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אישים
אש הממשלה רעול□ יהיה

'קרתנות ישראלית טיפוסית גילו עוזריו
ל ראש הממשלה .בעוד שעתוני הארץ
1זרו לגלות לאזרחי ישראל היכן מבלים
ויד כן גוריץ ורעייתו את חופשתם,
קרו במקום השגריר האמריקאי ,אוגדן
יד ורעייתו ,ולשכתו של השגריר פיר־
זה שבדרכו למקום הנופש המיסתורי בי־
השגריר ורעייתו בעבדת  • . .אמונה
>ורך חייו של בן־גוריון גילה מנהל
טרד ראש הממשלה ,טדי קולק ,כש־
וים בפני עתונאי את השמועה שליד ה־
■ניברסיטה שעתידה לקום בשדה־בוקר ,תו
ם גם אחוזת קבר למשפחת בן־גוריון,
!מר . :לא איש כראש הממשלה מהרהר
םיום חייו .הוא מתכונן עוד לחיות הרבה
נים״  . . .־טענות על יושרו של ראש
ממשלה הביע השבוע מנחם כנין,
שה ,א מצטט את הכרזתו של בן גוריון
1אין הוא נוהג לפרסם זיכרונות ,ומזכיר
אמרי זיכרונות לעשרות שלו. :אם לדבר
לשון נקיה,״ אמר בגין ,״אץ ההודעה
צטיינת באמת צרופה .לשון אחרת היתה
•רשת לאמר במה היא מצטיינת״ . . .
עוד על אמת ,מפא״י וחרות :לפני הבחי־
ות האחרונות פירסם עלון מפא״י ישר ל־
ניין ידיעה כאילו הזמינה חברת סונזרפיין,
יבין מנהליה נכנה ח״ב חרות יעקב
;רידוד ,אוניה במספנה גרמנית .מרידור
יים להגיש תביעת־פיצויים בסך רבע מיל
ין ל״י .השבוע הוסר האיום ,אחרי שמפא״י
ירסמה התנצלות רשמית ,בה הטעימה בי
;ידיעה אינה נכונה וכי למעשה הוזמנה
:וניה חדשה זו במספנה צרפתית . . .
!טענות חמורות על חיג הצעירים המיקצו־
:יים ,יצא גם דובר ההסתדרות ,לוי יצחק
'ירושלמי ,שסיפר כי בהזמנות להרצאות
זל חוג הצעירים כתוב שאין להזמין אור־
וים ,והכוונה היא לחברי מפא״י שאינם
מנים על החוג .לעומת זאת מוזמנים
התלהבות עתונאים שונים שאינם נמנים
ל מפא״י •  . .הליגה חמורה לא פחות
!וגשרי על העתונאי שבתאי טכת לאגו־
ת העתונאים .בתלונה נאמר כי טבת
;ואשם על־ידי בית־הדין העליון ,בפסק־דינו
:קשר למשפט השורה נגד עמום כן
,ודיון ,כי מסר אינפורמציה חד־צדדית
:עניין תלוי ועומד בעת המשפט • . .
:טענות מסוג אחר יצא קונראד אדנ■
פור ,ראש ממשלת גרמניה המערבית ,ש־
ןיבל במתנה ארגז תפוזים מפליקס שג״
ג י ׳ יו״ר משלחת השילומים בגרמניה .ב
זיכתב התודה על התשורה ,ראה ראש המגד
!לה הגרמני צורך לציין ,כי שלושה תפוזים
:ארגז היו רקובים ושניים בלתי בשלים
 . .על הבוסר של אמני־ישראל התלונן
:שבוע הצייר מאנה כץ ,שטען כי ה־
;ערוכות הישראליות נכשלו בצרפת מפני
!לצרפת יש להביא אמנות משובחת .״אץ
'הביא לסולר .סמובארים מתוצרת עצמית,״
ומר כץ .טולה היא עיר רוסית ,הידועה
:סמובארים המשובחים המיוצרים בה . . .
זיפגש בלתי־צפוי אירע השבוע בבית דול־
דן שבשבי־ציון ,בין מלכת הנזיס של יש
אל ,ר 1ת פלד ,לבין מלכה אכזוטית
וחרת ,א ס תר שריקי ,שנבחרה לא מכ
ור למלכת שבא .הנערות ,שלא ידעו אשד.
יל הימצאות השנייה במקום ,לא איבדו

