בתו שד הרמטכ״ד ,נהגת
פרטית של השחקן פיטר ■וסטינוב
 9הופעתו של דויד בן■
גוריץ מעל דוכן הכנסת ,ב 
ישיבה שנערכה לכבוד יום-
הולדתו ,הצטיינה בכמה נימות
אישיות .באמצע הנאום ,היה
נראה ליו״ר ,ראובן ברקת,
כי בן־גוריון זקוק למים .הוא
רמז לסדרן ,יצחק ציגלר ,וזה
מיהר להעמיד ליד ב.ג /כוס
מלאה .״לא צריך,״ צחק הזקן,
והמשיך בדבריו .לקראת הסוף,
כשסובב עמוד ,הרים לרגע את
עיניו מן הכתוב וניחם את ה־
ח״כים :״אני כבר גומר.״

שנות נשואים ושלושה ילדים,
בלוזאן שבשוויץ .ליוסטינוב
יש קשר עקיף לישראל ,למ 
רות שמעולם לא ביקר בארץ.
סבו ,הברון יוסטינוב ,השתכן
בשעתו ביפו ,והבית בו הת 
גורר ,במושבה הגרמנית ליד
בית־המשפט המחוזי לשעבר,
ניצב על חילו עד היום .הברון
יוסטינוב היה ארכיאולוג חובב,
שחפר בעצמו וגילה מימצאים
ארכיאולוגיים חשובים ביותר,
אותם היה מוכר לכל רחבי ה 
עולם.

 9למחרת היום נפתחה
הישיבה בהספד לשני ח״כים
שנפטרו בימי הפגרה .שניהם
זכו לנאומי־הספד מעל הדוכן.
לא כל הח״כים התלהבו מנאו
מים אלה .בדרך משל סיפר ל-
אחר-מכן ח״כ ל״ע גדעון
האוזנר את הבדיחה הבאה :
הגביר בעיירה היה סקרן לדעת
מה יגידו עליו אחרי מותו.
עשה את עצמו כמת ,הובא ל־
הלווייה ,וכך שמע את נאומי-
ההספד .אחרי שהמספידים שיב 
חו את נדיבותו ,חוכמתו ,תבו 
נתו׳ אומץ־לבו ,יושרו ורחמ 
נותו ,הרים הגביר לפתע את
ראשו מן הארון ושאל :״ומה
בדבר ענוונותי ?״

■ אליזבט מלכת בריטניה
הגיעה בשבוע שעבר לביקור
בטורקיה כשכל עיתוני המ 
דינה מקבלים את בואה ב 
ברכה .עיתון אחד אפילו פיר־
סם כותרת ענקית :״מלכת
בריטניה ,אליזכט טיילור,
מגיעה היום.״

9

השובב של מפלגת הע 

 11ן ? | מלכת המים ) 1971מימין( ,מדגימה תסרוקת בשס ״תסרוקת
11
111 "1 1 ^ 1
\ |  11111 1 1 1 11 1בתצוגה שהוצגה השבוע על־ידי צמד הספרים דוד וליזה,
תסרוקות חדשה  :שיער קצוץ מאחור ,החושף את העורף כשמלפנים הוא יורד
הלחיים .דגם השיער הקצר שמשמאל נקרא ,״חוצפה״ ובמרכז התמונה ״תסרוקת
דין אל־זועכי ,שכתב מכתב
חריף ביותר לראש הממשלה
גולדה מאיר ,לשר יגאל אלון
ולמנכ״ל רשות השידור שמד
אל אלמוג .בין השאר כתב
זועבי ,כי נור א־דין היה בסך
הכל מורה קטן בנצרת וקורא
בקוראן .השיב אבו ג׳ריר :
״אמת ,אבל התקדמתי בדרכי
שלי ,בדיוק כפי שהתקדם סייף
א־דין שהיה פקיד קטן בעירית
נצרת ,בלי עין הרע.״

 ("'יו■  8 1ויפ־!::

