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אנשים
נמל

בירושלים
 חב'־־ השבוע גילה ילדותו, מימי סודות

מת לא ״אני :בן־־גודיץ דויד הכנסת
 בשדר, מתפללים כשהחיילים לפעמים, פלל•

 לפי מאמין אני להתפלל. הולך אני בוקר,
 פית- הייתי 7 בן כשהייתי הקבלה. תפיסת

סו גם וגילה בן־גוריון סיפר אדוק,״ אום
 בן כשהייתי ״עוד נמוך: יותר מגיל דות

 לארץ,״ לעלות המחשבה בליבי גמלה שלוש
בעבו ההסתדרות ראשי שסייעו גם • אמר.
 הירפו לא בית־שאן, בעיירת ביצור דות
 עבודתם כדי תוך היום־יום. בעיות מהם

 פועלי של משלחת למקום הגיעה הביטחונית,
כס במשבר עתה המצוי חצור, סריגי מפעל

להפ עצמם על קיבלו ושפועליו חמור, פי
 לפועלים דריש שהיה מה המיפעל. את עיל

 כך לשם ל״י. אלף 50 רק היו — כך לשם
 בקר, אהרון ההסתדרות למזכיר פנו

 לוינסון, יעקב הפועלים בנק ולמנהל
 במיסגרת חול, שקי במילוי יחד עבדו אשר

הענ אה הסדיח והללו הביצורים, עבודת
 לפועלים העניקו ספורות, דקות תוך יין
 לפרשת פיתרון • הדרושה. ההלוואה את
 נציג שחר, בן משה הציע אשדוד, נמל

 את להעביר הציע הוא בהסתדרות. גח״ל
 דובר כך על הגיב לתל־אביב. אשדוד נמל

להע ״מוטב :סולר שמואל ההסתדרות,
 להפוך יותר זול לירושלים. הנמל את ביר
מא ים, לה ולבנות לעיר־נמל ירושלים את
 • אשדוד.״ נמל את ולהפעיל להמשיך שר

 הלבנוני, הסטודנט לישראל הגיע השבוע
 בדנמרק, מכונות הנדסת הלומד יפו, יליד

 אחותו את לבקר בא הוא הנא. פרחת
 קפץ הזדמנות באותה בבית־לחם. המתגוררת
ב הכיר אותו ידיד, לפגוש כדי לירושלים,

הד בבית־החולים כרופא המשמש אמריקה,
 הערבי ידידו את לקח הרופא בירושלים. סה

הלב הפך שם סורמאללו, במרתפי לבלות
 לקהל וכשנודע ההתעניינות. למוקד נוני

הפשי בזמן בביירות היה שפרחת המבקרים
 הקורות על ממנו לשמוע ביקשו הם טה,

אח ״מייד פרחת: סיפר עת. אותה בביירות
שהת הלבנוני, שר־הפנים נתן הפשיטה רי

 פקודה ג׳ומאייל, פייר בינתיים, פטר
 בביירות.״ היהודי הרובע על להגן למשטרה

הפ אחרי שנערכו הסטודנטים הפגנות ועל
שע קאריקאטורות נשאו ״הם סיפר: שיטה
 הסיסמה: ומתחתיו הליקופטר מצוייר ליהם
שוב? צה״ל אותנו יבקר מתי

ט צועדים אמריקאים טירונים ג1גןןו1הו שנעת נגד במסכות מצו״ויס בנינג ננוו
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 שפעת הפכה שם נארצות־הברית,
 חיסלה מגיפה, של למימדים הונג״קונג

 ביט- סידורי הונהגו איש, מאלף למעלה
הס גה בישראל, בצבא. מיוחדים חון

 חטיבת של אימוני״החורף השבוע תיימו
 שבחברי הקשישים אפילו יכלו ״גולני״,

שעב הכנסת, של ועדת-החוץ־והביטחון
 החורף. באימוני לחזות ,70ה־ גיל את רי

 מצנפות חבשו במעילים, התכרבלו הם
מלחמה. בענייני פרק ללמוד והלכו

מוח בחשיכה בלילה. נערך התרגיל
הת יעדם. לעבר ״גולני״ גדודי נעו לטת
 החיילים ״איך :הכהן דויד ח״כ פלא

״בחושך ללכת לאן יודעים  ח״כ ואילו !
 ביטחונית בקיאות גילה גוברין עקיבא
 :עיניו שראו את בסכמו יותר גדולה

 על גדול. קונץ לא כלל זה הזה ״הקרב
אוייב.״ היה לא היעד

דגיזיה
ה ב ק ס מו ל

ן משרד-החוץ, מנכ״ל של מסעו את עו ר  גי
 כחודש, לפני נערך אשר לרומניה, רפאל,

 כהנא• (״שוקה״)יהדצע מעריב כתב כיסה
 במועדון־קצינים יהושע ביקר הימים באחד

 סיפר להפתעתו, ושם, הרומני, הצבא של
 ,,לאחר הבאה: ההלצה את הקצינים אחד לו

 כשהצבא לצ׳כוסלובקיה, הרוסית הפלישה
לאר דימה פלישה לקראת התכונן הרומני

 ניקולאי הרומנית, הממשלה ראש פנה צו,
הישראלי, לשר־ד,ביטחון |ו.5צ׳אושם

 יחידת־צבא שישלח בבקשה דיין, משה
 טילי נדוד. הגיע אחדים ימים כעבור לעזרה.

