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אנשים
 שד־הביטחון

גשיס רודף
 ,ה־ קרה וזד, פעם, לקרות מוכרח היה זה
 מדיווחיו באחד פוסט, ג׳רוזלם בעיתון שבוע

 טעה העיתון מכתבי אחד ראש־ר,ממשלה. על
 ראש־ד,ממשלה את כינה פרוידיסטית, טעות

 כינוי • מאיר״. גולדה ״האדון בתואר
ושר סגנה בפי היה לראש־הממשלה אחר

 שניהם שבאו שעה אלון. יגאל ד,קליטה
ב בבנייני־האומר, שנערכו הכינוסים לאחד

 נפרדות. מכוניות בשתי הגיעו הם ירושלים,
 אליה ,ניגשו המכונית מן גולדה כשירדה
 גולדה הבניין. לעבר אותה והובילו דיילות
אח שצעד שאלון, עד רב כה במרץ צעדה
 לעבר אלון קרא להדביקה. הצליח לא ריה,

בבק השנייה, ר,עליה ״היי, ראש־הממשלה:
 מרדכי ח״כ • הקצב!״ את להאיט שה

 התלבט סבא, כפר תושב שהוא פורקים,
 שתי התקיימו בכפר־סבא חמורה. בשאלה

 אכא שר־החוץ נאם מהן באחת אסיפות.
 בגין. מנחם תיק ללא השר ובשנייה אכן

 לבסוף ללכת. אסיפה לאיזו ידע לא סורקים
 ישב הוא בגין. נאם בה לאסיפה סורקים הלך

וב השר לדברי כף מחא הראשונה, בשורה
 החוצה בגין את ליווה אפילו ההרצאה תום

ה ליד שהצטופף הקהל # הפגנתי. באופן
 התופת מכונית השבוע התפוצצה בו מקום

 ב- הפיצוץ אחרי קצר זמן הבחין בתל־אביב,
 למקום. שהגיע דיין, משה שר־ד,ביטחון

 במחיאות- אותו קיבלו דיין של מעריציו
 והחל לעשות הגדיל אף מהם ואחד כפיים

שהקרי היה נראה לערבים!״ ״מוות לצעוק!
 נעץ והוא השר, של אוזנו את צרמו אות

 השתתק וזה זועמת עין המשולהב במעריץ
 הידועה ד,אנגליה הסופרת אגב, • מייד.

 דיין, במשה בחרה מורייה, דה דפנה
מע שהיא הגבר בדמות לבחור כשהתבקשה

ה העיתון על־ידי שנערך במישאל ריצה׳
 בשם אותו כינתה היא אובזרוור. בריטי

הג עצמו העיתון ישראל״. של ״נאפוליאון
 ״שר־הביטחון הבאה: בצורה דיין את דיר
 מפותח וחוש מועדון־לילה, של זוהר בעל

 מושך מצועצע, ליחסי־ציבור. רגיל לא באופן
 המחייך הגנרל אחריהן. רודף וגם נשים

 הקרב.״ בשדה רק לא מסוכן להיות מסוגל
 המשורר ספק ללא היה השבוע גיבור •

 בטקס לנאום שהוזמן שלונפקי, אכרהם
ה־ היהודי לסופר צ׳רניחובטקי פרס חלוקת

ת מזכירתה שר הנדסי
אשסיצה: קנדי וקרי!
 דק־ הצליחה בביח־הלבן, מגוריה בתקופת

ה הוצאות על אחת בשנה לבזבז קנדי לין
 של השנתית משכורתו מכל יותר משפחה

 הוציאה היא ארצות־הברית. כנשיא בעלה
 ואילו — סנט 16ו־ דולר 121,461 בדיוק

 100 היתר, זמן באותו הנשיא של משכורתו
בלבד. אלף

 קמצנית להיות כלל לה הפריע שלא מה
 בראלי מארי טוענת לאחרים, בקשר נוראית
 במאמר ג׳קי, של לשעבר מזכירתה גלאגר,

 ליידי׳ס בשבועון־הענק עתה זה שפירסמה
 התקציב ענייני החמירו לדבריה, ג׳ורנל. הום

 שקנדי כך, כדי עד בבית־הלבן המשפחתי
מומ מידידיו, אחד את להזעיק נאלץ המנוח

הבוץ. מן שיוציאם כדי פינאנסי, חה
 תמיד נהגה ג׳קי המזכירה: לטענת הסיבה,

 להתעניין בלי לה שהתחשק מר, כל לקנות
 — אלפים מבזבזת היתד, היא במחיר. כלל
ש הבגדים את בפרוטות. לחסוך מנסה אך

 מיוחדת לחנות למכור נהגה עליה נמאסו
מזכירתה ממנה ביקשה וכאשר בניו־יורק.