מלכות שריקי ופלד
שתי נערות פל דולפין
את עשתונותיהן ,ניצלו את ההזדמנות כדי
להדגים ידידות מונארכית אמיתית.
★
★
★

השר ללא רשיון

שפע של תקריות ארעו במסיבה שערך
מאיר דה־שדיט לזמר האמריקאי הארי
כלאפונטה ,בביתה של ריבקה זיו .תק
רית אחת אירעה עם האלוף עוזר ויצמן,
שעזב את המסיבה דקות מספר לאחר ש
נכנס ,מאתר שהעובדה כי הביא עמו זוג
שכנים לא קרואים לא נשאה חן בעיני
המארחת  . . .תקרית אחרת באותה מסיבה
נפלה לאחר שהוזמנו שני צלמים — האחד
על־ידי מזכירה של ריבקה זיו והשני על־
ידי לישכת התיירות• שני הצלמים שימשו
בתחילה אטרקציה של הערב מאחר שקפצו
האחד לפני השני כדי לזכות בתמונות בל
עדיות ,התכתשו לאחר מכן בחצר הבית,
פצעו איש את רעהו בעזרת אגרופים ואב
נים ואילצו את המארחים להזמין משטרה
 . . .לעומת כל אלה ,היה ביקורו של
בלאפונטה הזדמנות־פז עבור הזמר הישראלי
הצעיר איתמר כהן ,אחיו של סוליימן
הגדול .בלאפונטה שמע על איתמר ,בעל
הקול הגבוה במיוחד ,העניק לו סטיפנדיה
מקרן בלאפונסה להכשרת אמנים ,שבעזרתה
יוכל ללמוד ולהשתלם בארצות־הברית ב־
משך שלוש שנים .יתכן שהאורח היה מוש
פע מהעובדה שאיתמר הוא תימני כהה־עור.
לדברי בלאפונטה. ,אפילו בישראל לא כל
כך קל לכהי־העור בחברת אחיהם הלבנים״
 . . .שר החקלאות ,משה דיין ,שרשיון
הנהגית שלו נשלל על־ידי בית־דין לעבירות
תנועה ,נאלץ לבקש לעתים קרובות טרמס
מידידיו ,מאחר שאין ברצונו לקחת עמו את
הנהג של משרד החקלאות לכל המסיבות
להן ה א מוזמן .הטרמפ האחרון של משה
דיין לדירתו בצהלה ,היתד ,מכוניתו של
אהוד אכריאל  . . .בעוד משד .דיין
מחפש טרמפים בארץ ,מבלה בתו ,הסופרת
יעל דיין ,ברומא ,שם היא עוזרת למכר
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 9משה רוסנק ,מפקד העיר העתיקה של ירושלים בעת מלחמת השיחרור,
בתשובה לספרו של דב יוסף ,קריה נאמנה :״מי שיש לו חמאה על הראש לא
יוצא לשמש הצהריים.״

״
״

 9עמום קינן

 :״לפני שנים אחדות היד .בדיזנגוף שיעמום מקורי .היום

יש שיעמום סתם.״

■

• בנימין גלאי על ם .יזהר ויגאל אלון ,הבאים בטענות על הדור הצעיר,
כשהם עצמם חיים בשפע וללא דאגות :״דור אספרסו — ומנהיגי עוגות!*

!״

 4שבתאי טבת ,בסוף מאמר התקפה על מסע־לימודיו של יגאל אלון:
״נקווה שמה שנכתב כאן אינו אלא קרתנות ישראלית טיפוסית.״

