אנשים

חמש החתיכות
של שמעון פרס
 ■:בעיתון דבר של השבוע
שעבר ,הופיע ,כאילו השתתף
שר־התחבורה לשעבר עזר
וייצמד בפגישה שקיימה ,ראש־
הממשלה גולדה מאיר עם
חלק מהשרים על נושא חטיפות
המטוסים .כמה ימים אחרי ה
פגישה ,נשאל עזר על־ידי עי
תונאי ,מה היה באותה פגישה.
״אני לא השתתפתי בפגישה .לא
הזמינו אותי .אם היו מזמינים
אותי ,הייתי נותן כמה עצות,״
השיב עזר .מה ,בכל זאת ,מ
קור הידיעה? עזר היה באמת
באותו יום בפגישה אצל ראש־
הממשלה .אבל זה היה לפני
שהיא נפגשה עם השרים .כ־
שעזר גמר לדבר עם גולדה הוא
יצא מחדרה אבל התעכב מעט
במשרד ראש־הממשלה .כך קרה
שהוא יצא יחד עם השרים ש
השתתפו בפגישה ,והדבר פורש
כאילו גם הוא השתתף.
■ לשר שמעון פרס יש
חמישה תפקידים ממלכתיים.
הוא שר־התחבורה והדואר ,השר
הממונה על פיתוח השטחים,
הוא חבר בוועדת השרים ל
ענייני ביטחון והוא חבר ליש־
כת הצמרת של מפלגת העבו
דה .איך הוא מספיק לטפל
בכל תפקידיו? ״אני מחלק את
עצמי לארבע חמישיות .ובכל
תפקיד אני משקיע ארבע חמי
שיות מעצמי,״ גילה פרס הש
בוע•

פינחס

■ שר האוצר
ספיר סיפר השבוע כי כאשר
שכב בבית־החולים והרופא נכ
נם להחליף לו את התחבושת,
התפתח ביניהם דו־שיח .הרופא:
״אני רוצה לשאול אותך מדוע
קיבלתי החודש משכורת שהיא
קטנה ב־ 30ל״י?״ ספיר :״אני
מבקש ממך ,אדוני הרופא ,קו
דם תסדר לי את התחבושת ו־
אחר־כך תספר לי על המשכורת
שלך!״
י ■ מה הסיבה לסולחה בין
דוד כן־גדריון לבין שר-ה-
משפטים יעקכ-שמשון ש

פירא ,שרק לפני ארבע שנים
כינה את בן־גוריון ואנשיו כ־
פאשיסטים? יודעי־רכיל אומרים
כי שפירא מעוניין בתפקיד נשיא
המדינה בתום תקופת שירותו
של זלמן שזר ולכן הוא
משתדל ליישר את ההידורים
אם יריביו בבל המפלגות.
 ■ :לפני כ־ 50שנה עלו ל
ארץ מי שהם היום נגיד בנק-

