
א ודמה איר  וכל
שור זלמן המדינה נשיא

נכ שבועות מיססר לפני ■
 בחדר שזר זלמן הנשיא לא

סגו כשהדלת חלונות ללא קנון
 היה ובריח. מנעול על אחריו רה
ה אשת שישי. מימי באחד זה
לבי נסעה שזר, רחל שיא,נ

מרו עולים קרובים, אצל קור
ה מלבד אליה, נילווה סיה.
 ראשו משומרי אחד גם נהג,
מ שירדה אחרי הנשיא. של

 והשומר הנהג נסעו המכונית,
 הרכב. את לתקן כדי למוסך

 רחל צילצלה לחזור, משבוששו
 שיבואו וביקשה לבעלה שזר

 ל־ הקרובים ואת אותה לקחת
ל פנה הנשיא הנשיא. מישכן
 איתו, שנשאר הראש שומר

המכו את שיקח ממנו וביקש
 את יביא הנוספת, נית

 לתדהמתו למישכנו. האנשים
 לו אסור כי השומר לו אמר

הנ את להשאיר אופן בשום
בק־ לאחר השגחה. ללא שיא

 ״תסלח :לאלמוגי נכון יצחק
שהקשיב.״ על (לקורן) לו

 את ואיפה מתי קורא, מי 0
 שר־התיירות ? הזה העולם
לק נוהג למשל, קול, משה

 כך במספרה. השבועון את רוא
 בישיבת סיפר הוא פנים כל על

ב העצמאים. הליברלים הנהלת
 ראש־ של לעקיצתד, התייחסו
עמ על מאיר גולדה הממשלה

 אמר ספיר, קרן בפרשת דתו
 שאני לי אמרה ״היא :קול

לס ובבקשתי בעמדתי מושפע
 מדפירסומים הקרן, בעניין דר

 לראש־ הסברתי הזה. בהעודם
 את קונה לא שאני הממשלה,

 אותו קורא אלא הזה, העולם
ל במספרה. נמצא כשאני רק

 במספרה, מבקר לא אני אחרונה
 אמרו שלי שהילדות אחרי וזה
 יא כשאני יפה יותר שאני לי

השר דברי על הגיב מסתפר.״

המח חבר גילה לגיוסה, שנה
רי לקה : או ן טי ל  לנו ״היה ז

 קבוצה היתר. שבמהלכו משחק,
 ודד הקיר על להגן צריכה אחת

 צריכה היתה השנייה הקבוצה
 תופסים היינו אנחנו בו. לנגוע

 של (כינויו הקטן פיינרון את
 מעל לקיר אותו וזורקים חפר)
 מאז המגינה. הקבוצה ראשי

 על הגיב למשורר.״ הפך הוא
 כשגבו ז ״למה :חפר חיים כך
 מסוגל הוא הקיר, אל אדם של

הכל.״ לעשות
 ש־ סיפרו פגישה באותה 0

 שהחבר׳ה אחרי בליל־הסדר,
ש להם בישרו לשכרה, שתו

 פתאום הביתה. לחופשה יוצאים
 בקול שואל חפר חיים את שמעו

 הבקבוק את לקח ״מי בוכים:
 לראש- ירדו איכשהו, שלי?״
 שלוש בשעד; לשם הגיעו פינה.

לאו שם לחכות ונאלצו בלילה

ף ?1!ן שזופה בגרמניה, ביותר המבוקשת הזמרת |
1 / 11 / 1. | הו אחרי בצילום בהיר, אדמוני בשיער \

 את שניסה קלאוז פיטר הגרמני איש־העסקים עם יחד בגרמניה, פעה
יש עם ידידות קישרי כאן קשר בארץ, בסרטים במישחק גס מזלו

 הגרמנית בעיתונות הופיעה התמונה ברמת־חן. בית וקנה ראלים
 שמו הוא לטעות המקור דליה. של כארוסה קלאח את בטעות שהציגה

קלאוז. של לזה הזהה ריטמסטר, פיטר האמיתי, הארוס של הפרטי

ממנ אחד והיום מערב־גרמניה, של שר־הביטחון שהיה מישטואוס פונץ־יחו
מסנגל. רקדנית עם בפגישת־הכרה הנוצרית, האופוזיציה היגי

ה מצא ונישנות, חוזרות שות
 הנשיא,״ ״כבוד מוצא: שומר

 קטן חדר בבית ״יש אמר, הוא
שאכ תסכים אם חלונות, בלי
 את ואנעל לתוכו אותך ניס

לנ מוכן אני מבחוץ, הדלת
הסכים. שזר סוע.״

בי השבוע ערכה כאשר 0
 היתה בתל־אביב, רשמי קור

 של במצב־רוח מאיר גולדח
 הגיש כאשר עצמית. ביקורת

 כשי רכינוכיץ יהושע לה
 :גולדה העירה עתיק, חפץ

 מכן לאחר לעתיקות.״ ״עתיקות
 לבוא יכולה שאינה על הצטערה

 כאזרחית ככה, סתם לתל-אביב
מת מה לראות כדי פשוטה,

 שתבוא הציע מישהו בה. רחש
 ״אני :גולדה השיבה בתחפושת.

 אחרים בגדים ללבוש יכולה
 מה אבל נכרית. פיאה ולחבוש

שלי?״ באף אעשה

אל יוסף שר־העבודה ■
 תאונות על בכנסת נאם מוגי

 וחוד לירושלים, בדרך הדרכים
 מיס־ של טורים ציטט כך כדי

פקי על־ידי לו שהוכנו פרים
 השר, התבלבל כך כדי תוך דיו.

