ב

!■ איך נולד השיר חיילים
אלמונים ,שהיה הימנון אצ״ל,
ולאחר מכן הימנון לח״יז הש
בוע סיפר זאת הילל קוק,
שהיה בשנות ה־30׳ חבר מים־
קדת אצ׳׳׳ל .ב־ 1931השתתף
קוק ,יחד עם אברהם
)״יאיר״( ש ט רן ,בקורס מג
נים )ראשי־מחלקות( של האיר־
גון הצבאי הלאומי .לקראת
סיום הקורס חיבת השניים
תוכנית לנשף־הסיום .למען
נשף זה חיבר יאיר את השיר.
את המנגינה כתבה חברתו של
יאיר ,רוני ,שהיתה לאחר מכן
לאשתו )ואמו של שדרן־הטל-
וויזיה יאיר שטרן ,שנולד
אחרי רצח אביו(.
■ אגב ,לדברי קוק ניהלו
השניים ׳ויכוח על שורה אחת
בשיר ,האומרת ״חלומנו —
למות בעד ארצנו.״ קוק טען
כלפי יאיר שחייל אמנם מוכן

נשואה לסטודנט לרפואה אלי 
אב צרפתי ,ובתם הבכורה
שלומית היא בת שנה ושלו
שה חודשים.

■

העיתונאית תמר
1
מרה החליטה להצטרף אל
החבר ישלה■ ,השוהה בארצות־
הברית .היא סידרה לה ■תפקיד
של שליחה !מטעם הסוכנות
היהודית בארצות-הברית ,וב
שבוע הבא היא עתידה לעזוב
את עיתוינה ,הארץ■ ,ולהתחיל
■בעבודתה החדשה ■מעבר לים.
!■ העיתונאי גירעון
קוץ ,המעורה היטב בבוהמה
הירושלמית ,כתיב ספר בשם
סיפורי מעמון ,שאת עמודיו
מאכלסים תושבים רבים ■של
קפה ■פופולארי זה■ .לרגיל הוצאת
הספר ערך גירעון מסיבה בקפה
מעמון: ,אלא ■שהמקום היד .צר
מלהכיל את כיל גיבורי הספר,

ם
אומרים

אי ו ה ת ח מ ק ז א ב ז י ג וס י נסק■
מ ג1־ ו ת ה נססת ־הע יש ו ן * ואין
וכנס נסך לחשבון תסגוד שד דאה ובין

איך נ שבר ראש ביתי ר
עורכו לשעבר של הצהרון מעריב ,אריה
)״צ׳יק״( דיסנצ׳יק ,חושף בפרקי זכרונותיו האי
שיים ,פרק ממסכת היחסים האישיים ־בין ראש
בית״ר ,זאב דבוטינסקי ,לאשתו אנה מרקובנה,
הלוא היא יוחנה דבוטינסקי .מספר דיסנצ׳יק:
הגב׳ ז׳בוטינפקי עשתה מאמצים ניכרים לשכ
נע את כעלה שייגמל מעישון .אז עוד לא חדרה
ההברה כי העישון גורם לסרטן — אך ז׳בוטינסקי
סכל במיתרי הקול ,וגכרת ז׳כוטינסקי טענה ,כי
העישון גורם לכף ומפריע לפעילותו כנואם.
זאב ז׳כוטינסקי הציע עיסקה  :הוא יפסיק
לעשן כשני תנאים  :האיטית ,שרעייתו תשוחח
אתו ככית כעכרית ,וכף תלמד את הלשון העב
רית .ושנית ,שתכטיח לו שלא תעשיה בבית עכו
רות הקשורות במאמץ פיפי .למרות שנגרם לי
סבל רב — הפסיק זאב ז׳כוטינסקי לעשץ  :וה
שיחות בכית התנהלו בעברית .כלשונו הרהוטה
ובסבלנות לאין־גכול היה ז׳כוטינסקי מתקן את
העברית שכפי רעייתו.
לאחר שבוע או עשרה ימים מיום עשיית ה־
״הסכם״ חזרנו לבית ז׳בוטינסקי לארוחת צהריים
מוקדם מהרגיל ,והפתענו את נכרת ז׳כוטינפקי
עומדת על סולם נכוה ותולה את הווילונות כחדר־
האוכל.
זו הפרת הסבם ,טען ז׳בוטינסקי בתקיפות וב
הדגשה .״האם את יכולה להסביר את מעשיר ?״
נכרת ז׳מטינסקי היתר נבוכה ,שהרי ״נתפסה על
חם״ .היא התבלבלה ,וכמקום לענות בעברית —
ניסתה לשכך את זעמו של ז׳כוטינסקי בשיחה
רוסית קולחת.
זאב ז׳בוטינסקי עזר לאישתו לרדת מהסולם,
וכשעמדה על שתי רגליה על הרצפה — אמר לה
בחיבה רבה  :״גברתי ,הפרת את ההסכם והוא
איננו קיים עוד.״ ובפנותו אלי אמר  :״לוו אבר
מוביץ ,יואיל לתת לי סיגריה״.
הוא עישן את הסיגריה בהנאה מרובה ,ועיס־
קת החליפין של העברית והעישון נתחסלה.
)מעריב(

