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 המאמרים שסידרת נראה !■
ב־ כסלו רן העיתונאי של

 יעקב את הכתיר בה הארץ,
ה כמלך צרפתי (״מגטש״)

 לא הישראלי, התחתון עולם
 מנטש של קשריו את קילקלה

כ השבוע, המדינה. גדולי עם
 בתל- ג׳ק־ במסעדת מנטש שישב
ה פיקוד אלוף בחברת אביב

אד־ רחבעם האלוף מרכז, (״ג
הקול־ איש ביקש זאבי, די")

 במקום, שנכח שיק, דני רוע
הת לא גאנדי בצוותא. לצלמם

הצ מנטש, בחברת להצטלם נגד
ה ראש הוא ״אם בקול: היר

 להצטלם מוכן אני אז מאפיה,
ה ואילו כזאת!״ מאפיה עם

 אניי (״יענקלה״) יעקב אמרגן
 להצטרף הוא אף שהוזמן מון,

 אוהב אינו כי הצהיר לתמונה,
להצטלם.

 מנטש השתרבב בינתיים 25
 כשנשאל הגיסים. למלחמת גם

בי זה כיצד וייצמן עזי
 משיב מנטש, של בביתו קר

 שהביא גיסי ״זה חרות: מנהיג
 דיין, משה הגיס: לשם.״ אותי

 בנו חתונות את אירגן שמנטש
 חמש של סימלי במחיר ובתו,

ל מתחת הרבה — לנפש ל״י !
השוק. מחיר

 עזר העניק לאחרונה אגב, ■
ש שאול, לבנו מתנה וייצמן

ו בתעלה בראשו בשעתו נפצע
ל מספר שבועות לפני רק חזר

 מכונית המתנה: סדיר. שרות
 שאול פרטית. רומיאו אלפא

ה הטוראים אחד יהיה ייצמן !
 לנסוע שיוכלו בצה״ל בודדים
במכו הצבאי שירותם למקום

כזו. נית

ה תנועת מאנשי רבים
 יקבלו ישראל במדינת עבודה

 כי להם ייוזדע כאשר הלם
 שבא, שלמה הסופר־עיתונאי

 בר־ בדבר, העיתונאים מוותיקי
 העברי הישוב לתולדות סמכא
 של התוזך מעמודי ואחד בארץ

היש בבוהמה העבודה תנועת
 נלהב מעריץ הוא — ראלית

 בית״ר של הכדורגל קבוצת של
 שלמה אין שני, מצד תל־אביב.

 השם את לבטא אפילו מעז שבא
לקבו מתייחם וכשהוא בית״ר,

 מכנה הוא אוהד, שהוא צה
הזאת״. ״הקבוצה בשם אותה ן

קבו מעריץ הוא זאת בכל איך
 הסביר בשמה? נוקב שאינו צה

 יופלה של אוהד ״אני שבא:
 שהוא קבוצה כל מירמוביץ׳.

 שלה. לאוהד הופך אני מאמן,
הקבו את לאמן שהתחיל אחרי

 לאוהד להפוך נאלצתי הזאת, צה
שלה.״

■ גאון, יהורם של סרטו ,
ב השבוע יוקרן ירושלמי, אני

ה חגיגיות, בכורה הצגות שתי
 בתל- והאחת בירושלים אחת

 שתיערך בהצגה אביב.
 נשיא גם נוכחים יהיו בירושלים,

 ודויד שז״ר זדמן המדינה
 אחרי שניהם, בךגוריון.

ו לסרט ההזמנה את שקיבלו
 ביקשו השתתפותם, את אישרו

להז יבוא בעצמו גאון שיהורם
 באותה להם ויספר לסרטו, מינם

הסרט. סיפור את הזדמנות

 בשר הם ישראל שרי גם !■
הלא־כל־ יחסיהם למרות ודם:

 דיין משה בירך טובים, כך
להיבח־ אדון יגאד את בזמנו

 ראש־הממשלה: סגן לתפקיד רו
ה למינוי. הלבביות ״ברכותי

 והבעיות מספיק גדולה ארץ
ל מקום שיהיה בכדי רבות
 המבקשים אלה למרות שנינו,

 כותב כשאלון ואילו לסכסך.״
 מבקש הוא לדיין, רשמי מכתב

 כדי מקום, להשאיר מהכתבנית
 בנוסח פנייה בכתב־יד להוסיף
״יקירי ״משה . . .

