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עזר וייצמן סועד עם חיים לסקוב )בעיגול  -תמונוג יעל וייצמן־אליגגהם כיום ובצעירותה(
כל הארץ היתד ,בטוחה כי כאשר יתמנה
עזר וייצמן כשר־התחבורה ,הוא יצליח
סוף סוף להסתדר עם האנפן־טריבל של כל
שר־תחבורה — ראש רשות הנמלים חיים

דסקוב.

תים בצה״ל.
היא כיום בת  .49לסקוב הוא בן .51
מה שהיה בנעוריהם נשכח .אבל אם יש

משהו שמונע מלסקוב לדבר חופשית עם
עזר וייצמן ,הרי זה אותו משהו שהת
רחש לפני כשלושים שנה.

ה־14

כמה בנות אתם מכירים שחולמות לע
שות קאריירה של שחקנית? אם חסרים לכם
כמה ברשימה ,אני יכולה להוסיף לכם.
מספיק שתספרו את אלה הצובאות על פת
חי התיאטרונים ומחתימות שחקנים וחוש
בות שלהיות שחקנית זה לכבוש את כל
העולם.
אז בשביל אלה יש לי סיפור עם מוסר־
השכל .אסנת שדה עלתה לארץ לפגי
עשר שנים מפולין .בפלין היא שיחקה
בתיאטרון של אידה קמינסקה וגם בארץ
המשיכה להיות שחקנית.
עד שיום אחד החליטה שלבחורה בלונ
דית נאה ואלגנטית כמוה ,מישחק זה לא
סחורה בארץ• במשך תקופה ארוכה ניהלה
אסנת רומן עם קבלן שיכול היה להרשות
לעצמו להעניק לה במתנה דירה ברחוב
שלומציון המלכה בתל־אביב.
אבל רק נגמר הרומן ,נגמרה גם הדירה.
אסנת הגיעה למסקנה שדירה זה דבר טוב,
אבל לא מכנים כל כך .היא מכרה את ה
דירה שהשאיר לה הקבלן .וקנתה תמורתה
טרקטור העובד איישם בביצורים בסיני.
עכשיו יש לאסנת הכנסה נקיה של כ־5000
ל״י בחודש והיא לא צריכה להתאמץ ו
להיות שחקנית ,לנדוד בדרכי הארץ ולחזור
מאוחר בלילה הביתה•
השבוע חזרה אסנת מטיול בקונגו ,לשם
נסעה עם מיליונר גרוש .לחברותיה ,שהיו
בטוחות שד,מיליונר ישתגע להתחתן עם
אחת שיש לה טרקטור מכנים ,נכונה אכ
זבה ,״זה לא זה,״ אמרה אסנת.
.עכשיו היא נמצאת בלי מיליונר וגרה ב
דירה שכורה ברחוב כ״ט בנובמבר .הדירה
אומנם לא שלה ,אבל רהיטי לואי ד,־14
שבה הם כולם שלה•
אז אני שואלת אתכם ,לכמה שתקניות
בארץ יש טרקטורים ורהיטי לואי ה־? 14
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אבל עזר התמנה כשר־התחבורה והעניי
נים עוד לא מסתדרים כל כך טוב .אומרים
שגם עזר ,שהיה פעם פיקודו של לסקוב,
עדיין לא מוצא איתו שפה משותפת .אבל
במיקרה זה לא עזר אשם .ללסקוב ,כך אומ
רים ,יש מעצור פסיכולוגי מכל מה שקשור ;
עם משפחת וייצמן.
תחילת הסיפור נעוצה באיזה מקום בסוף
שנות השלושים או בתחילת שנות הארב
עים .חיים לסקוב ,שהיה אז אחד מאנשי
הפו״ש של ההגנה ,היה אז מאוהב באהת
היפהפיות של חיפה ,יעל וייצמן ,אחותו של
עזר ,שהיתר ,אז בשנות העשרה שלה וב
גיל  15כבר היתד ,חברה בהגנה• הרומן
ביניהם הגיע לשלב כזה שיום אחד אזר לס־
קוב הצעיר עוז והלך לבקש את ידה של
יעל מידי אביה האגרונום יחיאל וייצמן,
אחיו של הנשיא הראשון של מדינת ישר
אל חיים וייצמן .הוא נענה בשלילה.
לסקוב לא שכח לעולם את הפגיעה ש־
פגע בו יחיאל וייצמן .כשפרצה מלחמת ה
עולם השנייה ,התגייס לצבא הבריטי ,בו
הגיע לדרגת מייג׳ר .ואילו יעל ,היא עברה
לירושלים ללמוד כימיה אורגאנית באוני
ברסיטה ,פגשה בקצין בריטי שנפצע בקר־
טוברוק ,בשם קונל אלינגהם ,ונישאה לו
ב־ ,1943אצל מושל המחוז הבריטי בירו
שלים .ב־ 1945עזבה יעל את הארץ ,הת
גוררה מאז בבריטניה ,ילדה לבעלה בן ו
בת.
לסקוב עצמו נישא גם הוא בינתיים ,ל
שולמית חן .אבל הפצע שנפצע בלבבו ב
אהבת נעוריו לא נרפא•
לאחרונה ,אחרי  25שנים ,חזרה יעל ו
עלתה לארץ עם בעלה הבריטי .היא עוב
דת כמדענית במכון וייצמן וילדיה משר־

