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וקכצן ממחין אויפטראך,
זוכה השלישי הכינור

אנשים
ה ש לו □ ש כנרי

 הבר חגג שדר,־בוקר לקיום העשור את
 בן־מריון, דויד הממשלה, ראש המשק,
 כיום הידועה התקופה מן זכרונותיו בגילוי
 לפני אשר בעוד תקופת־עסקי־הביש. בתור

הלי את בן־גוריון הציג שנים וחצי שמונה
פולי של הירואי כמעשה לשדה־בוקר כתו

 נווה לו ובוחר ללכת מתי היודע טיקאי
 שומעים היו ולא כמעט בו, להגות פרישות
 לשדר,־ביקר זו שירידה מתנגדיו, לטענות
 ראש־ה&נד לכם חדשה עליה צורך נעשית
 ילכרור רושם לעשות אלא באה ולא שלה,

 העשיר בערב בזכרונותיו, נוספים. כתרים
 פרים אכן כי ראש־הממשלה אישר במשק,
 צרכי את שקבע אחרי הממשלה, מן בזמנו

ברו כוונה מתוך העדרותו לתקופת הבטחון
 הממשלה לראשות שנתיים אחרי לחזור רה

 הועד חברי זכו משעשעת לתחרות . . .
 האחרונית. הישיבות באחת הציוני, הפועל
 י׳נו־ של צירופה על מרות שהתווכחו לאחר

 נשיא מיהרו הסוכנות, להנהלת החירות עת
 נחרה דר' העולמי, היהודי הקונגרס

ה של האירגון מחלקת וראש גולדמן,
לצי גולדמן של העיקש מתנגדו סוכנות,

 הטלפין, אל לוריא, צבי חירות, רוף
 הוועד מושב של הבמה קלעי מאחורי הנמצא
 ראשון להגיע רצה מהם אחד כל הפועל.

 לשוחח רצו ששניהם עוד ומה הטלפון אל
 המשפטי היועץ — עצמו אדם אותו עם

 אמנם רוזן. פנחס הפועל, הועד לענייני
 הויכוח של בסיומו אך במירוץ, זכה גולדמן

חי שצירוף רוזן פסק כאשר לוריא, ניצח
 למדי נרגז . . . חוקי בלתי יהיה רות
 הרוח למדעי הפקולטה דיקן השבוע היה

 יהושע פרופסור ההיסטוריון, בירושלים,
 בית־ שמתכנני ששמע שעה פראוואר,

 על כאילו מסתמכים עכו חומות על הקפה
החו שיחזור בתוכנית ותמיכתו הסכמתו

 משגר, זו בתכנית הרואה הפרופסור, מות.
הו העיר, של הטבעי בנוף חמורה ופגיעה

 על השמועה את רואה שהוא ברבים דיע
 פראוואי: א-מר כמהתלה. בתכנית תמיכתו

 תימך שאני הודיעו שהם שאחרי מבין ,,אני
 מתכוני את לקבל כדי אלי יפנו הם בהם,

 כדוגמתם להכין כדי הצלבנים, של הדגים
 היה מאוד מודאג . . . שלהם!״ בבית־הקפה

 (״דינדוש״) דן בירושלים, דבר כתב השבוע
 מן מערכת חבר גם שהוא הורוביץ,

 של הקרוב שובו הדאגה: סיבת היסוד.
 וד־ פרס, ליונייטד המשתייך אשד, חגי
 דינדוש באירופה. שליחותו סיום בפני עומד

 לברר כדי בתל־אביב, דבר למערכת טילפן
 בתל־ אשד את להעסיק יהיה אפשר אם

 קומיסאריס מספיק לנו ״יש הסביר: אביב,
 . . . נוסף!״ לקומיסאיר פה זקוקים ואיננו

המבק כל את שהטרידו תפריט, בעיות על
 המרכז־אפריק־ בקהילייה הישראליים רים
 באותה ישראל שגריר סיפר (קמ״א), אית

 שאירח שעה ,8חיי בן אפרים ארץ,
 שולחן על דאקו, דוד קמ״א נשיא את

 צמחוני הוא בן־חיים בית־אורן. קיבוצו
 ארוחה כל לפני לפנות טרח ולכן אדוק,

 להכין מהם וביקש המארחים אל רשמית
 חיר הדבר צמחוניים. מאבלים רק עבורו
 הממשלה חברי כל אצל בסעודות ונשנה