■  אמיתיים חברות יחסי .
 המנוח ראש־הממשלה בין שררו

שר־המשם־ לבין אשכוד וי ד
 שפירא, יעקס־שמשון טים

ש בממשלה היחיד השר שהיה
 במוצאי־שבתות לחזות הוזמן

אש של קרובים ידידים עם יחד
ב סרט של פרטית בהקרנה כול,
אשכול. לוי בית

■ קיי שונה מסוג יחסים ׳
 הנוכחי שר־התחבורה בין מים

ן עו מ ב קודמו לבין פרס ש
ה כשנפגשו וייצמן. עזר תפקיד
 פרס הציע פרטי, בבית שניים

 במשרד־ כלשהו תפקיד לוייצמן
 ״רעיון וייצמן: השיב התחבורה.•

ה את רואה כבר אני רע. לא
 וגם רצחת בעיתונים: כותרות

״ירשת . . .

 לשרי כי מתברר, !■
 הם בו לכסיקון, גם יש ישראל

עצ לבין בינם רק משתמשים
 ישראד בלי־תיק השר את מם:

ה הבלונדי, מכנים הם גדידי
 הוא ישי״ש המתולתל; חכם,

 בשר־המשפטים שדבק הכינוי
 יגאל את שפירא; יעקב־שמשון

 (איש מאן יונגער א מכנים אלון
 ממלכות, גברת הסגן; צעיר),

 גולדה היא הגדולה, אחותנו
 הוא האציל, הג׳נטלמן, מאיר;

והשמן פנייה ;כגין מנחם

אח חודשים ארבעה שנולד ),10(ג׳יבל קלוס וןזג
גייבל(שמאל), קלרק אביו, מות רי

 יחד בלוס־אנג׳לס, סרט של בכורה בהצגת לראשונה השבוע צולם
לאביו. מאוד דומה הוא כי טענו רבים ספרקלס. קיי אמו עם
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 הכריז )35( ופטריק ,1967 בפברואר התחתנו השניים הרוח״. עם
 וחודשיים, שנים ארבע כעבור לנצח.״ נאמנות לזו זה ״נשבענו :אז

 פי עברי אל הגיעו ״נישואינו הבית: את שנטש פטריק הודיע
 חייל של גרושה כשהיתה ,1965ב״ רחל את הכיר פטריק פחת.״

קטנים. ילדים לשני ואם בוויאט־נאם, עת אותה ששירת אמריקאי

 וצ׳יפ־ ספיר; פינחס הוא
 פינחס שהדביק הכינוי הוא מיין

 תל־אביב עיריית לראש ספיר
כו בגלל רכינוכיץ, יהושע

הרב. עבודתו שר

 מי עזב שנים 23 לפני ■
 ב־ האחרון העליון הנציב שהיה

 גורדון אלאן ארץ־ישראל,
 חיפה נמל את ■קאמנגהאם,

 העלה השבוע בריטניה. לכיודן
 המתגורר ,84ה־ בן אלאן סר

 זב־ ,ללונדון דרומית קטן בכפר
ה הנציב היותו מתקופת יונות
 דויד עכשיו עושה ״מה עליון:

 בן להיות צריך הוא בן־גוריון?
 פעם מאוד. תקיף איש הוא גילי.
 על ידו בכף היכה מולי, עמד
 אם בהם. תירו ,אל וצעק: חזהו
 בי.׳ תירו — לירות רוצים אתם
 זה הקשר באיזה זוכר לא אני

 זוכר מאיר גולדה את גם היה.״
אי מאירסון. ״גולדה אלאן: סר
 מאיר. לשם להתרגל יכול נני

 במיוחד אצלי מופיעה היתד, היא
הע של בעיות התעוררו כאשר

 היו כאלה ובעיות ועלייה. פלה
 אם פעם, אף רבנו לא היו. גם

 היתה גולדה מטעני. אינו זכרוני
ל בנימוס. אך בתקיפות טוענת
בוכה.״ גם היתה עיתים

שמ הוא שסובל אחד ■
 בית. טלפון לי ״יש ירושלים.

 אנשים אלי מטלפנים הזמן כל
 במשטרת מתכנת ל,0ט עין

 ואומרים מכיר לא בכלל שאני
ה את מעריצים שהם כמה לי

 מטלס־ בחורות גם שלי. הופעה
 איתי. להיפגש ומבקשות נות
 באדישות השיחות את מקבל אני

 מתכוונים שלא יודע שאני מפני
 זה אותי שמרגיז מה אבל אלי.