ישראל דוד )דולק( הדרו־
ביץ ומנהיג מפ״ם מאירי
יערי .באחד השלבים של קלי
טתם בארץ ,היו השניים חברים
בקומונה של השומר הצעיר ב־
ביתניה עילית .על מה שקרה
בתקופה ההיא ניתן לקרוא ב
ספרו של הורוביץ האתמול
שלי ,שיצא לפני כמה שבועות
לאור .מאיר יערי קרא את הס
פר .במה דברים בו אפילו הר
גיזו אותו .איך זה שהורוביץ
מעיז לתאר אותו כ״הכהן הגל
דול של המיסדר האוחז בשרביט
המאגי ומטיל מרותו הרוחנית
על אחרים .לשמע הוידויים ב
שיחה ,דימיתי אותו למי שמצ
ליח להרקיד את כל הסובבים
אותו במחול אכסטאטי .לרגעים
חששתי שטירוף־דעת קולקטיבי
ישתלט על עדה מתבודדת זו,
שבהיעדר קומוניקציה עם העולם
הסובב אותה ,ראתה בכל מי
שלא היה שותף למסתורי הגי
גיה זר שאיננו מבין.״ קטע זה
דיבר על השתפכויות הנפש ה
קולקטיביות של חברי ביתניה
אחרי שעות העבודה .יערי לא
נשאר חייב .בסידרת מאמרים
בעל המ שמר תחת הכותרת מק
צת מחיי אדם — הוא משיב:
״ ...ה ו א מתאר או תי ...כמי
שהתהלך אז כאינקוויזיטור ר״לי
המפיל חיתיתו על הבריות ב־
סוחטו מהם וידויים היסטאריים
ובחושפו את סודותיהם האינטי
מיים ביותר על־ידי הפעלה מ
כוונת של היפנוזה המונית .ספר
הזכרונות שלו מעיד ,שהוא יו
תר מדי מאוהב בעצמו מכדי
לעשות חשבון־נפש ,אפילו אם
זה נוגע למשוגות־הנעורים שלו.
כשאני לעצמי ,כל ההתעסקות
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לים בעלי השיער הארוך .זאת כדי שהשערות לא יפריעו להם לאימוני-ירי ,תיקוני מנועים וכדומה
הרשתות מונפקות לחיילים על״ידי האפסנאות הצבאית הדנית — בין שאר הפריטים הסטנדרטיים
הזאת ,פרשיות־עבר הללו ,ד1ז־
קא בשעה זו ,לזרא לי.״
ובכלל ,הנימה במאמרו של
יערי היא :איפה אני היום ,מז
כיר מפ״ם בהנהגה ההיסטורית,
ואיפה אתה ,דולק? פקיד.

■

המילה האחרונה בשטח
1
הבר־מיצוות נאמרה השבוע על-
ידי עוה״ד אליהו וינוגרד
ואשתו יוססד .הכל התחיל
לפני קצת למעלה מחודש .כל
קרוביו של וינוגרד קיבלו הז
מנות לבר־מצווה של הבן רונן־
ישראל .להזמנה היתד ,מצו
רפת חוברת ובה מגילת היוח
סין של המוזמנים המגיעה ער
לשישה דורות .התברר שוינו־
גרד ערך מחקר מקיף על הש
תלשלות העניינים המשפחתיים
של קרוביו ,ולרגל הבר־מצוזה
הוא שלח את פרי מחקרו .ה
אורחים שבאו השבוע לטכס ה־
בר־מצוזה שנערך בגן בית וינו־
גרד ברמת־השרון ,הופתעו פעם
נוספת למראה מיזנון האכילה
שהוקם בתוך אוהל ענק.

ריד .וכמובן משה ינוקא,
שהוא גם שותף בעסק ושגילה
לנוכחים כי הוא עומד להתחיל
בקאריירה של פסל .האורחים
שבאו לפתיחה קיבלו גם משהו
בחינם .מה? מרחץ זיעה ,כמו
בן .בגלל המזגן שהתקלקל.
 ■ :האם מתחיל להתפתח
בישראל ענף יצוא חדש — של
כוכבים? בעיקבות דליה
לביא וחיים טופול ,קיי
מים סיכויים שכוכב ישראלי
בינלאומי שלישי התגלה ה
שבוע .דודו דותן השתגע
ושיגע ,כרגיל בעת שהופיע כ
שבוע שעבר כמנחה בפסטיבל

פאר .כאשר הינחה את תוב
נית תיב ת נוח ,הציג מני או
הזמרת היהודיה מקנדה כ ר ב1
רה גרייף ,תוך שהוא מעניי
לה חיבוק בימתי .מנצח תזמו
רת חיל־האוויר ,אריך טיין
— שגילה את ברברה כאשו
שהתה בישראל לפני כחצי שנה
הזמין אותה לסיבוב הופעותיה
הנוכחי עם תיזמורתו — מי
הר לשלוף את תגליתו מידיו
של המנחה .הגיב ימני כבזק
״אלא מה? הטובים לטייס ,ה
טובות לטייך.״