 בלתי־סבירים. מיספרים וקרא
 דויד ח״כ כך על לו כשהעיר

 ומצא בדק השר, נעצר קורן,
 טור־המיס־ את בטעות שקרא
ח״כ העיר הלא־נכון. פרים

 מראשי אחד ישיבה באותה
 אני מבין. לא ״אני המיפלגה:

 על הכל יודעים שכולם שומע
 אף אך הזה, העולם שכותב מה

 איך העיתון. את קורא לא אחד
 לו השיב ״1 להיות יכול זה

 :זיידל הילל המיפלגה חבר
 העולם את וקורא קונה .,אני
 זאת. לומר מפחד לא אני .הזה,
 העיתון את למצוא יכולים אתם

• שלי.״ השולחן על

 דויד שהרמטכ״ל כנראה ■
 מאוד מיהר אלעזר, (״דדו״)
 בבגדים דדו, האחרונה. בשבת

 ובנו, אשתו ובחברת אזרחיים
לכ מתל־אביב במכוניתו נסע
 עמוס היה הכביש חדרה. וון

באל בבוקר, 11 שעה, באותה
ש הרמזור לפני מכוניות. פי

 הרצליה-—כפר־שמריהו בצומת
 של ארוך טור הזדנב פיתוח

 ה- למסלול עבר דדו מכוניות.
 למכוניות רק המיועד השמאלי
המ את עבר שמאלה, הפונות
 לנסוע כדי שהמתינו כוניות

ברמ האור וכשהתחלף ישר,
 גרם וכמעט ישר המשיך זור׳

בי התרגיל אותו את לתאונה.
 נתניה בצומת גם הרמטכ״ל צע

לחוק. בניגוד ישר והמשיך

 חפר חיים הפך איך י■
מח שערכה במיפגש ? למשורר

30 לציון בדפנה, הפלמ״ח לקת

 חפר עמד זמן, אותו כל טובוס.
ה וכשהגיע עץ איזה וחיבק

 עץ, ״עץ, :לעץ אמר אוטובוס,
לנ לי תרשה לי! מחכה אמא
הביתה!״ סוע

שוויי־ בפרס זכייתו על 0
יג העיתונאי לסופר נודע מר
ש לב, מוזרה. בדרך 3ל אל

 לפרס, מועמדותו את הגיש
בסיכו רבות תיקוות תלה לא
מיקצו־ לסיור לאירופה יצא יו,

 את הדיילות אחת לידה חר.
 :בצעקה פרצה ולפתע העיתון

 כתוב לב? יגאל אתה לא ״זה
 שימחה מרוב בעיתון!״ עליך

 בן הכספי בפרס הזכייה על
 הזמין הלירות, אלפים חמשת

לש המטוס צוות כל את לב
חשבונו. על תייה
לשע הבי.בי.סי. מנכ״ל 0

 של אחיו גדין, יו סר בר,
 •שהוזמן גדין, גראהם הסופר
יג שר־החינוך על־ידי לארץ

ץ אל לש איך לייעץ כדי אל
 הישראלית, הטלוויזיה את פר

ל ברצינות. עבודתו את לוקח
 לשלושה לארץ שהגיע גרץ,

עבו שכר על וויתר שבועות
ב בהוצאות, רק והסתפק דתו

ש בשבוע העלו 1956ב־ סיני
 הנח״ל. להקת ותיקי עבר
הו על סיפרו השאר בין
 אל־עריש. ליד שנערכה פעה

ב שישב רב, קהל חזה בהופעה
הצו החול. על צפופות שורות

מושפ כשראשיהם ישבו פים
 ה- לשמע גם צחקו ולא לים

 ביותר. המצחיקים מערכונים
ה חברי עלו ההופעה בתום
 והתכוננו המשאית על להקה

ל מהמקום. במהירות להסתלק
ו הקצינים, אחד הופיע פתע
 העניינים? ״מה בדאגה: שאל
 גשו ? מופיעים לא אתם למה
 ״מה !״לכם מחכים לאולם, מהר

 מוסול, חיים תמה פתאום?״
כרגע ״הרי הלהקה, מפקד אז

)15.5.73 המשמר״ ב״על (פותרת

ל מאמסטרדם בטיסה עי.
 שיעמום מרוב החל, פרנקפורט,

ש ישראליים בעיתונים לעיין
 בכותרת נתקל במטוס, היו

 שוויי־ פרס זוכי על המודיעה
 לקבל רצה שלא מכיוון אך מר.

לק לא החליט רע, מצב־רוח
ה את החזיר הידיעה, את רוא

לק- שעה, כחצי כעבור עיתון.

 היא בארץ השהייה כי טענו
הו בשבילו, חופשה חצי מעין

 השידור רשות מנהלי על״ידי צע
ב שלו הראשון בשבוע לקחת

 ארוך שבוע סוף חופשת ארץ
סי הוא לטיול. ולצאת

לע בשביל בא כי בנימוק רב
לטייל. ולא בוד

מיבצע־ מתקופת זכרונות 0

 ״בלי ההופעה.״ את סיימנו
״ה הקצין, התכעס חוכמות,״

 כבר באולם לכם מחכה קהל
 טופול: הופעתם?״ איפה שעה,
ה החבר׳ה לפני בחוץ ״כאן,
 הכבוד! ״כל הקצין: אלה."

 להופיע טוב רעיון באמת זה
 ב־ המיצריים השבויים לפני

!״מיכלאה