 יודע לא אני המעריצים. מכתבי
 טילפן לכן איתם.״ לעשות מה

 הטלוויזיה לאולפן טסל שמעון
ה עם לדבר ביקש בירושלים,

 לו סיפר טסלר, שמעון קריין
הטל מאזיני של הבילבול על

 בגללו, אותו המטרידים וויזיה
 המכתבים עם לעשות מה שאל

 איך עצה ביקש אליו, שמגיעים
הטלפון? הטרדות את להפסיק

 השבוע שנערכה במסיבה ■
 תל־ של הלילה ממועדוני באחד
ה הקצב להקות לכבוד אביב

 ג׳רי, וסונגו שוקיננבלו אורחות
 ה־ במיצעדי שקשור מי כל נכח

ל נוצלה והיא בארץ, פיזמונים
בגדי של תצוגת־אוסנה עריכת

 ומרוב רבה היתה השמחה ים.
 המסיבה, מארגנת שכחה מהומה

 הלהקות, של יחסי־הציבור אשת
 מנחה להכין זכרוני, מירי
ל כשנכנס לכן, ערב. לאותו
 הטלוויזיה תוכנית מנחה מקום

 ארבל, עמוס ה־סל, במיקצב
או ושיכנעה מירי עליו התנפלה

 השניים הערב. את להנחות תו
 קצר, טקסט המקום על חיברו
הערב. על ניצח ועמום

■  לאנטי־שמיים? להשיב איך י
מ תשובה מצא טוסול חיים
 בזאגרב, ששהה בשעה קורית.

משות כמה העירו יוגוסלביה,
 גזזן בעלות הערות לשולחן פיו

ה דקות כמה כעבור אנטי־שמי.
ול אפו את למשש טופול חל

הצ לא הזה ״הניתוח התלונן:
 אם התעניינו בני־שיחו ליח!״
 להקטנת פלאסטי ניתוח ביצע
 פתאום? ״מה טופול: השיב אפו.
 נורא אז וסולד. קטן אף לי היה

 אותי לחשוב יכלו כי התביישתי,
 כדי ניתוח, ביצעתי לכן לגוי.

יפה.״ יהודי אף לי שיהיה

 אם תתפלאו אל אגב, ■
ל יתחיל והוא בטופול תיפגשו

(,ש טרוצקי, ליאון על דבר
 לייב היה הקודם האמיתי שמו

 מחקר עורך טופול ברונשטיין).
ה המהפכן של חייו על יסודי

 תפקידים שני עם בקשר יהודי,
 שונים, סרטים בשני לו, שהוצעו

 ב־ טרוצקי של גלותו על האחד
 על השני המהפכה, לפני שווייץ,
במכסיקו. רציחתו

משותף בערב־ראיונות ■
 ושמואל זוהר אורי של
הת בתל־אביב, דקל באולם שי
 בסיפור גם השניים ביניהם חרו

זוהר: של התרומה בדיחות.

 צרפתי בריטי, חיילים, שלושה
וביצ במידבר לבדם היו ויהודי,

 הבריטי בכבש. מגונה מעשה עו
ה ורק למאסר נשפטו והצרפתי

הכ הוא עונש. בלי יצא יהודי
שעשי ״נכון, המפקד בפני ריז
 אותה לשאת מוכן אני אבל תי,

יצא שי: של הבדיחה לאשר,!״
 רמת־אביב, בכביש עמדה נית
 של ניידת שעברה פעם וכל

 שימלתה. את הרימה המשטרה
 לסיבת שוטר אותה שאל לבסוף
הצעי הסבירה זו. משונה מחווה

הרו אז פרונקל. לי ״יש רה:
כחו מנורה לעשות לי אמר פא

לה.״

 ל־ שייכת השבוע בדיחת ■
 בגן- 'ממסי דירי פזמונאי

ש החליטו בתל־אביב החיות
 פיל בגן החיות לאוסף דרוש
 חיה כידוע, הוא לבן, פיל לבן.

ב רק מצוי הוא ביותר. נדירה
ל אי־אפשר ומתאילנד תאילנד.
 תאילנד שממשלת כיוון הוציאו,
ו ציד על חמור איסור הטילה
 זאת למרות לבנים. פילים ייצוא
 גן־ להנהלת אחד יהודי הגיע

 לכם אשיג ״אני והודיע: החיות,
 ופגש לתאילנד נסע לבן.״ פיל
 לו למכור שהסכים יהודי שם
 פתר היצוא בעית את לבן. פיל

ה הפיל את צבע הבאה: בדרך
 רשיון השיג אפור, בצבע לבן

 את שלח וכך אפור, פיל ליצוא
כ בתל־אביב. לגן־החיות הפיל

 רבתה לתל־אביב, הפיל שהגיע
ה את לרחוץ מיהרו השמחה•

 במים דחה האפור הצבע פיל,
 הלבן. הצבע הופיע ומתחתיו

ה נעלם ואז קצת, עוד רחצו
ה הופיע ומתחתיו הלבן צבע
האפור. צבע
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