■ ח״כ גח״ל צכי צימר־
מן חזר מארצות־הברית ,שם
דיבר ,בין השאר ,בבית־הנבח-
רים של מדינת פלורידה .בדש
מעילו הוא נושא עתה ,בגאווה,
את הדגל המקורי של פלורידה,
עוד לפני היות ארצות־הברית,
1,61״
עליו המילים :
■ הכל ידעו כי שמעון
פרס לא היה מאושר ממינוי
סגן שר־התקשורת ,השייך ה 
דרוזי ג׳בר מועדי .הדבר
נכפה עליו ,והוא קיבל את
הדין .אולם הדבר לא מנע מ 
עמיתיו לשמוח לאידו .כשעלה
פרם על הדוכן כדי להכריז
רשמית על המינוי ,בהבעת־
פנים בלתי-מאושרת בהחלט,
ליגלג שר־העבודה יוסף אל
מוגי ז ״רק אני מקופח .אין
לי סגנים!״ פרם ,שיש לו עכ 
שיו שני סגנים )בתחבורה וב 
תקשורת( ,חייך חיוך מר.
■ שחקן הקולנוע הבריטי
המפורסם,
שהגיע השבוע לישראל כדי
להשתתף בצילומי הסרט המש 
אית הגדולה ופיטר המסכנה,
שיתחילו בשבוע הבא באילת,
הופתע ודאי כאשר גילה כי
במקום נהג פרטי צמוד ,הו 
עמדה לרשותו נהגת פרטית
צמודה .הפתעתו היתה ודאי
גדלוה שבעתיים כאשר התברר
לו שהנהגת אינה אלא זוהר
כ ד ־ ל ב ,בתו הצעירה של
רמטכ״ל צה״ל רב-אלוף חיים
ב ר ־ ל ג .מובן שזוהר לא הוצ 
מדה ליוסטינוב על-ידי צה״ל.
זוהר ,שסיימה את שירותה ה 
צבאי אחרי שאירעה לה תק 
לה בשעת צניחה ,החליטה לע 
מוד ברשות עצמה .מזה מספר
חודשים שהיא השתכנה ב 
אילת ,שם היא מוצאת את
מחייתה כמדריכת תיירים .כא 
שר שמעה כי מחפשים נהגים
לצורך ההסרטה של המשאית
הגדולה ,הציעה את עצמה ו 
התקבלה.

פיטר יוסטינוב,

■ אגב ,פיטר יוסטיגוב
) ,(50הגיע לישראל אחרי ש־
שבועיים קודם לכן התגרש
מאשתו ,סוזאן קלוטיא ),(44
מי שהיתר .פעם שחקנית קנ 
דית .הם התגרשו אחרי 17
העול ם הז ה 1783

אנשים

 9בגיל  87עדיין עוסק
הפרופסור
מי שהיה שר־החינוך והתרבות
בתקופת כהונתה של הכנסת
השנייה ,בכתיבה אינטנסיבית.
דינור עומד להוציא לאור עוד
 22ספרי היסטוריה על ארבעים
הספרים שכתב עד כה .בראיון
שהעניק השבוע לעיתונאי לוי
יצחק הירושלמי במיסגרת
המדור  3דורות —  3תשובות,
בו נוהג הירושלמי לראיין בני
שלושה דורות במשפחה אחת
על נושאים אקטואליים ,התיי 
חס דינור בין השאר גם ל 
תופעת ההעדרות של חברי

כן־ציון דינור,

איריס״,
בסידרת
לאורך
 2000״.

הכנסת ,באומרו :״חבר־כנסת
צריך להקדיש את זמנו לכנ 
סת .ההיעדרות מישיבות הכנ 
סת היא בושה גדולה .אני יכול
להגיד שאני לא נעדרתי.״ בין
השאר גילה דינור ,כי בזמנו,
כשקיבל את פרס ירושלים,
תרם את סכום הפרס לייסוד
קרן לסובלנות .כשגילה כע 
בור כמה שנים ששום דבר לא
נעשה בכספי הקרן ,העביר או 
תה לאוניברסיטה כמילגה בעד
עבודה בנושא ״כיצד לחנך ל 
סובלנות״.
 9האילתי
שהוא עיוור בעין אחת ,ידוע
במקוריותו .השבוע שלח רפי
מכתב־בקשה למשרד־הביטחון,
בו הוא טוען כי בגלל עוורונו
החלקי ,מגיע לו חצי כלב.