מרגלית חזרה לפני במה שבועות לארץ,
גרושה ,וחזרה מייד לבמה .היא התקבלת

חזרה אד הבמה
לצוות שחקני המחזמר שיער.
מי שחושב שמרגלית תתפשט בהצגה,

חי בטעות .בהצגה הזאת לא מכריחים אף
אחד להתפשט ולא עושים חזרות על זה.
נכון ׳שמי שנכנס לאכסטזה תוך כדי הצגה
מתפ)ו1ט ,כמי שזה קורה בכל מקום בעולם
כמעט ,ולא אומרים לו שום דבר רע ודא
מורילים לו מהמשכורת.
אבל קשה' להאמין שזה י יקרה דווקא ל
מרגלית אנקורי.

ח תונ ה ב מ ספר ה
ספר האופנה התל-אביבי ,דייב אבר-
ג׳י ,נגמר .נערות״הזוהר של תל-אביב
יכולות עוד לטפח אצלו את שערן ול
הוציא מתחת ידיו את המודל האחרון
של התיסרוקת הבינלאומית ,אבל לק-

דיסקוטק ״מאנדיס״ והיתה החברה
הכי ממושכת של דייב .האשה שזכתה
בו היא דיאנה ,דוגמנית גרמניה צעי
רה ובלונדינית ,שקישטה בחודשים האח 
רונים את חיי״הלילה של תל־אביב.

מרגלית אנקורי
חמש שנים בילתה מרגלית אנקורי
בגלות .אס מישהו לא זוכר בדיוק את ה
שם ,כדאי להזכיר לו שמרגלית אנקורי
היתה בזמנו זמרת ושחקנית קומית די
ידועה .היא עזבה הכל בשביל בעל טוב.
הבעל הטוב חי בארצות־הברית והיה ספר־
נשים ידוע ומצליח ,וכל פעם שמרגלית
באה לביקור בארץ ,היו לה המון פיאות
לא רק פיאות היו לה מהבעל .היה גס ילד..
נוכריות שעוררו קינאה אצל כל חברותיה.
אבל כמו כל הדברים הטונים ,גם זח נגמר.

כמן ב״אפולן 13״
אם היתה ישראלית שעשתה שיזון טוב אז זאת היתה בטח רותי וויטנברג.
 1957נישאה רותי ,בתו של פרופסור לשפות ומי שהיתת פעם ידידתו של אורי זוהר,
לנאזא יאסטרוב  ,אחד נזנוומחי החלל של ארצות־הברית.

בדצמבר

הוא לא היה מסוג המדענים הנחבאים אל הכלים .הבעל בן ה־ 40פלוס הוא אחד ממנהל'
סוכנות החלל של ארצות־הברית ,דמות ידועה המרבה להופיע בטלוויזיה ולכתוב ספרים
על הנושא .לרותי ,ישראלית אינטליגנטית ושואפת הרפתקות ,שבילתה שנה באוסטרליה
בין מקרקפי גולגלות ,היה נדמה כי באה אל המנוחה ואל הנחלה .היא נישאה בבית־הכנסת
הפורטוגזי בניו־יורק ונסעה לבלות את ירח הדבש באיי הבתולה דווקא.
לאחרונה היא הגיעה לארץ .אבל לא בתור גברת יאסטרוב אלא כרותי וויטנברג .הנשואים
עם גאון החלל נגמרו אי־שם בחלל .יש אומרים כי הסיבה נעוצה באמו של הגאון הצעיר.
אחרים טוענים כי תקלות כאלה קורות .אם זה יכול להתרחש באפולו  , 13למה שזה לא
יקרה גם אצל מדען מלל?

דייב ודיאנה
בוע עימו פגישה ,או לצאת לבלות אי-
תו ז זה כבר לא בא בחשבון.
כי דייב ,שהיה אחד הרווקים המבוק
שים בתל-אביב ,התחתן .סופית ולגמרי.
הכלה המאושרת אינה דווקא אותה
יפהפיה בריטית ,זו שעבדה כמארחת ב־

דייב נסע עימה לגרמניה ,כדי לבקש
את ידה מהוריה ,כמו שכתוב וחזר
משם לא רק עם האישור אלא גם עם
הטבעת .מה שבטוח הוא שלדיאנה יכלו
להיות התיסרוקות היפות ביותר בעיר,
אבל היא מעדיפה שיער גולש וחלק.
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