טעות בגביי ת המחאה
מייזליש בחברת רעייתו האמריקאית פיליס ,שהיא מורה לחינוך
מיוחד במקצועה .בלוך שוחח עם השר לשעבר גד יעקובי ועם
עוזר שר חמישפטים לשעבר חיליק גוטמן ,אשר ייצגו את האו
פוזיציה ,ולאחר מכן התבונן מהצד באנשי המפד״ל שחגגו בשירה
ובריקודים ואמר :״הדתיים האלה יודעים לעשות שמח.״

למות בעד ארצו ,אך אינו חו
לם על כך .יאיר השיב לו :
״אתה לא מבין בשירה.״
 ■ 1מי שהיה נשיא בית־
המישפט העליון ויצא לגימל־
אות ,יצחק אולשן ,איבד את
בנדיחידו ,יורם ,במלחמת
יום־הכיפורים .רחל אולשן,
אלמנתו של יורם ואם שתי
בנותיו ,נישאה השבוע מחדש
לאיש־העסקים הירושלמי כרוך
קי ר ש טיין ,שהיה חברו ה
טוב של בעליה .אורחי־הכבוד
בחתונה יהיו יצחק אולשן ו
אשתו בי מי.
■ הזמר א בי טו ל דנו
והמלחין אלדד שרים הוזמ
נו להופיע בפנס בינלאומי של
עיתונאים ,שהתקיים באיסטנ
בול .באחד הערבים ■נלקחו על־
ידי מארחיהם לבילות במועדון־
לילה מפורסם בעיר .הם אכלו
שתו ונהנו מהתוכנית האמנו־
תית עד שלפתע קם אחד ה
אורחים ■ופתח ביריות על או
רה שישב לידו בשולחן .אל
דד ואבי מצאו עצמם שוכבים
ישעה ארוסה מתחת לאחד ה
שולחנות ,כשהם רועדים מפ
חד .קציר־הדמים באותו קרב־
יריות ■הסתכם בחמישה הרו
גים ובעשרה פצועים קשה.
הזמר והמלחין יצאו ללא שרי
טה.

ו ■ הזמרת יפח ירקוני
הפכה סבתא בפעם השניה.
בתה האמצעית ,תמי ילדה
בן ,ושמו בישראל אמנון .תמי
העולם הזה 2085

שבאו לחגוג ,והטסיסד .עברה
לגלריה הקטנה .אחד מדי:עי-
השיא של ■המסיסה היה באשר
הגיע למקום האדון מרדכי
קופ ,איש גושיאטונים וכעל
קפה טעמון ,ש׳כ״מעט כל יוש 
ביו נמנים ■עם חוגי השמאל
הקיצוני! .מפיק הטלוויזיה דן
בירון ■נתן אות־פתיחה עם
האקורדיאון שלו ,יוקופ נישא
על כפיים ,כשבמשך שעה
ארוכה רוקדים לקוחותיו ריקו
דים !חסידיים והוא מזמר ביקיול
רם.
!  0ביום שלישי בלילה
אהרון
העיתונאי
הגיש
ככ ר מיבזק ידיעות בגלי צה״ל
כשעמד להחזיר את השידור
לקריין קובי מידן התבלבל
ואמר :״אני מחזיר את ה
שידור לידי קובי ניב.״
מאוחר יותר הסביר כי לפני
שהגיש את המיבזק היה עסוק
בקריאת מדורו הסאטירי של
ניב בהעולס הזה.
!  0שגריר ישראל בקופנ
הגן ,יצחק בן־ארי ,החליט
ללמוד מן הדנים  :בצנעה ויתיר
על ■שימוש במכוינית־השדד
שלו ,וולבו  244והוא רוכב על
אופניו מביתו לבנין השגרי
רות .הן מטעמי ביטחון והן
מטעמי צנעה לא פורסם מתי
חל היום בשבוע ■בו רוכב ה
שגריר על אופניו ואימתי הוא
מגיע לשגרירות במכוניתו.
אולם תמכיד׳ים את השגריר
טוענים כי לאחרונה השתפרה
גיזרתו תודות לאופניים.

