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בן־ צ בי ,כאשר חנך השבוע את בית־
הכנסת של העדר ,השומרונית בחולון ,אשר
ניבנה הודות ליוזמתו .אחד מאנשי הקהילה
הקטנה חיבר לכבודו שיר מיוחד ,על־פי
מנגינה שומרונית המלווה חתן תחת החופה.
ראש העדה בישראל אף קרא לו ״אבינו
היקר״ ,השמיע נאום נלהב ,אותו קרא מן
הכתב האשורי  . . .איש דגול אחר שזכה
השבוע לשפע ברכות היה הוגה־הדעות ה
ירושלמי ,פרופסור מארטין כוכר ,שחגג
את יום הולדתו ה־ .85אבל הסתבר כי דעתד
ש? האיש הדגול לא היתר ,נתונה רק לדב
רים נעימים .הוא חשב הרבה על מלחמה
אטומית .״זוהי השאלה הבוערת,״ הכריז
והדגיש ,״ ה ב ו ע ר ת  .בוערת ממש .שרי
פה .ולמר .היא בוערת? מפני שבימינו יש
התפתחות טכנולוגית כזאת ,המאפשרת ש־
בני־אדם לא ירצו במשהו — ובכל זאת
עלול המשהו לקרות .המכונה תעשה את
שלה״  . . .על בן־דורו של בובר ,הנציב
הראשון ליהודה לורד הרכרט סמראל,
אשר נפטר השבוע בלונדון ,רווחים מאות
סיפורים .אחד הפחות־ידועים הוא אודות
ביקורו האחרון של הלורד בבאר־שבע עם
סיום תפקידו ב־ ,1925כדי להיפרד מן ה
בדואים .אחד משומרי־ראשו חטף מידו את
ספלון הקפה שהוגש לו ,נתן אותו לכלב.
הכלב שתה את הקפה ,מת תוך כמה דקות
מן הרעל שהברואים הכניסו לתוכו • • •
ח״ב אחדות־העבודה נחום ;*ד נאם בכנ
סת על העדר חוקה למדינת ישראל — מצב
שהוא תוצאה של פשרה עם הדתיים .אגב
כך נזכר בבדיחה :״מספרים על אשה שבאת
אל בעלה ,להתייעץ אתו איזה נעליים היא
צריכה לקנות :נעליים בעלות עקב גבוה,
או נעליים עם עקב נמוך? אמר לה הבעל
לקנות נעליים גבוהות עקב .אמרה לו:
בנעליים עם עקב גבוה ,אני עלולד .חס־
ושלום לשבור את הרגל .אמר לה :קני
ענליים עם עקב נמוך .על כך השיבה לו
שאין זה מודרני .אמר לה :קני זוג נעליים
— נעל אחת עם עקב גבוהה ,נעל שניה
עם עקב נמוך .אמרה לו :אהיה צולעת.
הסביר לה :מר ,אפשר לעשות? זוהי פשרה,
וכל פשרה — צולעת״  . . .מה הוכיחה
הממשלה בשטח חיפושי הנפט? סבר השבוע
ח״כ ליבראלי שלמה פרלשטייו  :״אזל ת
יד״ .תיקן אותו ח״ב מפא״י יוסף פישר :
״לאזלת נפט.״
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הרב יהודה מאיר אכרמוכיץ ,סגן
ראש עירית תל־אביב ,וחבר המועצה מטעם
אגודת־ישראל ,אשר עומד לחזור בימים אלד,
מביקו־ בארצות־הברית ,לא יתלהב כנראה
מן העובדה שבפרלמנט הנוער שהתכנס ב
אולם הישיבות של העיריה נבחר דוזקא כסאו
למקום מושבה של חברת הפרלמנט הצעירה
נאווה פרלמוטר  . . .איש אגודת־ישראל
אחר ,חבר הכנסת שלמה לורנץ ,נראה
השבוע בחברת אשתו כשהוא מטייל ברחוב
דיזנגוף ,ליד נסית .לאלה שחשבו כי הרב
המזוקן עומד להצטרף למטיילים הקבועים
של דיזנגוף נכונה אכזבה .הח״ב פשוט
חיפש לקנות וזילונות עבור ביתו החדש
שבנה לעצמו בבני־ברק • • • הבלש המ
פורסם ביותר של הישוב ,דויד תדהר,
נראה לאחרונה כשהוא עורך טיולי־ערב
ארוכים .הם לא נועדו לעיקוב אלא לרפוי
קשיי הנשימה ,מהם סובל תדהר .תוך כדי
הליכה מבצע תדהר תרגילי־נשימה ,שעל
תועלתם הרבה הוא מספר לכל מכר הניקרה
לו בדרכו  . . .ישעיהו מינץ ,בנו של
שר־הדואר המנוח ,בנימין מינץ הדביק על
קיר הוצאת הספרים פרדס ,שהוא אחד
ממנהליה ,את הפתק הבא :״לבאר־שבע דרוש
ראש עיר שיהיה יותר חכם׳ יותר זריז,
יותר טוב)יהו( וקצת יותר פליישיק״ . . .
כתיבת הספר בקולר אחד ייגעה כנראה מאד
את• הטופר חיים הזז .כאשר רצה עיתונאי
לראיין השבוע את הסופר ,זכה לתשובה:
״אנא התקשר עמי בעוד כמה שבועות .אני
מאוד עייף וחי ממש בערפל.״
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הצייר יגאל תומרקין נראה לאחרונה
מהלך ,כשפנס כחול גדול מעל לעינו .הוא
טוען ,כי פשוט התנגש בפינה של שולחן
• • • התנגשות מסוג אחר באר ,השבוע ל
סיומה .אורי זוהר ,אשר התנפל לפני
מספר חודשים על העתונאית סילכי קשת