 השינים. המחוזות מושלי אצל בביקוריו וכן
 השמועה גונבה כבר שלאפריקאים מאחר

 הסיקו משונים, אכילה מנהגי יש שליהודים
 ואינם צמחונים הם הישראלים שכל כולם,

 1961 שנת כל במשך בשר. במאכלי נוגעים
בפלי הרשמיים הישראליים המבקרים בלעו

 ארוחות־הירק את דיפלומטית ובדממה אה
ביקו בעת רק בוטל זה נוהג להם. שהוגשו

 כן* ישראל הבטחון, משרד איש של רו
ש לראות התפלא בן־חשל במקום. חשל,

ב ארוחת־ירק, מגישים ולבן־חיים לו רק
 בשר מארוחת נהנים המסובים שאר עוד

 לריבת כקודמיו, שלא תהה, כאשר דשנה.
ה אתם, ״הרי מארחיו: התפלאו האפלייה,

 פנים בשום בשר אוכלים אינכם ישראליים,
 הושבו הטעות הבהרת לאחר רק ואופן?״
 לסיר־הבשר קמ״א של הישראליים אורחיה

 מפקד של בחלקו נפל מיוחד כבוד . . .
 ויצמן, עזר אלוף הישראלי, האוויר חיל

 טייס של בהזנקתו נוכח להיות שהוזמן
 חזר קארפנטאר, סקוט האמריקאי החלל
 קאנא־ בכף ראה אשר מכל התפעלות מלא

נער הפאריסאי ריבולי ברחוב . . . ווראל
 נגני של מפתיעה פגישה אלה בימים כה

 דויד הרוסי העולמיים, היהודיים הכינור
 מנו־ יהודי והאמריקאי אויסטראך

 של מציאותו על האחד ידעו לא שאף חין,
 מנגן, לקבצן בסמוך האורות. בעיר רעהו
ה הנושא על שיחתם נסבה תמונה) (ראה
לא השניים וכינורות. מוסיקה עליהם: אהוב

השלישי. לכנר נדבה להעניק שכחו
★ ★ ★

ת עדודו רי מו ס ה
 שגרירויות את מעסיקות גבול תקריות

 כאשי ישראל־ערב. ביחסי רק לא ישראל
ה באוסטרליה, ישראל לשגריר נודע ש  מ

 גרמניה־ של הדיפלומטית שהנציגות יובל,
 הסמוך בבניין להשתכן עומדת המערבית

 השגריר פנה הישראלית, השגרירות לבניין
 שטח להקים ביקש האוסטרלי, החוץ למשרד

הת הבקשה השגרירויות. שתי בין הפקר
 עומדות אישיות דיור בעיות . . . קבלה

 נורבגיה של הראשון השגריר בפני השבוע
ה השגריר, טלפסן. אולאך בישראל,

מוב ספרים תולעת שהוא עצמו על מעיד
 בניית את שיסיימו רוח בקוצר מחכה הקת,

ה ספרייתו את לשם להביא כדי חוילתו,
 ממקום הגיעה אליה בהמבורג, לו ממתינה
 החפשי זמנו את בפולין. הקודם כהונתו

״או ידידים. אצל בינתיים השגריר מבלה
ב הטובים ״ידידי השבוע, התוודה לם,״
שהכ לאחר . . . הספרים.״ הם יותר
 כאילו מכר לפיהם הסיפורים, את חיש
ל בארץ הראשונה הראינוע מצלמת את

 דבר של שלאמיתו בעוד כרמל, יומן איש
המשו השבוע סיפר במתנה, אותה לו נתן
 מנסיונותיו אחד על פן אלכסנדר רר

 חוסר בימי זו. אמנות בתחום הראשונים
 אחד את פן נטל בארץ, הגדול העבודה
 מעדנים, גדושה חנות לפני והציבו מאנשיו
 היה האיש על התל־אביבי. הרצל ברחוב

