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אנשים
הפורץ
של דיין
לא כל אדם רשאי להיכנס לביתו ה
פרטי של שר־הביטזזון ,משה דיין ,ב
צהלה .לשוטר הניצב בפתח הבית יש רשי
מה של אנשים הרשאים לבוא בחופשיות
לבניין ,ללא בדיקה ואישור מוקדם .אולם
ביום השני השבוע ,נכנס לחצר מישהו שלא
היה כלל באותה רשימה ,התרוצץ והשתולל
בחצר מבלי שאף אחד מהשוטרים המופ
קדים על שמירת־הבית יוכל לעצור אותו.
רק אחרי שהוזעקה תגבורת ממשטרת רמת־
גן ,נעשה נסיון לעצור את הפורץ המיש־
תולל ,שהספיק בינתיים לפגוע בעצים ש
בגינה ולרמוס את ערוגת־הפרחים .היה
זה לא אחר מאשר סוס לבן אשר נימלט
מאורוותו באחד השיכונים ,ליד צהלה ,בחר
את החופש דווקא בחצר־ביתו של דיין .ב
אותה שעה לא היה דיין בבית .אשתו ועו־
זרת־הבית נתבקשו על־ידי המשטרה להי
שאר בין ארבעת הכתלים # .לפני שנכנס
ביום הראשון השבוע לכלא מעש יה ו ,כדי
לרצות עונש של  40ימי־מאסר על שתי
טיסותיו הפרטיות למצריים ,בחר טייס־
השלום אייכי נתן ,לבלות את יומו ה
אחרון בחופש בצורה סימלית ומקורית.
הוא הזמין שני זרי־פרחים ענקיים שמחירם
מאות לירות ,עלה לירושלים ,הניח שם את
הזרים על שתי מצבות שהוקמו לזכר ה
חללים שנפלו לפני שנה בקרב על ירוש
לים :המצבה לזכר הצנחנים שנפלו על גיב־
עת־התחמושת ,והמצבה שהקימו אלמונים
לזכר החללים הערבים שנפלו בקרב זה —
והמצוייה ליד ביתו של שר־ההגנה הירדני
לשעבר ,אנוואר נוסייבה .אל אייבי
הצטרפו במחווה אנושי זה כמה עשרות
אנשים ,ביניהם הצייר ליליק ש״ץ,
וסורמללו הגדול .כשעלתה המשלחת
אל קבר החייל הערבי האלמוני ,ניסה
קצין־המשטרה ,רב־פקד אכרהם תור*.
ג׳מן — שנפצע כמה ימים קודם לכן ב
הפגנה ערבית בירושלים — לעצור בעדה.
אולם כשראה את סורממלו העיר :״אם
אתה כאן׳ הכל בסדר.״ כשעמדה המשלחת
ליד המצבה ,יצאה אליה הגברת נוזהה
נוסייבה ולחצה את ידי הנוכחים • .פתי
חת הקונגרס הציוני לא יכולה היתה ,כמובן,
להערך השבוע מבלי ששמחה הולצ"
כ ד ג ,שונא הנאצים ,מפגין שוב נגד אבי
חוזה־השילומים ,ד״ר נחום גולדמן .הוא
נעמד בחזית בנייני האומה וחילק כרוזים.
כאשר ,מאוחר יותר ,הקריאה נשיאות ה
קונגרס את שם המשלחת הציונית ממערב־
גרמניה ,צעק הולצברג :״בוז! בוז!״ קצין־
משטרה ניגש אליו ,החרים את הכרוזים אך
הניח לו להישאר במקום • .מבול רב
של ניחושים מלווה את מחזהו הפוליטי
של דובר־רפ״י לשעבר ,פנחס יורמן,

דליה וראופן לפיא
שתיקה טל האנגלים

המפולת .המחזה דן ביחסי מנהיג קשיש
ויורשו הפוליטי ,והעלילה מסתבכת בעזרתי
אשתו של המנהיג ועיתונאי צעיר המגיע
אל הפרוטוקולים של ישיבה מיפלגתיח סו
דית .יורמן טוען׳ כי כל דימיון בין הדמו
יות שבמחזה לבין אנשים חיים הוא מיקרי
בהחלט .ליתר־ביטחון ,שם יורמן בפי ה
מנהיג הקשיש מקטרת ,שתבדיל אותו מכל
מנהיג לאומי מוכר ,כשתועלה ההצגה על
בימתו של אחד התיאטרונים הגדולים ,ב
קרוב.

