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ביחידת צנחנים מטויימת קיימת בין ה
חיילים הוראת־קבע :לא לעבור ,בימים בהם
הם מבלים את חופשתם בתל־אביב ,ברחוב
מסויים בצפון העיר ,בו נמצא ביתו של
ראש הממשלה .הסיבה :באחד הימים עברה
קבוצת חיילים מאותה יחידה ליד ביתו של
ראש הממשלה ,כשלפתע יצאה פולה כ ך
גורמן ושאלה אחד החיילים :״חיילים,
אתם רוצים לראות את ספרייתו של בן-
גוריון?״ הצנחנים ,שהופתעו לשמע ההזמנה
הבלתי צפויה ,נכנסו בדחילו ורחימו לבית.
פולה הובילה אותם לספרייתו של ביג׳י
וביקשה :״אתם רואים? זהו ארון הספרים
של בן־גוריון ,עכשיו צריכים להעביר אותו
לחדר השני.״ אומרים חיילי היחידה :אולי
הסיפור לא נכון ,אבל הוא יפה • • •
לפני ההצבעה שנערכה בתעידת תנועת
החרות ,בשאלת הקמת סיעה בהסתדרות ה
עובדים ,ערכו ביניהם שני היריבים מנחם
בגין ואליעזר שוסטאק הסכם ג׳נטל-
מני :זה שיפסיד בהצבעה ,יקום מיד אחרי
היוודע תוצאותיה ויתחיל בשירת ״הנה מה
טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.״ באיטר
בתום ההצבעה התברר לשוסטאק כי הוא
המפסיד ,קם ממקומו ורצה לשיר ,אבל
גרונו לא נשמע לו .בגין הבין כי מרוב
נאומים אין שוסטאק יכול להוציא עוד הגה
והחל לשיר במקומו • • • באולם אהל
בתל־אביב נערכה השבוע אסיפת חברי
מפא״י בחברת־החשמל .עשרות עובדי ה
חברה מילאו את האולם .לפתע אירע קצר
והאור כבה .קרא מזכיר מועצת פועלי תל־
אביב ,אורי אלפרט  :״אולי יש במקרה
חשמלאי באולם?״  . . .שגריר ברית־המוע־
צות בישראל ,מיכאל בודורוב ,גילה
השבוע כי הוא ער מאוד למחלוקת בין סין
לארצו ,עומד על משמר הסכנה הצהובה.
כאשר נערכה בשגרירות הסובייטית מסיבת
פרידה למזכיר הראשון של השגרירות,
ואסילי אבד׳ י נקו ,החוזר למולדתו
אחרי חמש שנות שרות ,ניגש השגריר
לעתונאית סילבי קשת שהחזיקה ביוה כוס
מיץ אשכוליות ,ואמר בדאגה :״אל תשתי
להיות
כל כך הרבה מיץ,את עלולה
צהובה!״ • • • הרב הראשי של צה״ל
אלוף־משנה שלמה גורן ,חור השבוע מ
סיור ארוך בארצות־הברית ויפאן .החוויה
העזה ביותר מביקורו ביפאן :העובדה ש
נאלץ לשמור שתי שבתות בשבוע אחד,
יום אחר יום .סיפר הרב :בנסיעה מסאן־
פראנציסקו לטוקיו אבד לי יום אחד ,כך
שנאלצתי לשמור שתי שבתות ,בשבת וביום
ראשון ,כפי שפסק בעל ״חזון איש״ .ביום
ראשון הנחתי אומנם תפילין ,אך נזהרתי
מכל מלאכה כבשבת״ •  • .ח״ב מפ״ם
ויקטור שם־טוב סיפר השבוע בכנסת:
״שאלו שר בישראל, :כמה עובדים יש לך
במשרדך?׳ השיב השר, :כמה עובדים יש לי
זאת איני יודע :אבל אומר לך כמה אנשים
יש לי במשרדי .אתה רואה את החדר שם:
יש שם עובד אחד ושני אנשים .העובד זה

רוברט וחדווה זוהר מתחת לחופה
יותר מדי סכסית
הזדנסילאטור ושני האנשים הם שני פקידים
בכירים״ < • • הליברלים הצליחו להעביר
בועדת הפנים של הכנסת החלטה בגנות
ה״פליישריזם״ ,הודות להצטרפותו של ח״כ
מפא״י דוד הכהן לדרישתם .ראה זאת
ח״ב מפא״י אוזר ,ע מו ס ד ג ני וקרא בלג
לוג לעבר הכהן :״תצביע ככה באו״ם ,ולא
בכנסת!*
★