 אותו שראו ושבים, עוברים מרעב. להתעלף
 שי־ אך אמבולנס. להזמין מיהרו מתמוטט,

 את המצלם בפן הבחין במקום, שעבר טר,
 אחד של השנייה מהקומה המתעלף האיש

 דם־ המבויימת הסצינה הסמוכים. הבתים
 הסתה האשמה: אמיתי. בבית־טוהר תיימה

 בלבד ספורים שבועות . . . בולשביסטית
 שורד, חיים דבר, עורך שפסל לאחר

 אבי־ דויד המזוקן המשורר של שירו את
 נצטזז ),1284 הזה (העולם ׳ההחמצה, דן,

 שיד לסדר היומון של בית־הדפוס סדרי
 כל לשורר היתד, לא הפעם שנית. זה

 של החדש שיריו ספר החומר: על שליטה
 והכולל השבוע המופיע לחץ, שירי אבידן,

 קשר כל ללא נדפס, הפסול, השיר את
פוזר בו עצמו דפוס באותו התקרית, עם

 הפתעה . . . הקומיסאר הוראת לפי בזמנו
 ההתאחדות של בית־הדין לשופטי צפויה

אנ של בעירעורם לדון העתידים לכדורגל,
 להם שפסקו על פתח־תקווה, הפועל שי

 בעיק- בני־יהודה, קבוצת עם חוזר מישחק
 הקבוצות שתי בין המישחק הפסקת בות

 חדשים. כמה לפני הפתח־תקוואי במיגרש
 עדים שני לעזרתם גייסו פתח־תקוזה אוהדי

ב התקרית בשעת שנמצאו אובייקטיביים
ב להיסטוריה ומרצה דר׳ השניים: יציע.

 ץ3יע יעקב התל־אביבית אוניברסיטה
לי יעבץ, של תלמידו הקאמרי, ושחקן  אי

מושבעים. כדורגל חובבי — גורליצקי
★ ★ ★

ת לי א ר ש ה הי ב ע ר ה
 של למלחיו שדאגו החוץ, משרד אנשי

 תמהו ודאי דאקז, דויד קמ״א, נשיא
 לשדה הפמליה עם שהגיע הכלב למראה

 לא ממושמעים כדיפלומטים אך התעופה,
ה כל עם הכלב את העלו שאלות, שאלו

 הנשיא. התאכסן בו המלון לבית כבודה
 לכוכב התרוצצות לליל גרמה זו חריצות

 פריים, דיק הקרת, על הפסטיבל להקת
 זמן באותו המזרח, ביריד להופעה שהגיעה

 התעופח. בשדה קמ״א נשיא שהה בו עצמו
 דיק מצא המאוחרות הבוקר בשעות רק
 דירי הפיזמונאי . . . האבוד כלבו את

 ל־ שוב החליט המושבע, הנודד מנוסי,
 מאומצת, עבודה תקופת לאחר התאחרר.

דר הופעות לשש חדשים פזמונים הכין
 לחופשת הקרוב בחודש דידי יצא שות,
 ויכוח . . . בארצות־הברית קצרה קייץ

 היופי מלכת לסגנית היה ביותר מעניין
 פורת, אילנה 1962 לשנת ישראל, של

 מלכת בפורים שהיתר, אילנה היבחרה. לפני
 התעופה חברת כאורחת טסה וכוש, הודו

 מרחוק, אחריה, חיזרו שם ליחן, היומית
ש שעה אחד, יום אלמונים. צעירים שני

 זו וקד כוסית השניים הרימו במסעדה, היתר,
ל שרצתה אילנה, מצריים!״ ״לחיי : לעברה

 ״לחיי להם: החזירה טעותם, על העמידם
ב ובאו אליה קרבו הצעירים ישראל!״

ש שעה וזוללת, יושבת שהיא על טענות
 העתוניס תיאור לפי גחעים, ישראלים אלפי

 הצביעה עלי,״ ״תסתכלו ברעב. המצריים,
רעבה?״ נראית אני ״האם עצמה, על אילנה

קי ע פסו שבו ה
 ובהירים רבים נבחרים למפלגת הפכה ״מפא״י :ארן זלמן מפא״י ח״ב 9

מועטים!״
 ועומד שר אתה אם ״גם לבן־גוריון: הרצפלד, אברהם מפא״י ח״כ ©

בעצמך!״ תאמין אל מלכות, בראש
 הגדולים ״המלונות המלונות: מחירי על ספיר, יוסף ליברלי ח״ב ■9

 לדנטון!״ ישתנה ודאי ודן הילטון יהיה שרתון, יש המחירים. טון את נותנים
 הפקיד. היא המדינה ״צרת :וייץ יוסף המקרקעים, מינהל ראש $
 אי־סדרים!״ וגורם לסינמה הולך במנוחה, ישן הוא

 בוקר. שדה היד, ״בראשית המקום: שם גילגולי על שדה״בוקר, עלץ @
 שדה — בתקציב גרעון כשהיה בחור. שדה כשעזבו, בו־קר. לשדה היה בחורף

ביקור.״ לשדה הפו ביג׳י וכשבא בו־חור.
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