 9הבלש דויד אלמוג ,על רמאים כלכליים. :בכל העולם ,כשאדם מטפס על
; הקיר ,הוא נופל לארץ .אצלנו ,כשמטפסים על הקיר ,מביעים לגן.״
 9יום)* אלמוגי ,מזכיר מפא״י ,על ידיעה שפורסמה בדבר בקשר למיכתבי
״ 1של דויד בן־גוריון התומך בצעירי מפא״י :״ידיעה זו היא גרגרים של אמת עטופים
| בדמיון.״
 9הרב הראשי יצחק ניסים ,בדברו על תוכנית התודעה היהודית ,כזי
שהותוותה על־ידי משרד החינוך והתרבות :״בלוף!״

]
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יווני לביים סרט .ב־ 15לאוקטובר תאכל
יעל דיין ארוחת צהרים באנגליה בחברת
המו״ל ג׳ורג׳ ווידנטפלד .בארוחה זו
יסוכמו הפרטים של הוצאת סיפרה החדש
וכן ספר־הילדים שלה  . . .אכזבה מרה
צפויה לדוגמנית האדמונית מחיפה סוניה
מיל ,שנישאה בנישואי־בזק לצעיר אמרי
קאי .רפי לוי ,שחזר השבוע מדרום אפ
ריקה ,הביא לסוגיה חבילת מתנות מידידה
הוותיק ,אוברי קפלן ,שחקן ניבחרת דרום•
אפריקה בכדור־מים שביקר בארץ ,התידד
עם סוניה ,עמד לבוא לישראל עם תכניות
רציניות לגביה .כששמע רפי כי סוניד.
נישאה .החליט לעכב את מסירת המתנות,
לכתוב לאובדי מד ,המצב ,לבקש הוראות
חדשות .יש כל הסיכויים שהמתנות לא
יימסרו ,בי מתיה ובעלה מארמי כיילין,
יצאו כבר את הארץ בדרכם לארצות־הברית.
.אינני יודעת מתי אשוב,״ טענה היפר,פיה
באוזני ידידיה•
★ ★
★

נדנדת הסירות
גישה מסחרית גילה השבוע מנהל חתיאם־
רון הקאמרי ,יעקב אגמון ,שפנה לדובר
עיריית חיפה ,יעקב יסעור ,המשמש
עתה גם כאחד ממנהלי תערוכת הפירות
שתתקיים בחיפה בחג הסוכות ,והציע לו:
.אתה תספק לי פירות לשחקני נדנדה
בשניים ואני אספק לך נדנדה לתערוכת ה־
פירות״  . . .מסחרית פחות היתד ,שחקנית
הקולנוע הישראלית חיה הררית ,ששכ
רה בלונדון דירה בת שלושה חדרים במלון
מפואר .חיה מבלה בלונדון בגלל האפשרות,
הבלתי בטוחה עדיין ,להשתתף בסרט חדש
עם סטיוארט גריינג׳ר  . . .ישראלי
אחר .העושה חייל בלונדון ,הוא מיכאל
אלמז ,מנהל תלאטרון זירה לשעבר ,ה
משמש כעורך תוכניות קבוע במחלקה ה
עברית של ר,בי.בי.סי ,.מביים במיעדון תי
אטרון ,ומכין אף מחזה אנגלי חדש .אלמז
כתב גם מחזה בעברית ,ישלח אותו לעיון
לתיאטרון בישראל  . . .יוסי גרכר,
שחקן הקאמרי לשעבר ,העושה אף הוא
בלונדון ,הוזמן להשתתף בסרט קליאופאס־
רה ,עם אליזכט טיילור .ההזמנה בוט
לה ברגע האחרון בגלל מבטאו הזר .כש־
גרבר עמד כבר לעזוב את לונדון ,מלא
אכזבה׳ ביקשו אוחו נציגי חברת פוקס
לד,שאר על אף הכל .נראה שמבטאו יבוא
בכל זאת בשימוש  . . .גישה חברית למו
פת גילה ח״כ חרות ,הד״ר יוחנן כאדר,
בחתונת בנו של עורך ידיעות אחרונות,
ד״ר הרצל רהנכלוס ,כשהודיע קבל
עם כי .היום זו הפעם הראשונה שאני
מקבל היראה של מזכיר מפא״י יוסין
אלמוגי ומסיר לפי דרישתו את העניבה*
 . . .פחות חבריים בא־תה מסיבה היו
שני הרממכ״לים משה דיין וחיים לם*
קוב ,שעמדו איש ליד רעהו ולא החליפו
ביניהם אפילו משפט אחד של נימוס . . .
ידיעה שנשמרה בסוד :בשבוע שעבר כמעט
טבעה בחוף ימה של תל־אביב השחיינית
הישראלית המעולה שושנה ריבנר.
היא יצאה בשחייה אל אחת האניות ,נגררה
לתוך מערבולת ונאבקה שלוש שעות רצו
פות עם הגלים .מציל ,שהרגיש בהעדרה,
יצא לחפשה ,מצא אותה במצב של אפיסת־
כוחות מוחלטת וכנראה גם של עלפון חלקי.
שושנה עצמה אינה זוכרת אפילו איך הגיעה
לחוף.