חשבון הדולארים שהחזיקה לאה הבין בבנק
בוושינגטון ,שחשיפתו גרמה להתפטרותו של
ראש הממשלה יצחק רבין ,היה למעשה כבר סגור
בעת שכתב הארץ בוושינגטון ,ה מרגלית ,הפקיד
בו סכום של  50דולאר על מנת לוודא כי חשבון
כזה אומנם קיים .ללאה רבין היה אומנם חשבון
נוסף פעיל ,בניישונאל בנק אוף וושינגטון ,או
לם אילו היתד ,פקידת הבנק עירנית דיה כדי
לומר ל ה מרגלית בשעתו כי החשבון בו הוא
מבקש להפקיד את  50הדולארים נסגר כבר ,ייתכן
שהפרשה לא היתד ,נחשפת לעולם .על כך סיפר
השבוע דן מרגלית עצמו:
עברו כמה ימים )אחרי פירסום הפרשה( ומ
נהל הבנק טילפן אלי .בדיבור נינוח ,איטי ,כיאה
למי שעוסק כמקצוע השמרן כיותר בעולם ,פתח
כהערה בי הפקדתי  50דולארים בחשבון ״של
אחד מלקוחותינו כשעה שכבר היה סגור.״ פרצתי
כצחוק ,הערתי לו כי הוא מגזים כמתן שירותיו
הבנקאיים ללקוחות .לאה רביו ככר הספיקה להו
דות שיש לה חשבון כבנק האמריקאי .״החשבון
סגור״ השיב הבנקאי .אך אני בשלי  :אם הכנס
תי המחאה לחשבון סגור הרי כוודאי לא גכיתם
אותה והיא בידכם .התוכל להציגה כפני ? הוא
הבטיח לבתק .כעבור בחצי־שעה התנצל  :״אכן,
מר מרגלית כטעות גבינו את ההמחאה מן הבנק
שלף .החשבון של הכין אומנם סגור ,אכל טעינו
והפעלנו אותו .מה עלינו לעימות עכשיו ף״
השבתי לו כי הטענה שהחשבון של רביו היה
סגור בשעת ההפקדה נראית לי כניסיון ליצור
אליבי־בדיעבד .לדעתי חייכת משפחת הכין להח
זיר לי את  50הדולאר ,אך לא אזום פנייה כני
דון .בעבור זמן־מה קיבלתי מן הבנקאי את ה 
סכום שהופקד.
בינתיים התגלו לי עוד עובדות מאלפות .כאחד
הלילות הניעו לוואשינגטון כמה פקידים ישרא
ליים ,שבדקו את חשבונות הבין כירושלים .״אתה
יודע שהכנסת את כספר לחשבון שהיה סגור?״
תהה אחד הישראלים ,״אילו הבנק כוואשינגטון
נהג כזהירות — צריך היה לסרב לקבל ממך את
ההמחאה״ .רק אז התחוור לי עד כמה היה ״הסי
פור״ קרוב להיקטל ,עד כמה יד המקרה מילאה
בו תפקיד מרכזי לצד המקורות האלמוניים וה
טיפול העתונאי  :למשפחת הבין היו בבנק שני
חשבונות ,אולם לא העליתי אפשרות זאת על
הדעת .בביקורה כוואשינגטון סגרה לאה הבין
אחד משני החשבונות .כשבאתי כעבור כמה ימים

לבנק ,הופנתה המחאתי אל החשבון שנפגר .אילו
היה הבנק מעודכן ,היה צריף ,״לדחות״ את ה
המחאה שלי ינוד ציון כי איו חשבון כזה .מאחר
שלא חשדתי כי למשפחת רביו שני חשבונות
במטבע זר בוואשינגטדן — לא הייתי מבקש כלל
מן הפקידה לעשות בירור חוזר אם יש בבנק
עוד חשבון על שמו של ראש־הממשלה .הייתי
קורע את ההמחאה ומסתלק מן הבנק ,ובכל הנר
אה לא הייתי משגר ל״הארץ״ את הידיעה שגררה
)הארץ(
את התפטרות ראש־הממשלה.

