
 מילחמת־השוורים
שים1אהר-ציוו מאיר של

■ פעו של האגדי הגיבור ;
הקומנ יחידת ושל התגמול לות

נפ הר־ציון, מאיר ,101 דו
 בימי דווקא אנושה בצורה צע

 בפיס־ חווה המנהל מאיר, שלום.
 הרוח), (כוכב הירדן כוכב גת

 ל־ שבועות מספר לפני נכנם
 השור כלוא היה בה מיכלאה

 יום אותו היה השור החווה. של
 שלא למרות תוקפני. במצב־רוח

 מימיו, במלחמת־שוורים התנסה
 מה- להיבהל שלא מאיר החליט

שהס לפני אליו. ולהתקרב שור
הס עימו, קורה מה לדעת פיק

במפשע ונגחו השור עליו תער
 לראות עוד הספיק הר־ציון תו•

לנ כדי לאחור השוד נסוג כיצד
 בשארית התרומם שנית, בו גוח

 והתעלף לגדר, מעל כוחותיו
 מזה מעליה. לדלג שהצליח אחרי

 ב־ שוכב הוא שבועות מספר
ב לעמק המרכזי בית־החולים

עפולה.

 פציעתו דבר נודע מאז !■
 חבריו אליו עולים מאיר, של

ה באחד לבית־החולים, לרגל
 הוותיק ידידו אצלו ביקר ימים

 מי (״הקטן״),ג׳יבדי בנימין
 הירדנים, בשבי בשעתו שנפל
 מיטתו ליד ג׳יבלי שעמד בעת
 כי להם נמסר הר־ציון, של

ל הגיע הצנחנים ממפקדי אחד
ל לערוך החליט ג׳יבלי ביקור.
נכנם במקום בו מתיחה. מפקד

כי ל ת סי ש  רשות וביקשה ק
 אוהב שאינו השר, איתו. לאכול

לאחר־ סירב. סילבי, את במיוחד
 התערבה סילבי כי התברר מכן
ה עם לאכול שתוכל חבר עם

שר.
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פנ-של למזכירתד אגב," ־ ■ ׳"
 את לקבוע הוראה יש ספיר חס
שה כך השר של הזמנים לוח

ה במשך שלו הראשונה פגישה
 וחצי שבע לפני תהיה לא יום

 עשר אחרי לא והאחרונה בבוקר
 ספיר מקציב לשינה בערב. וחצי
שעות. וחצי חמש

 ירושלים עיריית ראש !■
ב השבוע נשאל קולק, תדי ן

מן הייתי אני אילו תוכנית קו מ  ב
ההוד מדיניות לגבי צה״ל, בגלי !
ב־ התחשבותו ומידת שלו לטות ן

 השיב אחרים. של דיעותיהם
הברי בפני עומדת ״אם קולק: ]

להר או הענבים מן לאכול רה
מעדיף אני אז השומר, את גיז !

ל ואחר־כך הענבים את לאכול
 את מלהרגיז להימנע השתדל

השומר.״ י

 פגשה ידועה עיתונאית !■
מפ מנכ״ל את במסיבת־קוקטייל

 חיי־ יששכר חדרה נייר עלי
 לבקר אותה שהזמין מוביץ/

 שלח אבל זמן, לי ״אין במפעל.
התלוצצה דוגמאות,״ כמה לי

עבד־אל־נאצו עבד־אל-חנים
 של ידידו שם על שנקרא המנוח, מצריים נשיא של בנו ),16(

 השבוע ניצח והתאבד, בנאצר שבגד עאמר, עבד־אל״חכים אביו,
 מאורגנת התחרות טיסנים. בניית בשטח מיצרית נוער בתחרות

 טיסן בניית עבור בה זבה והנער ״אל־אהראם״ העיתון על־ידי
 מסביר (שמאל) הצעיר נאצר בתמונה: אלחוטית. בדרך המופעל

במצריים. המקומי המינהל ולשר הנוער לשר זו המצאתו את

מיט ליד שניצבה פנויה למיטה
 בשמיכה, התכסה מאיר, של תו

מכא הנאנק חולה פני והעמיד
ל הר־ציון הצליח בקושי בים.