הגברים
של דליה לביא
התרגשות מיוחדת עורר אלוף פיקוד ה
צפון ,האלוף דויד )״דדו״( אלעזר ,כא
שר ניכנס ,לפני מספר ימים ,למסעדת רונ
דו שבמלון החיפאי דן־כרמל .קבוצה של
תיירים מארגנטינה ששהתה במקום זיהתה
את האלוף ,עטה עליו ,כשהגברים מבקשים
ממנו חתימה והנשים — לנשק את ידיו.
• הסופרת הדסה מור מרבה להופיע,
לאחרונה ,בערבי־אמנות ,כדי לפרסם את
סיפרה החדש מבוי סתום .בראיון שערך
לה שמואל שי במלון שרתון .היא נש
אלה על־ידו ,בין היתר ,מה תהיה ד,סנ־
סאציה הספרותית שלה .השיבה הדסה:
״ספר לבני־הנעורים.״ העיר על כך שי:
״ואני הייתי סבור שגם ספריך הקודמים היו
לבני־הנעורים  ...״ הדסה לא נשארה חיי
בת וענתה :״אם אתה רואה את עצמך ב
רמה של בני־הנעורים הרי אתה צודק.״
שי הסמיק והסביר :״התכוונתי לכך שגם
בני־נעורים קראו את ספריך ,למרות שלא
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היו מיועדים להם.״ • י כאשר נפתח ,לפני
מיספר חודשים ,המלון המפואר ,קלימנג׳רו
בדאר״א־סאלם שבטאנזניה ,צויין הדבר לש
בח כהישג ליוזמה הישראלית ,מאחר וה
מלון נבנה במימון ובהנהלתו של המלונאי
יקותיאל פדרמן .בשעתו ,כשנחנך ה-
מליו׳ הוזמנו לפתיחה אישים רבים מיש
ראל• רק עתה נודעה תקרית שאירעה ב־
שעת־הפתיחה ,ושלא פורסמה מעולם .עיתו
נאי בריטי גילה בכתב־העת טין פרטית
ש״כאשר נלקחו האישים החשובים מישראל
לראות את בריכת־ה,שחייה של המלון ,הם
התפלאו מגודלה הענקי ומימיה הצלולים.
מובן שהם פחות התרשמו ממראה גווייה
של גבר ,שהיתר ,מונחת בקרקעית הברי
כה•״ • הכוכבת הישראלית דליה לכיא
העניקה ציונים לגברי העולם ,בשבועון ה
גרמני הנפוץ שטרן .אמרה דליה :״הגבר
הישראלי הוא הטוב ביותר לנשואין .הגבר
האמריקאי הוא הטוב ביותר כדי לצאת עימו
לבילויים יקרים .עם הגבר הצרפתי אפשר
לנהל את השיחה המעניינת ביותר .על הגבר
האנגלי אני מסרבת לדבר.״ כידוע ,נשואה
דליה למפיק־הסרטים האנגלי ג׳ון סוליסן.
העיתון שטרן פירסם את תמונתה של דליה
מטיילת עם בנה ראובן ,בגן הייד־פארק.
•> שולה חן ,אחת מכוכבות המחזמר
איי ל״ ק מ״ק המוצג בתיאטרונו של גיד
רא גודילן ,כימעט ופרצה השבוע בבכי
על הבמה בשעת־הופעתה .אותה שעה בדיוק
נערכה חתונתו של אחיה ,אולם גודיק סירב
להתיר לממלאת־המקום שלה לקפוץ לתפ
קיד במקומה ,כדי שהיא תוכל להשתתף
בשימחתו .הסביר גודיק :״זה תיאטרון ולא
עסק מישפחתי .ברוך השם ,יש לכל שחקן
בהצגה מישפחה גדולה ,ואם אשחרר כל
אחד לכל מאורע במישפחתו — לא יהיה
לי תיאטרון • .נאמנת למישרתה ,נתגלתה
ראש לישכת הרמטכ״ל ,סרן רוחמה
צפריר ,אשר יצאה לחו״ל בשליחות המג
בית היהודית המאוחדת .במכתביה לידידה,
העיתונאי אריה אבנרי ,היא אינה מגלה
אף לא פרט אחד ממסעה ,העלול להיות
לו לעזר בעבודתו העיתונאית • .כשראה
מאמן הכדורגל ישראל )״חלאולה״( חליס־
נר ,אחרי ניצחונה האחרון של קבוצתו,
מכבי תל־אביב ,וזכייתה באליפות המדינה,
את שחקניו ״נקרעים״ על־ידי אוהדי הקבוצה,
ברח מפני כמד ,דמויות ביריוניות כאלה —
עלה על אחד השערים ושהה שם כחצי־שעה.