 ,מדוע בכעס: ואמר לדיין צ׳אושסקו מייד פן
 דיביזיה, שלח יספיק? זה גדוד, רק שלחת

 אתה ,מה דיין: לו השיב חטיבה!׳ לפחות או
 מוסקבה׳?״ את לכבוש רוצה שאני חושב,

 לו הזכיר לרומניה, כהנא של זה מסעו *
 .1956ב״ זו, לארץ הקודמת נסיעתו את

 שפגש הרומנים כל כי הבחין נסיעה באותה
 שאל וישרים. טובי־לב נעימים, אנשים הם

 ״איך הרומנים: ממארחיו אחד את כר,נא
ללא־ הם כאן שפגשתי הרומנים שכל זה

השבוע בסורו

 רע?״ כל־כך שם להם יש ובישראל דופי,
 לצאת הירשו לדעתך, ״למי, מארחו: השיב

 קינן עמוס העיתונאי # לישראל?״
 ספר אפשטיין, לוין בהוצאת לפרסם עומד

מה חלק מתכונים. מיבחר ובו חדש בישול
 אולם חזיר. מבשר להכנה נועדו מתכונים
 זאת תחת זה. כינוי להדפיס סירבה ההוצאה

 ״פרה התחליף: בכינוי להשתמש קינן נאלץ
 התיאטרון <• אחר״. ו״דבר לא־קדושה״

 בהצגת הזמן. ברוח צועד החיפאי העירוני
 סומו, יהודה המחבר של נישואין תעלולי

ה השחקן הכנים בירושלים, נערכה אשר
 לטקסט אשרוד, עזריאל במחזה, ראשי
 האמבאר־ את הטיל ״מי השאלה: את שלו
 ראש־ עליו נשא יום באותו אשר נושא גו?״

בכ לתגובה בניגוד מדיני. נאום הממשלה
ה בקרב צחוק לרעמי השאלה זכתה נסת,
 בערב־ בישראל. השבוע דרך כוכב # קהל.

 מרדכי המלחין של ליצירותיו זיכרון
 בתל־אביב לראשונה הופיעה ז״ל, זעירא

 בקולה הקהל את דקות תוך שכבשה זמרת
 נערת־. זאת היתר, שירתה. ובתרבות הנהדר
 אותה גילה מאפיקים. קן, אתי בשם קיבוץ
 בשעה גורכיץ, עמיקב הערב, מנחה

 בקיא • באפיקים. קרובי־משפחה שביקר
 קריין בשבוע־שעבר היה העולם בהודיות

 בתוכנית שהכריז רז, מנשה ישראל, קול
״ועתה :הקל בגל ששודרה וזמר נעימה

 לה. עושה הוא מה השיר את תישמעו
 הוא מה לנחש קשה ״לא הוסיף, בעצם,״
״הצות לפני דקות 20 לה עושה . . בפי • .

 לעק־ בתוכנית אלדד, רא*מה של נתה
 ל־ ראומה הסבירה ישראל, בקול רודה,בית
 ״זו לשיהוק. גיהוק בין הבדל מה מאזינות,

 דרך מהמעיים האודר ניפלט בה פעולה
 רכקה אותה הפסיקה אמרה. החוצה,״ הפה

 גרפס, להרביץ פשוט ״תגידי :מיכאלי
 ראומה הבהירה תוכנית באותה •י ודי!״

 זקופות, שדיים להן שיש שחשבו למאזינות
טענה. זקופים,״ שדיים לומר ״יש טעו. כי

ממוצע
במצרים

במצרים, המהלכת האחרונה הבדיחה על
יהושפט (מיל.) האלוף השבוע סיפר

בירוש סטודנטים בפני בהרצאתו הרכבי,
במצרים. לביקור בא זר ״עיתונאי לים:
 המצב,׳ ,מה בכירה. אישיות פגש הוא שם

 ,איך האיש. השיב ,ממוצע׳ העיתונאי. שאל
המיצרי: הסביר העיתונאי. תמה ממוצע?׳

ש מהשנה טוב יותר כלומר ממוצע, ,זה
 ועוד • הבאה.״ מהשנה גרוע ויותר עברה
״יש הרצאה: באותה הרכבי האלוף הוסיף

 בעבר, כבר ״אמרתי אשבול: לוי ראש־הממשלה *
 - עדשים נזיד בעד הנצחון את נמכור שלא ואומר, חוזר ואד