 כשתיאר לצחוק, שלא התאפק
כש המפקד ידהם כיצד לעצמו

 פצוע שוכב ג׳יבלי שגם יראה
 לבואו והמתינו המתינו לידו.

הסת בא. לא והוא הקצין של
 זהותו את החליפו שבטעות בר

 כדי שתוך אלא אחר. במישהו
ש במיטה ג׳יבלי נרדם המתנה

שהופ הרופא ורק הר־ציון ליד
 שלא פצוע במיטה לגלות תע
אותו. העיר עליו, ידע

 אחד לדפיקה. ומדפיקה ■
 פינחס שר־האוצר ממקורבי

 כשישב כי השבוע סיפר ספיר
ניגשה במסעדה, אהד יום השר

 המסיבה למחרת העיתונאית.
ל נייר מפעלי של טנדר הגיע
 וסבלים העיתונאית של ביתה

 מלא גדול ארגז ממני הורידו
טאלט. נייר בגלילי

חיימוביץ׳ יששכר לאותו ■
ב ישראל שידורי עם בעיות יש

מייצ נייר מפעלי לשון: ענייני
 פי־ הנקראים נייר חיתולי רים
 הקל הגל דגושה). פ׳ (,עם פון

ב המוצר שם את לשדר מסרב
ל רק ומוכן גס שהוא נימוק
פון שדר בם׳. דגש בלי פי

 פועל החם היהודי הלב ■1
ש כאלה יש שונים: באפיקים
 ויש בתי־חולים בארץ מקימים

לאוניברסיט שתורמים כאלה
אדי אבל ולמוזיאונים, אות

 השנה יום לרגל לראשונה, בזאת מפרסם 1)11191
1 1 4^ ה היה מה למלחמת״ששת־הימים, הרביעי )11/

 שכבשה המטה בחוליית שהיה דידי, במלחמה. שלקח היחיד שלל
 ראה בול, אוד האו״ם נציג של לחדרו נכנס הנציב, ארמון את
 בכיסו. והחביאה אותה הוריד מוכר, אדם של תמונה הקיר על

 האו״ם מזכיר סגן תקופה באותה היה בתמונה המצולם האיש
 ״בהערכה בול: אוד לגנרל התמונה את שהקדיש באנץ ראלף

באנץ׳.״ ראלף בלבנון, לאו״ם המעולה שרותך עבור תודה והכרת

, ן טי טנ ס נ ב עתה המבקר קו
משוכ הוא מכולם: שונה ארץ,

ל רק זקוקה שארץ־ישראל נע
 מירוץ. לסוסי חווה אחד: דבר
 חוות כמה של בעלן שהוא אדי,

ב עתה עוסק בצרפת, כאלה
ה הקמת של הראשונים צעדים
 בסביבות כניראה שתהיה חווה,

 לרעיון אדי של שותפו ירושלים.
אדמונד הברון הוא ולמימון

דה־רוטשידד.
 של החדשה היחיד הצגת ■1

 להצלחה זוכה גאון, יהורם
 בכל שכמעט עד מסחררת, כה

 להתפרץ הקהל מנסה הופעה,
ה את ולנשק לחבק כדי לבמה
מ יהורם את להציל כדי זמר.

 אמרג־ העמיד מעריציו, חיבוקי
 דשא, (״פשנל״) אברהם נו

שיגנו אנשי־אגרוף של קבוצה

 אבל ההופעה. בתום יהורם על
 אסור המעטים שלשומרים מכיוון

 המתפרצים, נגד בכוח להשתמש
מאחו לעמוד פשנל להם הורה

 ב־ מאחוריו ולהלום המסך, רי
 שלא כך הבמה, אל מתפרצים

 מי את ראו כי להאשימם יוכלו
החד ההגנה שיטת את שהיכו.