מה היה המישפט הראשון שיצא מפיה

של מלכת־היופי החדשה של ישראל ,מירי
זמיר ,דקות מועטות אחר שהכתר הונח
על ראשה ,והיא חמקה אל מאחרי הקלעים?
עדי־שמיעה מוכנים להישבע ,כי מירי הפ
ליטה אז :״עכשיו ,סוף־סוף ,אוכל להיפטר
מהחבר שלי,״ • דוגמנית־הצמרת הישרא־
לית אסתר )״אתי״( בן־־זאב ,שמקומה
בצמרת נקבע הן בשל הופעתה והן בשל
גובהה ,נישאה לאחרונה .היא התחתנה עם
משה וייס ,בעל חברת השמירה בחיפה,
שהיה נשוי קודם־לכן לרקדנית רוני סגל.
 9אהרון צוקרמן ,מזכיר חטיבת-
הסיפון של איגוד הימאים ,ו צ סי פלוט■
ניק ,מזכיר חטיבת־המכונה של האיגוד,
יצאו בהתקפה חריפה על חברת צי״ם
הנוהגת לספק כרטיסי־חינם לכתבים הימיים
בעיתונות היומית .במאמר שפירסמו ב־
הימאי הישראלי ,היפנו השניים מיספר שא
לות אל ראובן כן־צבי ,הכתב הימי של
ד,צהרון מעריב .בין השאלות הועלו גם ה
סוגיות הבאות :״מי שילם עבור ירודה,דבש
שבךצבי ורעייתו ערכו על סיפון אחת מ־
אוניות צי״ם?״ ״כמה שילם בן־צבי עבור
הנשפייה שנערכה לכבודו ,בעת מסע ירח־
הדבש שלו?״ •י אגב ,באותו עיתון מת
פרסמת גם אזהרתו של הד״ר פאול
ברנשטיין ,רופא בלישכת־הבריאות ה
מחוזית בחיפה ,המזהיר את הימאים היש
ראלים :״זכור כי כל פרוצה נגועה במח־
לת־מין  . . .שמור על כבוד הצי המיסחרי
הישראלי ! ״ • עירית שילה ,בת-
קיבוץ גיבעת־חיים ,שהפכה לכוכבת העירום
של הסרט הישראלי להט במים ,מוכרת
לצלם הסטילס של הסרט ,אמנון בן־טוב,
רק דרך עדשות מצלמתו .נראה שאחרי ש
פיתח את הפילמים ,עשו התמונות משהו
לאמנון .הוא החליט שהעדשה מיותרת בינו
לבין עירית ,ועכשיו הוא רואה אותר ,יומ
יום ,בעין בלתי־מזויינת • .אבי ברדוגו,
עורך עיתון־ר,סטודנטים דווקא ,נתקל בק
שיים כספיים לקראת הוצאת גיליון עיתונו
החדש .הוא הכריז שייעשה הכל כדי למ
צוא מממן ,על־מנת להוציא את העיתון בז
מן .השבוע הוא נראה מבלה שעות ארוכות
בחברת תיירת אמריקאית זקנה ומהודרת,
במלון שרתון בתל־אביב.
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