 הסטטום־קוו־אנסה, את שמחזיר לשלום הטונה אם שלום. בעד לא גם
בחשבון.״ בא לא זה - ביוני 4ה־ של הגבולות את
 פינחס העכורה, מפלגת של הכללי המזכיר #

 עם להתווכח קשה דיין. משה של מדיעותיו מבולבל ״אני :ספיד
להתווכח.״ מי עם אין לפעמים דיין.
 להרשות יכולים לא ״אנחנו :יערי מאיר מפ״ס, ח״כ •

אלה.״ בימים מהמדינה, הדת הפרדת של הזה, הלונסום את לעצמנו
מזדע ״אני :אלוני שולמית העכורה, מפלגת ח״כ #
 מסוג גזענות היתה ,הנאציזם לי: אומרים ישיבה שבחורי זעת

חיובי.״ מסוג גזענות היא והיהדות שלילי

 מיפעל בארץ היה ״לו :כן־ארצי אפרים (מיל.) אלון? •
ההס קברניטי בין השוררים אלה כמו אנוש׳ ,יחסי שוררים היו שבו

להתקיים!״ היה יכול לא תדרות,
 שידוך הוא החדש ״המערך לנדאו: חיים גח״ל ח״כ •

 תוקעים יחד גם שניהם יערי. מאיר — ספיר פינחס תבוסתני:
הנסיגה.״ בשופר

 בקהיר: הסולידאריות בוועידת ״אל״פתח״, אירגון נציג •
 פותחים אנו דמים. לשפיכות או לנקמה כלל שואף אינו ״אירגוני

פרוגרסי מתקדמת, בפלסטין לחיות הרוצים אלה לכל זרועותינו
 מוסלמים נוצרים, דתית. אי־הפלייה על מבוססת דמוקראטית, בית,

 חופש תוך הפרעה, ללא כזאת בפלסטין להיות יוכלו ויהודים
ובימוי. מחשבה

 באתרים הניקיון מצב על יפה, אכרהם (מיל.) אלוף •
נפש,״ עד רפש ״הגיע טבע: ובשמורות היסטוריים

היש בהיסטוריה חשוב־ם ספרים שני נם
 זיקני של והפרוטוקולים התנ״ך ראלית:

 בין השבוע נערך מילולי דו־קרב י• ציון.
ה לבין פרוש, מנחם הרב חבר־הכנסת

 בתיכנית זה היה עומר. (בדרן) דן סופר
 על לספר הוזמן עומר דן הכותרות. מאחורי

 היוצא צכר, שמעון ושל שלו כתב־העת
 ישראל. של אימפריאליות חדשות בלונדון,

 עלה ואליה הבמה מן דן ירד הראיון לאחר
 מיהו לשאלה בקשר שרואיין פרוש, הרב

 פתח עומר,״ דן על מסופק ״אני יהודי?
עו צעק ולבדוק,״ לרדת יכול ״אתה פרוש.

 הזה האתגר על הקהל. בקרב שישב מר
יהו אהיה שאני מתבייש ״אני פרוש: ענה
 ״כנ״ל עומר.״ דן כמו יהודים כשיש די,
 ״אוי בצעקה. עומר השיב כלפיך,״ אני גם

הח אותי,״ מעריך היית אתה אם לי ואבוי
 מחאתי, את להביע רוצה ״ואני פרוש. זיר
 כמו אנשים לשמוע מתנגדים לא שאתם על
 בדיחת הדו־שיח. את הרב סיים עומר,״ דן

 בכנסת גח״ל למזכירת ספק, ללא שייכת, השבוע
 בתוקף, טענה סברדלוב סברדלום. לאה

לחלו בוטל לא הצרפתי ״האמבארגו כי
 יודעי ממקורות לה שנמסר והוסיפה טין,״
 להמשיך מוכנות הצרפתיות הנשים כי דבר,

 נוספת בדיחה • הישראלים. לגברים ״לתת״
 מה הכנסת: במיסדרונות השבוע שהתגלגלה

 בעיראקים? מדינת־ישראל של הנקמה תהיה
 מי • אור־יהודה. על פשיטה התשובה:

 רינה ישראל, של מלכת־היופי שהיתר,
 הסיבה: בישראל. לביקור הגיעה יצחקוב,

 עימדת יצחל,וכ, אילנה רינה, של אחותה
 בשם שייקרא סלון דיזנגוף בפסג׳ לפתוח

 אינה הכוונה לחשש. מקום אין .101 ליידי
 פיאות של לסלון אלא ,101 קומנדו ליחידת

 המרבה סכאטו, דוב הזמר + נוכריות.
 באיטליה להוציא עומד בישראל, להופיע
 שירים גס שיכלול פיזמונים, של תקליט

 את לו הציעו התקליט מפיקי ישראליים.
 אמרו.• הצעתם, לחיזוק ״האומלל״. הכותרת
 ירושלים, יליד ישראלי, כושי, הוא ״סבאטו
 לישראלית נשוי הוא ואידיש. עברית הדובר

 הוא אז בלונדינית. בת לו ויש מבת־ים
אומלל?״ לא
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