
 של הגדולה אהבתו על 0!
ה ויו״ר שד־האוצד שחיה מי

 פי;חס היהודית, סוטות
עו השבוע סיפר לבשר, ספיר

 אכיי־ יצחק שד־הבריאות, זר
 ספיר אל בזמנו שנלווה רן,

 היותו בתוקף בשווייץ, לביקור
 סיפר אבירן מישרד־חחוץ. איש

 והוא ספיר גבנסו כאשר בי
 בז׳נבה, במיסעדת־פאר לאכול
 יחד להזמין המלצר להם הציע

ה משהוגשה כפולה. מנת־בשר
 לקח השולחן, אל הענקית מנה

 ואמר לעצמו כולה את ספיר
מש לך תזמין ״אתה :לאבירן

 מי ׳מורג, גיורא אחר!״ הו
 טען ספיר, של דוברו שהיה

 ללא בשר לאכול אהב שספיר
 ל־ נכנס היה ״הוא גבול:

 ארוחת-צהריים, לאכול מיסעדה
 בל ללא בשר סוגי 20 ומזמין

תוספות.״
■  שר-החינוך־והתרבות, י
 בשבוע הוזמן ידלין, אהרון

 נאום־הברכה את לשאת שעבר
 ׳חטיבת־הביניים פתיחת בטכס

 שזר זלמן על־שם בבית־הספד
 דיבר לברך, כשקם בכפד־סבא.

 הנישיא על דקות 10 משך השר
ש המורים אחד אמר המנוח.

 חושב הוא ״אולי :בטכס נכחו
 שזר, לזלמן לטכם־זיכרון שבא
בית־ספד.״ של לפתיחה ולא

 השר אמר מעמד באותו 0
 :ההם לימים מתגעגע הוא כי

 פעם אך רמת־חיים, ישנה ״היום
 גס הישר רמה.״ על חיים היו

 הצרות בכל האשם כי התלונן
ה אלא אינו ושביתות־המורים

 המחשב שהוכנס ״מאז מחשב.
ישנן מישרד-החינוך לישירות

 היו חיים כשאנשים פעם, צרות.
 היו לא משכורות, מחשבים

היום.״ שיש כמו בעיות
 בנחת אכל שרון אריק ■

ב שלו׳ בחווה ארוחת־צהריים
 הודיעה לילי כשאשתו שבת,

חשו מכונית חמה שבחווה לו
 אריק עזה. של מיספר עם דה,
 כעבור חזר בדיקה, לערוך קם

 לו שהיתה וסיפר דקות עשר
שיי שהמכונית מסתבר חווייה■

 — בניה שכל למישפחה כת
 — ילדים וכמה אם אב, סב,
 במקום. פיקניק לערוך באו

 ,״1948 לפני הזה במקום ״היינו
 ל- שוטפת בעברית הבן סיפר

 אמר ערבית. אליו שדיבר אריק,
ש מסויים, עץ כאן ״יש :הסב

 שר- את לאכול אוהבים אנחנו
 ״הלוואי אריק: סיכם שיו.״

 לנוף קישור יהיה שלנו והנוער
אלה!״ כמו הארץ
■ תול על מאלף בשיעור י

 בראשה עומד שהוא העיר דות
 תל-אביב, עיריית ראש זבה

 בעת להט• ״) {״צ׳יצ׳ יטלכיח
 גלרייה של החגיגית הפתיחה
ש בשבוע שהתקיימה תוראל,

 התפעלותו את צ׳יצ׳ הביע עבר,
 בתל- דבוטינסקי ברחוב מהבית

 הגלרייה. ממוקמת בו אביב
מן רפאל רג׳  תל- מוותיקי תו
 המנוח האמרגן של אחיו אביב,

 של ואביו תורג׳ימן טרקו
 יצחק העיתונאי הגלרייה, בעל

ל, (״איציק״) א ר  ל- סיפר תו
 ביותר הצפוני הבית כי צ׳יצ׳

 ביתו היה הקטנה בתל־אביב
 ראש־ מכן לאחר שהיה מי של

 ששכן בן־גוריון דויד הממשלה,
על כיום הקרויות בשדרות

 החליט הצעיר תור׳דמן שמו.
 ליד בית ובנה העז צפונה, ללכת

 כששמע המוסלמי. בית־הקברות
 הנועז, הצעיר על בן-גוריון

 אל הגיע הוא לבקרו. הלך
 יסודותיו, על אז שעמד הבית,
עמו גמלים ארבעה לידו וראה

 הודיע המקום על בזיפזיף. סים
 זקוק עצמו שהוא לתורג׳מו

 לרשותו שאל לא גמלים, לשני
 שהיה תורג׳מן, לעצמו. ולקחם

האי בהתעניינותו כל־כך גאה
 בביתו, היישוב מנהיג של שית
 על שהיה הזיפזיף, את לו נתן