זיר

במצב בלתי־נעים מצאה עצמה הברונית
כת־שבע דה־רוטשילד .אחרי שהרחי
קה מחנותה ,ברחוב פרוג ,את חברת משכית,
אותה האשימה בחוסר־יעילות ,נסתבר כי
גם הניהול החדש אינו יעיל ביותר :במשך
חודשים רצופים נהג לגנוב משם צעיר בשם
עוזרי ,שכנראה הצליח להשיג מפתח ,את
הסחורה מן החנות .מלאי גדול נמצא
השבוע בביתו של הצעיר ,שהתאהב בסחו
רות משכית עד כדי כך שתלה גם על
חלונותיו וילונות מתוצרת החברה .חוץ
מזה נתגלה הצעיר בן ה־ 22כבעל מיגרשים,
עסקים ועיסוקים שונים • • • שחקנית ה
קאמרי חנה מרון נתבעה לאחרונה לדין
בבית־משפט השלום בתל־אביב .האשמה:
החזקת כלב ללא רשיון • •  .המלחין ה
ישראלי יוחנן זראי היושב בפאריז ,עומד
להשמיע בקרוב נעימות חדשות .יוחנן,
שנפרד לא מכבר מאשתו ריקה ,עומד
לשאת את רות גלבוע ,בתו של ראש ה
טקס במשרד החוץ הישראלי א כ ר ה ם
גלבוע .רות ,שעבדה בשעתו בקול ישראל,
עומדת לפרסם בפאריז נובלה בשם ״חופת
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סופיה לוין עם אחותה ונכדו של מוסוליני
יותר סדי חוטאת
חפולס הזה 1325
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הפרחים״  . . .סופיה לויץ גרמה לפני
שבוע לשערוריה רבתי ברומא .היה זה
כאשר שימשה סנדקית בטקס הטבילה של

אלכסנדרה מריח רומנה קרולין,
ביתם של רומנו מוסוליני ,בנו של

הדוצ׳ה ,ואשתו מריה ,שהיא אחותה של
סופיה .מכיוון שסופיה חיה ,ללא נשואין,
עם המפיק קרלו פונטי ,שהדת הקתולית
אוסר תעליו לקבל גט מאשתו .לפי חוקי
הכנסיה היא ,חיה חיי חטא ,ואסור לה
לשמש סנדקית בטקס כנסייתי.
★

★

★

כ ת ב י ם מ ח בי שי ס מ צ ל מ ו ת
חתונתה של מי שהיתר ,סגנית מלכת־
המים ,חדוה כץ ,שהפכה עתה לגברת
זוהר ,כמעט ועוררה מהומות בבית־הרב־
נות בתל־אביב .בעת ובעונה אחת נערכו
באולמות בית־הרבנות שלוש חתונות ,אולם
אורחי כל החתונות העדיפו משום מד,
להצטופף דוזקא בחתונתה של הדוד ,בדי
לחזות בכלה היפה .באותה הזדמנות התברר
שיופי אינו תמיד תכונה מועילה ,אפילו ל
דוגמנית צילום כחדוה .סיפרה לאה פלט־
ש ר ,שהיתר ,מורתה לדוגמנות :יופיה
ד,סכסי של חדור ,הפחיד את המפרסמים ,הם
חששו תמיד שתמונתה תמשוך את תשומת
הלב מהמוצרים שאותם היתד ,צריכה לפרסם
• • • שניים מעובדיו של בטאון משרד־
ר,בטחון ,במחנה ,נכנסו השבוע למזללת
קליפורניה ,הניחו את תיק המצלמות שלהם
בקצה הדלפק והתישבו לשתות קפה בקצה
אחר של המסעדה .הצייר שלמה צפריר,
מבעליו של מועדון עונזאר־כיאם ,הבחין
במצלמות שניצבו באין משגיח ,החליט
לערוך לשניים מתיחה הגונה .הוא נטל את
המצלמות ,הפקידם אצל ידיד .כעבור שעה
וחצי חזר לקליפורניה ,מצא את שני הכת
בים כשהם מחפשים ביאוש אתרי המצלמות.
רק כאשר הלך אחד מהם להתלונן במשטרה,
נטל צפריר את חברו ,הביאו אל המקום
בו הסתיר את המלצמות ,ניגש יהד עמו
למשטרה ,שם בוטלה התלונה .כאשר חזרו
השניים למעבדת הצילום ופיתחו את הסרט
שהיה באחת המצלמות ,גילו עליו תמונה
שלא זכרו כי הם צילמו אותה .היתד .זו
תמונה שצפריר נתן לצלם ,בטרם החזיר
את המצלמות .היתד ,זו תמונת עצמו ,כש
הוא מחזיק בידיו לוח שחור עליו נכתב
באותיות לבנות :״שמור על רכוש הצבא
— אני משלם מיסים עבורו!״ • • • לפני
שעזבו את הארץ ,הוכיחו חברי תיאטרון
הפנטומימה הפולני מוזרוצלאב ,שהם הגיעו
ארצה עם ידע רב בענייני חתיכות ,אך ללא
כל ידע תנ״כי ,שמע נערותיה של תל־אביב
הגיע כנראה עד לפולין ,כיוון שחברי הלה
קה באו כשבפיהם סיפורים מלאי התפעלות.
לעומת זאת ,כאשר יצא במאי הלהקה
הנריק טומאשכסקי עם קבוצה מלהקתו
לסיור בים־המלח ,הם חיפשו במשך שעה
ארוכה אחרי העיר סדום ,שהיתר ,מסומנת
במסה שבידם .רק כעבור שעתיים של
סיורים לאורך החוף נזכר אחד מהם :״אוי,
הרי בתנ״ך כתוב שאלוהים החריב לגמרי
את סדום!״ • • • צעירי הבור,ימה התל־
אביבית בילו שעת חצות בכסית בשירת
שירים מתקופת הפלמ״ח ומלחמת העצמאות.
נאנח לפתע אורי זוהי ,פנה לפזמונאי■
חיים ח פי :״אח ,אח ,אני צריך לפנות

