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זכרה כי הלקוח נושא את שם
אחד הרחובות בצפון תל־אביב,
פנתה אליו :״מה שלומך ,מר
ז׳בוטינסקי ז״
 01כאשר פנה השבוע ידיד
אל שאול כיכר וביקש ממנו
שיעזור לו בגביית חוב שחב
לו מרכדההסברה ,מקום־עבו־
דתו של ביבר ,שאל אותו
ביבר  :״כואב לך ,שלא משל
מים לך ?״ כשנענה בחיוב,
נזכר ביבר בסיפור על ניתוח
הדיסקוס של מי שמכהן כיום
כניספח־צה״ל בארצות־הברית,
האלוף אכרהם )״ברן״( אדן.
״כשברן שכב בבית־החולים
אחרי הניתוח באנו ,תת־אלוף
פינחס )״פינייה״( להכ ואני,
לבקר אצלו .מצאנו אותו כש
הוא גונח מכאבים .פיתאום עבר
הרופא שלו ושאלנו אותו :
,דוקטור ,מה המצב ?׳ ,הכל ב
סדר,׳ השיב לנו הרופא, ,זה
שום דבר ,זה לא כואב ולא
נורא.׳ כשאמרנו לרופא שברן
גונח מכאבים ,הוא השיב לנו :
,אתם מתכוונים לפאציינט 1
חשבתי שאתם שואלים איך
א נ י מרגיש אחרי הניתוח .אני
מרגיש מצויין ,אבל לפאציינט
זה כואב׳.״
]  0עם בואו לישראל של
המלך העולמי של נגני הסאכד
סופון ,מלחין־הג׳אז סטן גץ,
התגלתה למארחיו העובדה ה
מדהימה ,שלא היתה ידועה
קודם־לכן לחובבי הג׳אז ,והיא
שגץ הוא יהודי כשר וטוב.למארחיו ,מארגני הפסטיבל ה
ישראלי ,סיפר גץ כי הוריו
היגרו מברית־המועצות לאר־
צות־הברית .הוא ביקש להמ
ציא לו תווים של לחנים יהו
דיים ומנגינות חסידיות ,כדי
שיוכל לעבדם בעיבודי-הג׳אז
המייוחדים שלו .לגץ היתה
בקשה נוספת  :ללמד אותו
כמה מילים באידיש ,כדי ש
יוכל לפנות אל הקהל הישראלי
בהופעותיו בירושלים ובאמפי-
תיאטרון הרומי בקיסריה .כא
שר הסבירו לו כי רק מעטים
מדברים עתה בארץ אידיש,
התרגז ושאל  :״איזה מין מדי
נה של יהודים יש לכם כאן ?״

 0עורכי מיצעד הפיזמונים
טוענים תמיד כי אי־אפשר
לעולם לדעת מה משפיע על
קהל המאזינים לבחור בשיר
זה או אחר למיצעד .מתברר,
כי גם למאמרים פוליטיים יש
השפעה על מיצעד הפיזמונים.
לפני שבועות אחדים כתב
כו ^ז אפלבאום ,עוזרו של
שר־המיסחר־והתעשייה חיים
כ ר־ ל ם ,מאמר בצהרון מעריב
על בעיותיה של המישמרת ה
צעידה של מיפלגת העבודה.
אפלבאום כתב בפתיחת מאמרו
את מילות השיר המפורסם ב
מדינת הגמדים .מאז פורסם
המאמר ,נכנם השיר בביצועו
של אריק איינשטיין ל-
מיצעד המרגניות ,מיצעד שירי
העבר של גלי צה״ל ,ומאז הוא
מטפס בו מעלה־מעלה לצמרת.
! 0לפני הפתעה בלתי-
נעימה עמדו ביום השישי ה
אחרון בעלי מועדון־הלילה
כליף ביפו .כוכב המופע שלהם,
הזמר ©־עז שרעכי ,התלונן
יום קודם־לכן כי המיקרופונים
במועדון אינם די טובים ,ו
אמר  :״אני צריך לחשוב אם
אני יכול להמשיך ולהופיע
כאן.״ בעלי המועדון לא הת
ייחסו לדבריו ברצינות ,וקיבלו
אותם כ״שיגעון״ רגיל של אמן
צמרת .אך למחרת היום ,ביום
השישי ,לא הופיע שרעבי ב
כליף ,והקהל ר,ממתין החל
מגלה סימני קוצר־רוח .בייאו־
שם ביקשו בעלי המועדון את
הזמרת המתחילה אילנה ניר,
מי שהיתה פעם חברה בלהקה
צבאית ,להופיע במקום שרעבי.
להפתעתם קיבל הקהל את אי
לנה במחיאות־כפיים סוערות,
ובעלי כליף שוקלים עתה אם
להחליף בה את שרעבי להופ
עות מדי-ערב.
 0 :עצה למלונאי אילת הע
ניק בשבוע שעבר בעל המלון
הסלע האדום בעיר ,א לי
)״פפו״( פפדטדו ,מי שנבחר
כסגן יושב־ראש התאחדות בתי
המלון בישראל .יעץ פפו ל
עמיתיו :״בכל פעם שיבואו
לראיין אתכם בטלוויזיה ,תבכו
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הלאומי ברמת־גן ,יחד עם שר״חמיסחר״והתעשייה חיי ם בר־לב וראש עיריית רמת״גן ,הד״ר ישראל
פלד .סו סו של צפרירי כשל ,הוא נפל ,נחבל ק שות ורק טיפול מהיר של בר־לב ,עוד לפני שהגיעה העזרה
הרפואית שהוזעקה על־ידי פלד ,הציל א ת חייו .יאיר אלעזר לא התרגש מ ה ת אונ ה של צפריר ,ובשבח
שאחרי ה ת אונ ה נראה בפארק הלאומי כשהוא רוכב בחברת נערה בת  14בשם ענת .עוד א חד שלא
התרגש מ מ ה שאירע לצפרירי חיה גילעד בן ה״ ,10בנו של אריק שרון ,שרכב יחד על סו ס בחוות
אביו .סו סו של גילעד השתולל והפילו ,א ן למזלו של גילעד שרון הוא רק נחבל קלו ת