 תמורה. לבקש מבלי הגמלים,
 כסף לי הציע לא ממילא ״הוא

 תורג׳מן סיפר הזיפזיף,״ בשביל
.80ה־ בן

ב שעבר בשבוע נשמע 0׳
 מפיו בירושלים, מעמון קפה
 ״בשבוע שמש: כופכי של

 הנשיא במישכן התקיים שעבר
 הסכין העברת טכס בירושלים

לגרוזינים.״ מד,מרוקאים

 עמי אל־על דייל 0ו
השוב כי אומר זיפמךמור,

 לקבל מוכנים היו באל־על תים
 שהצווים בתנאי צווי-ריתוק,

 עד כי ישראל. בדואר יישלחו
השבי תסתיים יגיעו, שהצווים

מאליה. תה

 ועדת- •של ועדת־המישנה 0
בתק דנה הטסת של הכספים

 מישרד־ נציגי הביטחון. ציב
ש לח״כים, אמרו הביטחון
 יקצצו אם כי בישיבה, השתתפו

 הבית ייחרב מהתקציב, להם
אחד להם השיב השלישי.

 לא שהפעם חושש ״אני ח״כים:
 הכותל אפילו מהחורבן יישאר

המערבי.״

ה שבתה יום 16 0! כ ל  פי
 מול שביתת־רעב זלמנפץ

כש בניו־יורק, האדם מישרד
 ברית־ משילטונות דורשת היא

 בעלה את לשחרר המועצות
 הכלוא. קוזנצוב, אדוארד

 את איבדה השישה־עשר, ביום
 התאוששותה עם מייד הכרתה.
 שנשלחה מתנה, זלמנסון קיבלה

 בארץ. עובד עם מהוצאת אליה
 את המערב אל הברית הבעל
 ב־ ישראל. אזרח אני ספרו

האגו יו״ר של משולב מיבצע
 ברית־המועצות יהודי למען דה

 ושל גודמן, ג׳רי בניו־יורק,
 גחמן עובד עם הנהלת יו״ר

בתר הספר הופיע אוריאלי,
 ביום לסילבה ונשלח עברי, גום

לאור. צאתו
 דרור, אמנון העיתונאי 0!

ההס הנסיעות חברת מנהל סגן
 עיתון ועורך היסתור תדרותית

 תל- באזור מיפלגת־העבודה
שהפ טוען מחוז, במת אביב,

עיתו היות בגלל רק סקופ סיד
ה דרור, של לדבריו ירחון. נו

 הקיבוצית התנועה כי ידיעה
 חברתית־בלב־ ׳תוכנית מעבדת

 חדש מצע מעין שתהיה לית
 הישראלית, לתנועת־הפועלים

 כן■ יצחק כ׳׳ח ההםתדרות מזכ״ל שהיה מי יעמדו ושבראשו
 חיים לשעבר והשר אהרון
 זה בעיתונו הודפסה גכתי,
 עומד שהעיתון אלא מכבר,
 ואילו הבא. בשבוע רק לצאת

ה־ בעיתונות התפרסמה הידיעה

 דבר לו היוודע עם מייד ערך, השלום סיפן 1111 *1|#*'*'
! ״ *■ ■ י בקפה וכדין כדת ספונטנית משיבת לסב, חיותו ■

 אייבי של ידידיו כשכל כללית, לשימחח הפכה המסיבה ״כסית״.
 השקועה סגל, פרדריקה ה״פאב״ בעלת אפילו במקום. התכנסו

 אשת עם בשימחה והתחבקה צרותיה את שכחה צוואר, עד בצרות
 אייבי בן־פורת, שייקה העיתונאי למעלה). (ימין, ישר תמר האדריכל

השני סיגר, מעשן כשהאחד דומה בתנוחה נתפסו בן־אמוץ ודן נתן

 חיה עצמו אייבי שמאל). (למעלה, סיגרייה מעשן והשלישי שותה
 אינו אותה השלום״, ״ספינת הכתובת ועליה לבנה, בחולצה לבוש
 הנראית יפהפיה, צעירה עוררה מייוחדת לב תשומת גופו. מעל מסיר

התי במאי ואילו למטה), (ימין, זקס אריח פרופסור עם משוחחת
 משום־מה בו נועץ כשאייבי באושר, מחייך פלוטקין גרשון אטרון
 לחם הזכירה המסיבה כי ציינו רבים למטה). (שמאל, קשוח מבטח

הבוהימה. של מישכן־חקבע הקפה היה בהם הטובים, הימים את

לאנשים
הנכונים
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ם על  בן־גוריון של הגמלי
□ ועל שר׳ ספיר פינחס של תאוות־הב
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