בגידופים אישיים בלשון גסה ,משום ש
כתבה עליו שהוא מספר בדיחות תפלות,
עלה במסיבת־הנשואין של שאול כיכר
על בימת מועדון החמאם ,הצהיר בחגיגיות:
״א( אינני שיכור :ב( אני רוצה לבקש לעיני
כולם את סליחתה של גברת טילבי קשת,
שבכבודה פגעתי.״ תגובת העתונאית היפה
והשנונה  :הרמת־גבות משועממת . . .
הכרזה היסטורית לא־פחות השמיע עורך
עתונה של סילבי קשת ,ד״ר הרצל רוזג־
כלום ,שנראה במסיבה שערך שגריר גאבון
פאול אוקומכה כשהוא משוחח בערנות
עם סופר טאס״ס אלכסנדר דנקין .כש־

זיוה שומרת
נזתיס ,או סתם מתות
נשאל בתמיהה כיצד משוחח אנטי־קומוניסט
מושבע כמוהו בחיבה כזאת עם קומוניסטים,
השיב  :״גם הם היו סבורים זמן רב שאני
אויב מושבע של ברית־המועצות .רק אחרי
שנוכחו שאני מתקיף באותה מידה עצמה
את ממשלת ארצות־הברית ,השתכנעו שאבי
לא רק העתונאי האובייקטיבי ביותר בארץ,
אלא אמרו שזהו סימן לפאטריוטיזם אמיתי״
• • • בתצוגת האביב הראשונה לבגדי־ים
יופיעו כמה דוגמניות באיפור החדש של
שנת  .1963הקוסמטיקאית אסתר גורלי מ
איימת לגלח להן את הגבות׳ או לפחות
לצבוע אותן בלבן .את הפנים האבק ב
פודרה ירוקה או סגולה .דוגמנית אחת
שפיקפקה בצו האופנה החדשה היתד .מלכת
היופי לשעבר של ישראל ,זיוה שמרת.
״עוד לא החלטתי אם רוצים שהגברים ייראו
מתים אחרי הנשים ,או שהנשים תראנה
בצבעים האלה כמו מתות.״ • •  .בדיכאון
נפשי ממש היה שרוי השבוע איש יחסי-
הציבור ,שמואל שי .הוא רכש לפני ימים
מספר מכונית וספה  400חדשה ,אולם יום
אחד בלבד לאחר שקיבלה ,עיקמה מכונית
אלמונית את כנף מכוניתו .הוא עדיין לא
החליט אם לתקן את הכיפוף או לחכות עד
שמכונית נוספת תפגע בו ואז יתקן הכל
על־חשבון חברת־הביטוח שלה.
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• ה״כ מפא״י דויד בר*רב־
האי ,בתשובה לח״כים שהתלוננו על העדר
חוקה למדינת ישראל :״אני מתפלא על
יוצאי פולין המתלהבים לחוקה ,אחרי ש
עברה עליהם תקופה של פילסוצקי אשר ידע
להתגבר על החוקה.״

• ראש מערכת ״פנים־אל־פנים״,
שמואל אכידור  :״השבוע שיקף את שני
קצותיו של עולם הרוח הישראלי .הוא עמד
בסימן יובלו של בובר וחתונתו של ביבר.״

• עורד־הדין שלמה פהן־צידץ,
בדיון שנערך במועדון הליבראלי על הנשו־
אין האזרחיים :״הבחורה הנכנסת תחת ה
חופה מפקידה את חרותה לשרירות לבו
של בעלה :לעתים קרובות היא חייבת לשלם
כופר יקר מאוד כדי לזכות בחזרה בחופש
שלה.״

• מבקר הקולנוע יוסף שריק:
״קרה אסון .אין יותר מים בנגב .כל המים
נכנסו למוספים החדשים של היומונים.״
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