בפני המצלמות ותגידו שמצב
התיירות באילת נורא .רק ככה
׳׳משיד מצב התיירות בעיר לה
יות טוב.״
 0 :הפתעה גדולה נגרמה
לזמר מהמוצא התימני יגאל
כשן ,המופיע עתה בהצגה
בואו נעשה לנו חג יחד עם
השחקן יהודה ברקן .כשני
סה ברקן לשיר על הבמה ,אמר
לו בשן  :״אתה אף פעם בחיים

לא תהיה זמר.״ ברקן לא הת
בלבל ,השיב לו :״אני גם אף
פעם לא אהיה תימני.״
!  0המילחמה על הפועל
באר־ שבע החלה דווקא בגר
מניה .כאשר נודע למלך־המיס-
עדות מנפרד כ ץ בי בעל-
המועדונים שימעון ;ידן עו
מד לארח את שחקני הקבוצה
במועדונים שלו ,בסיורה של
הפועל באר־שבע בגרמניה,

מיהר כץ להתקשר עם הנהלי
הקבוצה ,להזמין גם הוא א'
השחקנים לבילוי על חשבונו
אל הקבוצה הפועלית הצטרס
שני עיתונאים באד־ושבעיים
הידועים כאנשי חרות מובה
קים ; :יפים טאיטו מ
ידיעות אחרונות ויצחג
שרגיל ,המוציא לאור עיתז
מקומי בבאר־שבע.

 6הפירסומאי חיים קל ר
סי שהיה בשנתיים האחרונה
שליח הקרן הקיימת לישרא׳
בפילדלפיה ,נדר ערב נסיעת
שהוא לא ישהה בחו״ל יותז
משנתיים .כאשר נחת מטוס
של קלר לפני שבועיים בנמל
התעופה לוד ,הוא התבונן ב
שעונו וראה כי הנדר הופר
ק ל ר ש ה ה ב ח ו ״ ל ש נ ת יי ם  1־ .2

שעות.
 ■ 1על ניתוקו של ש י
?{גנון המנוח מן העולם סיפו
השבוע מנכ״ל רשות־הי״ידוו
יצחק ליפני ,סיפור משעשע
פעם ,כשביקר אצל עגנון והד
ניר את שמו •של פראני!
קאפקא ,הגיב הסופר ה■
קשיש  :״כן ,אשתי סיפרה ל
עליו...״

זכה בשבוע שעבר ב״ 5000מ ר קי ם גר 
מניים בהתערבות .שימעון ,הנר א ה
בת מונ ה מימין ליד מכוניתו החד שה ,התערב עם ידידים שהוא
יגלח א ת ראשו ,דוגמת ה מפ ק ח קוג׳ אק ,כפי שעשה גם איש ״חחיפו־

שימען! ונדן

שיות״ לשעבר ,פול מק אר תני .ההתערבות קבעה שעל שימעון ל ה ת
ייצב בבית-קיפה מפורס ם בברלין עם קר ח ת ,ולקבל  5000מאר
קי ם — או עם שערות ,ולשלם  5000מ אר קי ם .הוא הוכיח
כי הוא יודע לזכות בהתערבויות וזכה גם לנ שיקה ממעריצה.

 01בישיבת מרכז המיפלגו
הליברלית ,שנערכה לפני שבו
עיים ,פנה יושב־ראש הישיבו
מנחם פכידור אל אחד מ
מפעילי דור־ההמשד של מים
לגה זו ,עורך־הדין אוריאי
לין ,בשם ״אמנון לין,״ ב
החליפו את שמו הפרטי עו
זה של הח״כ החיפאי .כש
הבחין סבידור במורת־הרו:
על פניו של אוריאל לי
אמר לו  :״אני מקווה שהטעוו
לא מדאיגה אותך.״ השיב ל
אוריאל לין :״לא ,אבל הי:
בוודאי מדאיגה את ח״כ א מ

נון דין.״