רפי נלסון,

פסוק השסע
 9ח״כ גח״ל גדעון

פת :״יש לנו מנהיגים אשר
מהדקים את החגורה רק כאשר
הם מתיישבים בכורסא במטוס
הלוקח אותם לחו״ל.״

 1 ■1י ? 1 1 1 ■1 1 1־ □ י  11ה ) ,(69השחקן והבמאי האיטלקי
| | | | | |  1 1סידר לעצמו סילסול־תמידי,
| [||
למען תפקידו בסרטו החדש ״הקטור איש השרירים״ ,בו משחק
דה־סיקה המתולתל את האל יופיטר בדמות מודרנית של ספסר קרקעות.

ג׳ורג׳ כר■

בודה הבריטית,
און ,הוציא השבוע לאור את
זכרונותיו ,הנחטפים בבריטניה
כלחמניות טריות .זה לא פלא,
מפני שבראון ,הידוע בלשונו
החדה ,הוא האיש שאמר ל 
גולדה מ איי :״מותק! את
מזכירה לי מישהו בתקיפותך...
אהה ! את מזכירה לי את

ארנסט כווץ!״

■ זכרונות מן היום ה 
ראשון לעבודתו כמנהל נמל
אשדוד ,העלה מרדכי )מוטה(
כרגר .בסיור היכרות ראשון
שערך ,שמע ברגר התלחשויות
מפי העובדים :״אחרי חיים
לסקוכ ,מלבישים עלינו גנ 
רל חדש...״ ברגר לא התאפק,
והשיב בחיוך  :״האמינו לי,
אינני גנרל ,אני בקושי רב־
טוראי.״
 9ראיון לא־שיגרתי בכ 
נותו ,בו חשפה הזמרת
עופרים רגשות ובעיות פני 
מיות של חרדות ופחדים מפני
החיים והמוות והופעות בפני
קהל ,הובא לשידור בשבוע ש 
עבר בתוכנית גלי צה״ל ,ה

אסתר

לילה ,שנערכה והוגשה על־ידי
מולי שפירא .אסתר ,ש 
שהתה אינקוגניטו בבית הו 
ריה בחיפה והסכימה להתראיין
רק אחרי הפצרות מצד אחיה,
סיפרה בראיון כי היא מלאת
חרדות מפגיעות וממוות וזה
מורגש גם בחומר שהיא מש 
מיעה .דבר נוסף אותו גילתה
הזמרת :היא קרובה מאוד ל 
ציור והיא מתכוננת להתחיל
לצייר.
 9עובד בית השידור ה 
ערבי והטלוויזיה ,גור א-דין
המכונה אבו ג׳ריר ,היה נבוך.
הוטל עליו מטעם משרד
יועץ ראש הממשלה לעניינים
ערביים להנחות את הטכס ה 
מפואר של חנוכת המיסגד ה 
חדש אל־אסתקלל בחיפה .מ 
רוב מכובדים מוסלמים ,נוצ 
רים ,יהודים ,דרוזים ,בהאים
ואחמדים ,הוא לא ידע על אילו
שמות להכריז בקול רם ועל
אילו לדלג .לבסוף הוא ויתר
על כל השמות מלבד שמו של
ראש עירית חברון מוחמר
אל*ג׳ עכרי .מי שנעלב קשות
מאקט זה היה ח״כ סייף א־

דו אלמגור ומרים עציוני

השניים ,שחברו יחד לצורך הצגת השטן ובת האיכר ,הוא כמתרגם
ועורך החומר והיא כמפיקה ,התערבו מל  100ל״י ,מי יצליח להוריד!
יותר קילוגרמים במשן חודש .השבוע התחילה התחרות בארוחה
מפסקת שנערכה בקיבוץ עין־השופט ,בשקילה ובסידרת צילומים של
לפני הדיאטה .בעוד חודש מתכוננים השניים להישקל ולהצטלם
שוב כדי להשוות את התוצאות ,ומי שיוריד יותר ,יזכה.
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