 היצירה מתרגם גאפונוב, כורים גרוזיני
 שלונסקי כשהבחין לעברית. הנמר עור עוטר,

 לא לטקס שהוזמנו הנכבדים מן אחד אף כי
ה שופטי משלושת שניים וגם לבוא, טרח
 גאפו־ של ״בשמו ואמר: קם הגיעו, לא פרם
 שהוענקו הלירות אלפיים על מודה אני נוב
פי.״ את סוגר אני כעם ומרוב לו

 בן־אמוץ דן
לנגד שוליה
 התל־אבי־ המערכת איש לב־ארי, גדעון

 נוהג הזה, היום הרדיו מאגאזין של בית
 לזו התוכנית עורכי של עבודתם את להשוות

 להגיש,״ רק צריכים ״אנחנו מלצרים. של
 אסור טוב, מלצר כל ״וכמו לב־ארי, אומר

ה לתוך שלנו האצבעות את להכניס לנו
 בכנסת, המפד״ל סיעת מזכיר <• מרק!״
 עשו חסד כי למסקנה הגיע האן, אריה

 שניסו המתנחלים, עם הצבאי המימשל אנשי
 שמעל גריזים בהר להתנחל שבוע לפני
הס לבתיהם. והחזירום שגירשום שעה שכם,

 שם, אותם משאירים היו ״אילו האן: ביר
 בסביבה טלפון למצוא יכולים היו לא הם

 אותו חוזרים לא שהם להוריהם להודיע
 כן־ דן הפסיק מאז <• הביתה.״ לילה

ץ מו  בהילטון, שלו הראיונות ערבי את א
 התל־ הבוהמה מחיי לגמרי כמעט פרש הוא

 אחת מגיש שהוא התוכנית מלבד אביבית.
הזרקו מאור נעלם הוא צה״ל, בגלי לשבוע

 בן־אמוץ אין מסתבר, כך זאת, למרות רים.
 את ברצינות ללמוד החליט הוא בטל. הולך

 מקדיש הוא שבוע ומדי הנגרות, מיקצוע
 של בנגריה כשוליה לעבודה רבות שעות

 גם • עץ. לפיתוחי מומחה ביפו, ערבי נגר
 עיסוקים מחפש מופינזון יגאל' הסופר

 לשמוע שמוכן מי לכל מספר יגאל חדשים.
 מקום לו הציעה במדינה המפלגות אחת כי

את לכנסת. שלה המועמדים ברשימת ריאלי

 היהלומים את לפרק ניתן אם ביררה אפילו
 קיבלו ובעלה שהיא המפוארת החרב מתוך

איראן. של מהשאח במתנה
 ציוותה ומגלה, גלאגר ממשיכה ,1962ב־

 בבית שבמסיבות־קוקטייל הראשונה הגברת
בלבד אחד קוקטייל אורח לכל יחלקו הלבן

הקמצנית ג־קי
 לאותה להימכר שנועד ממעיליה, אחד את

 תמורתו ממנה לדרוש ג׳קי היססה לא חנות,
 הוציאה עצמה שהיא למרות — דולר 65

 חדשים בגדים על דולר אלף 40 שנה באותה
לעצמה.
 ישנים: בבגדים רק לא לחסוך ניסתה ג׳קי

 בבית מקובל שהיה המינהג את ביטלה היא
ו יתומים, לבתי מתנות־מזון לחלק הלבן,

אחד. עוד מאוד, שיתעקש למי ורק —
 שנתנה הוראה במיוחד אותי ״הדהימה

 ר<־ משק על האחראית לינקולן, לאן ג׳קי
 לה הורתה ״היא המזכירה. מספרת בית,״

להד עליה רשמיות, לא פרטיות, שבמסיבות
 ריקות כוסות מחדש למלא המלצרים את ריך

 סימני עליהן שאין בתנאי בהן, שהשתמשו
שפתונים.״