לפרס שיעשה עוד מלחמה ,אולי אז תכתוב
שוב שירים יפים״ •  . .מימון חסין,
מנערי הזוהר של תל־אביב ,שהוא זמר
חובב ,המתנדב להופעות במועדוני־הלילה
בהם הוא אורח קבוע ,ואשר מכונית ה־
שברולט הפתוחה והשחורה שלו בעלת
אביזרי הניקל מפורסמת בכל העיר ,הועמד
לדין ,הואשם במתן הצהרת הון כוזבת.
מימון ,שהוא בעל חברת העמסה ,שברשותה
מנופי ענק ,ושרק לפני חודשים מספר רכש
מנוף בסכום של  20אלף לירות ,הודיע
לשלטונות מס ההכנסה כי ״אני עובד
בסבלות עם טנדר ישן והוני הוא  300ל״י
בלבד.״
★
★
★

פ סו ק• ה ש בו ע
ס שר הפנים ,משה חיים שפי
רא ,על פרשת שפיגל :״אני בטוח שהמפ

לגה שלנו תלך ותתחזק גם אחרי המעשה.״
 9עוכר בן־עמי ,ראש עיריית נתנ
יה :״המפלגה הדתית הלאומית ,שבראשה
עומדים אישי מוסר נקיי־כפיים וברי־לבב,
מוכיחה את עצמה במעשיה הגדולים והיא
משמשת כשומרת הטוהר במדינה.״
• דן אלמגור ,באותה פרשה ,בדו-
שבועון אתגר :״אם צריך לאסור גם דור
שים׳ גם נותנים —  /אז תחילה בכבלים
תשימו  /גם שרים גם סחטנים  /הדורשים
אתננים / ,וראשי ממשלות שהסכימו!  /ו
אולי נסמן גם שטרות ,למשל / ,שקיבלו
ויקבלו מחייבי המימשל?״
• שמעון ישראלי ,באותו עניין:
״פרשת השחיתות במשרד־הבריאות היא
כבר לא בשביל העולם הזה ,כי אם בשביל
דר שפינל.״
• שר האוצר לוי אשכול ,בכנסת:
״איני אוהב במיוחד את אלה שאוהבים ל
התוודות ולהכות־על־חסא — על חזהו של
הזולת.״
ס ראובן שרי ,ראש נציבות המנגנון,
בכנס לענייני מדיניות השכר :״אם לא יוק
פא השכר במדינה ,הרי כל הקורבנות הקבו
רים על הר־הרצל היו לשוא.״

• שד המשפטים ,ד״ר חב יד
 : £)0״מתהלכת אגדה כי ד״ר יוסף אינו
מחשיב עתונאים ואינו אוהב עתונאים —
אך אין שחר לאגדה זו.״

 6חבר מרכז הסתדרות העוב
דים הלאומית ,בתגובה על החלטת תנו

עת החרות להקים סיעה בהסתדרות העוב
דים :״זהו שנאמר :מחרות לעבדות!״
• ״פי האתון ,,,בטאון התחאדות ה
סטודנטים :״כל הכבוד ליומן הישראלי .יש
בו לאחרונה מתח רב :כולם מחכים ממי
הוא כבר יסתיים.״
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