
כאשר הודיע פיי ב ל קנ טו ר ,חבר מועצת
עירית תל־אביב מטעם אחדות־העבודה ,כי
ילחם בכל רמ״ת אבריו נגד העלאת מיסי
החינוך בתל־אביב ,השיב לו חיי ם ל בנון,
ראש־העיר לשעבר :״אתה תלחם רק ברמ״ז
אברים .אבר אחד שלך יצביע תמיד בעד
ההעלאות״  . . .קבוצת הכדורגל של נסית,
שהנהיגה לאחרונה סגנון חדש במודעותיה,
בנוסח :״בשבת יתקיים משחק חד־צדדי . ..״
או ״בשבת יערך משחק רב־תהפוכות נגד
קבוצת־חוץ  . . .״ הופתעה השבוע מאד .שעה
שחברי הקבוצה ,ובהם השחקנים אורי
זוהר ורפאל קלצ׳קין ,היו באימון שיג
רתי ,ערכה קבוצה אחרת משחק ,כינתה את
עצמה בשם קבוצת נסית.
• לפניהן ,בנו הקטן של הכדורנלן־מאמן
זלטקו צ׳יקובסקי.
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