י ■ לא את ג׳יימס בונד.
לא את שרדוק הולמם .לא

הטובים לטייס,
הטובות לטייך
השבוע בישר בעל קלי־
פורניה־ז״ל א י י ג י נ ת ן שעד
שיימצא מקום חדש ,הוא מוכן
לשים כמה כפסלים בשביל ה־
חבר׳ה ליד קליפורניה ,אבל ב
תנאי ״שהם יביאו איתם סנדבי־
צ׳ים וטרמום עם קפה.״

■ אהרון כהן ,זה ש
הוא בן־דודו של א־יבי המפור
סם ,עשה גם הוא משהו בש
ביל החבר׳ה :השבוע הוא פתח
ביפו מסעדה הודית .באמצע
טכס הפתיחה נכנם זוג יחף,
לבוש בבגדים הודיים .המלצר
ניגש לזוג והחל מדבר איתם
הודית .השניים הנידו בראשם
כמבינים והובלו אחר כבוד ל
שולחן .אך לתדהמתו של המל
צר ,ניגש בעל המסעדה אל ה
שניים ,ואמר בעברית :״שלום
דן ,שלום בתיה ,אני שמח ש
באתם.״ ״גם אנחנו,״ השיבו
דן בן־אמוץ ואשתו בתיה

אפולו.

י ■ פתיחה אחרת היא ה
פתיחה המחודשת של הדיסקו
טק נזאנדי׳ם שבבעלות רפי
שאולי ואשתו מאגדי רייס־
דייוויס־שאולי .מי לא היה
בטכס הפתיחה? כולם היו :ה

צלילה שטון

יחד עם עמיר אנרהמי וישראל אגני
הקימו שלישייה נשם ״ תגן מוץ וקש״.
תופעת השלישייה מורכבת מפיזמונים ,קטעי ריקוד ומלל בנוש
אים אקטואליים .התוכנית הראשונה של השלישייה ,בשם ״ז הי
רות שביר״ ,בויימה בידי גדי יגיל ,שהוכר עד עתה רק כשחקן.
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גששים ,שלי שיית התאומים ,צ'
תת הצגת עול מו של ז׳אק ברל
והצוות של עול מו של ז׳אק

פרבר ושמוליק קראום ו
ישראל וברוריה צוורן,
שהגיעו במיוחד מקונגרס ה
חייטים הבינלאומי שנערך במד

מרים נומרפלד

דיילת בכירה של ״אל-על״ )שמאל(
טיילה ברחוב בניו״יורק ,כשעבר על
פניה מפגין־יחיד דתי שנשא את הסיסמה  :״ ה מין והס ם — הם
הורסי האדם — מאריכים שערותיך — מקצרים את חייך —
אלוהים משחררני בשם ישו — אל תקרא זוהמה ותמות —
קרא התנ״ך ותחייה ! ״ צלם ניו־יורקי הנציח את המעמד.

הלהקות הצבאיות בקיסריה.
אולם בשביל צופה אחד בקהל
היה בכך משהו מיוחד .היד.
זה אנג ל ל כ רי נ ק ,במאי סר
טים בולגרי נודע ,שזכה בכמה
וכמה פרסים בינלאומיים ,ו
הגיע לכאן לביקור .התוצאה:
בסוף ספטמבר נוסע דודו ש
אינו יודע מילה בולגרית ,ל
בולגריה ,לככב בתפקיד הראשי
בהצוענים הקטנים של לברינק.
׳ ■ אימרת השבוע — ללא
כל עוררין — שייכת ל מני

את אלרי קווין .אולם את
אחיהם למיקצוע ,תוכלו לר
אות בקרוב במו עיניכם — ב
ישראל .הבלש הפרטי הנודע
דויד אלמוג מארגן בימים
אלה את הכנס הבינלאומי של
אגודת החוקרים הפרסיים העו
למית ,שיתקיים בתל־אביב ב
שבועות הקרובים .לא נעים ל
ספר ,אבל כמה מהגיבורים ה
נוראיים האלה ביטלו את השת
תפותם .טיסה לישראל ,בימים
טרופים אלו ,נראתה בעיני די־
סופרמנים כעניין מסוכן מדי.
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