בלב־לבו של הגליל התחתון ,במרכזו של
נוף גלילי נהדר ,שוכנים שני כפרים ער
ביים .עראבה ודיר חנא.
כביש צר באורך של כ־ 30קילומטר מח
בר את הכפרים לכביש עכו־צפת .חשמל,
מים ושרותים רפואיים אלמנטריים אין עדיין
בשני הכפרים .אך לעומת זאת זכו התושבים
לפני כחודשיים בתחנת משמרה בעראבה.
ביום הרביעי האחרון ניתנה לארבעת
שוטרי התחנה תעסוקה מלאה .שמות שני
הכפרים עלו לכותרות העתונים בעיקבות
התקפה של מאות מתושבי עראבה על שכ
ניהם מדיר חנא .מסע־הצלב העלה לכותרות
גם את שרשרת המאורעות שהחלה חוד
שיים לפני כן•
★
★ ★

רצה בכרס הענבים
^ ותו יום שמרו ארבעה ילדים בני

משפחת חטיב מדיר חנא על כרם ה
משפחה ,המרוחק מספר קילומטרים מן ה
כפר .אחר־הצהריים הגיעו לכרם שני רועים
צעירים בני משפחת עאסלה ,מעראבד .שני
הרועים ,שהשאירו את עדרם עם רועה שלי
שי ,ביקשו מהילדים השומרים מעט ענבים.
הילדים סירבו ושני הרועים ,שהלכו כשלו
שה קילומטרים כדי להגיע לכרם ,נטלו ב
כוח מיספר אשכולות ,והסתלקו.
שניים מהילדים מיהרו לכפר וסיפרו ל
משפחתם על המיקרה .חמאד חטיב לקח
עמו את רפא בן ה־ , 14הבוגר מבין אר
בעת הילדים ,ויחד עמו פנה לסוכה קטנה
אשר בד ,נמצא אביו של אחד הרועים.
האב הביע את צערו ,וביקש לפצות את
חמאד על הנזק .חמאד סרב לקבל כסף,
הסתפק בהבטחה שמיקרה כזה לא יישנה
עוד .מהסוכה פנו חמאד ורפא לעראבה,
לאביו של הרועה השני .גם אב זה ביקש
את סליחתם ,הבטיח לדאוג שבנו לא יחזור
על מעשהו .חמאד ורפא שבו הביתה.
הרועים ,שחזרו בינתיים לעדרם ,לא מצאו
במקום את חברם׳ אשר נשאר לשמור על
העדר .לאחר שעד הערב לא מצאוהו ,הם
 0הודיעו את דבר היעלמו למשפחתם .כל
הלילה חיפשו בני המשפחה את הנער.
עם בוקר נמצאה גוזיתו נקובת כדורים,
כשהיא טמונה תחת גזע־עץ ,במרחק כ־150
מטר מהמקום בו עזבוהו הנערים•
המשטרה מיהרה לעצור את חמאד ואח
רפא כחשודים ברצח .כעבור ימים ספורים
נעצרו עוד כמה מבני משפחת חטיב .ב־

ך ך ף  1ן שורר בביתו של אחנזד
 | | 11111זזטיב מהכפר דיר חנא ,ר ׳
אתר שהבית הותקף של־ידי אנשי עראבח.