 שערך הופעה בעת ניסו שה
ב בחדרה. השבוע גאון יהורם

 הסתערו כצפוי, ההופעה, תום
לה כדי הבמה אל צופים מאות

 אל נמלט יהורם יהורם. את קיף
 אחריו. והקהל המסך מאחורי
הי לא יהורם של ראשו שומרי

 דרך בקהל לחבוט החלו ססו,
 ראשונה מכה להדפו. כדי המסך,

מה מתעופף כבר ומישהו —
באו השמינית השורה אל במה
ה שומרי של לתדהמתם לם.

זה היה כי להם הסתבר ראש

 בעצמו פשנל מאשר אחר לא
 לשומרים, שהורה מה ששכח

 הקהל עם יחד הבמה על עלה
 יהורם, את לחלץ לנסות כדי

ה מ־מהלומה שהתאושש אחרי
 לאולם, אותו שהעיפה אדירה

רו אתם זה, ככה פשנל:״ צחק
אותי!״ לרשת כבר צים

 כדה, סטן הבלגי הצייר ■1
 שואב לארץ, השבוע שהגיע

 ודאי זאת מהתנ״ך. השראתו את
 לארץ, שבא שלפני לכך הסיבה

 ממנו וביקש לידיד מכתב שלח
 גלריה בארץ יש אם להתעניין

 שהוא מפני מדיין, ארץ בשם
 המופיע במקום, להציג רוצה
 של לאכזבתו בציוריו. רבות
 ארץ כי ידידו לו הודיע בלה,
 ארץ־ישראל בדיוק לא זה מדיין
 זה. בשם גלריה בארץ אין ולכן
 בעיר להסתפק נאלץ בלה סטן

 והוא היסטורי, עבר בעלת אחרת
בקיסריה. תערוכתו את מציג

 רב־סרן ינוקא, משה ;■
 יותר שסגר (,מיל.) הצנחנים

 אדם מכל בארץ עיסקי־בידור
 מכו אחד שבוע ושתוך אחר,

ציו בתערוכת המוצגים כל את
 במינים־ שנערכה האחרונה ריו

 לעצמו מחפש בתל־אביב, טור
 הסיבה זו לציור. חדשים נופים

ידי שני להצעת נעתר שינוקא
 ופאפו חורש, יהודה דיו,

 באילת, האדום הסלע מלון מנהל
מוע ניהול את עצמו על לקבל

 החליט ינוקא באילת. נפטון דון
 ממועדון־לי- המוסד את להפוך

 הפתיחה ולערב לדיסקוטק לה
 לאילת נהרו — המקום של

 התל־אבי־ ידידיו של שיירות
נד במקום למבקר כי עד ביים,

 בתל־אביב. מבלה שהוא היה מה
 את לפגוש היה אפשר ביניהם

 את וייצמן, עזר (מיל.) אלוף
 את כנין, עמום אלוף־מישנה

 גלעדי עמי הפלאסטי המנתח
 כרכי הד״ר הנשים רופאת ואת
 לנהל החל שינוקא קפדן, רה

ל שירד לפני לוהט רומן עימד,
 יש* הצמרת חייט אפילו אילת.
 ה־ לכבוד שיחרר צוורן, ראד

 מנוכחותו. תל־אביב את מאורע
ב לפחות סייע, הפתיחה בערב
ינו של ידידו גם טובות, עצות

שהפ תורג׳מן, מרקו קא,
 הקינגס־ את לנהל ליומיים סיק

חסו את ופרש בתל־אביב קלוב
המחודש. נפטון על תו

 על־ סופרה השבוע בדיחת ■1
 אחד איש :כנאי חיים ידי

 ״דוקטור, עיניים: לרופא הלך
 בסדר לא משהו האחרון בזמן

 שאל קרה,״ ״מה שלי.״ בעיניים
 ראיתי לא חודש ״כבר הרופא.
החולה. השיב גרוש,״

 התערוכה בפתיחת השבוע ביקרו חיה, אשתו בחברת רמת־גן ראש״עירייתפלד ישראל
 ליאוני מהפסל הסבר וקיבלו רמת-גן, במוזיאון הנערכת האוונגרדית־ניסיונית

האוונגרדית-נסיונית. בתערוכה המקוריים המוצגים אחד שהוא תרנגולות״, ״לול פסלו על גולדנברג
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