מרגלית

דיסנצ׳יק

השואה בנימוק ביטחוני
לוי אשכול!המנוח הוא שטבע את סמושג ״נע־
בעכדיגר שמשון״ ,בלומר שמשון המסכן ,של־
צרכי הסבירה בחיו״ל יש להציגו לא כגיבור אלא
כחסר־אונים .ראש־הממשלה ■הנוכחי ,מנחם בגין,
מחביה להציג את היהודים — והישראלים —
כשמשונים מסכנים ,לצוורך השגת מטרותיו ה
מדיניות .העיתונאי דניאל בלוף קובע  :״זה לא
משכנע.״
״הנימוקים המוסריים וההיסטוריים של בגין
אינם מוצאים אוזן קשבת אצל האמריקאים ,אולי
כגלל עודף הדרמטיזציה האופייני ליראש־הטמש־
לה .הגיע הזמן שבגין ישתחרר מהנטיה האור־
טורית שלו לניים לבל עניין את זכר השואה וה
נאצים ,שבן עודף שימוש כהן מפחית את אמי
נות הטיעון הישראלי הבסיסי.
״אני מאמין ,כי לא מעט ישראלים חשים שלא
כנוח כעת העלאת השואה כנימוק בטחוני אק
טואלי ,ששום שבתר לכל ישראלי שגדל כארץ
ושירת בכוחות־הביטחון וממלא את חובותיו ה
ממלכתיים והלאומיים ,בי כשום מקרה ובשום
צורה לא תיתכן שואה כלפי עם ישראל וארצו,
כיו אם בגבולות  1967וכין בכל גבול אחר .מ 
חיטה של ישראל להגן על היי תושביה בכל
מקרה ובבל אתר ,גם אם הוא מרוחק אלפי מלין
טנכול-ה ,ואין צויד כהוכחות נוספות.
״הסכנה היחידה של שואה ,היא זו המרחפת
על פני כל יושבי תבל בשל נשק האימה הגר
עיני ,ונשק זה אינו יודע נבולות בני־הגנה או
היסטוריים או על פי המשפט הבינלאומי .על בן,
העלאת השואה והנאציזם בנאום שלאחר סעודת
הערב ,כשעל השולחן מונחים קפה ,תופינים
ו,יין הנשיא׳ ,רק הופך את העניין לכלתי־דציני.״
)דבר(

1 1 1 1 1 1 1 1 .1 0 .1 .1
• ח״כ מרדכי וירשובסקי )ד״ש(:
״פוליטיקאי לא ישר והיד ,מוכן למסור את אמו
עבור השררה .פוליטיקאי ישר רק יחכיר אותה
ל־ 49שניה.״
• שר האוצר שמחה ארליך  :״אנחנו
רק בני אדם ,נתקן שגיאות ונעימה שגיאות
חדשות.״

• שר המסחר ,התעשיה והתיירות,
יגאל הורוכיץ :

״החגיגה נגמרה .יותר אין

לנו כסף.״
י• שר הביטחון עזר וייצמן  :״גם גוף
יוצא ׳מהכלל כמו צד,״ל זקוק להתעמלות.״

• מנב״ל

משרד

ראש־הממשלה,

אליהו בן־אלישר :״׳אני רואה בתנועת ה
חרות מן שמורת־טבע של האידיאולוגיה.״
• העיתונאי עוזי כגז׳מן :״שיטת ה
ממשל של בגין — ,׳הסתר כפי יכולתך׳.״

• נציב מם־הכנסה ,אליעזר שילוגי :
״אין טעם לפנות למשטרה ולזזתלען על איומים.״
• העיתונאי נפתלי קראום  :״הפשע־
המאורגן הקים ועדה לבדוק אם יש משטרה ב 
ישראל.״
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