נוסטלגיה

• פגישה שכזאת אירעה
השבוע באחת המסיבות בין
מזכ׳׳ל ההסתדרות ישראל
קיסר לבין אחד מוותיקי
ההסתדרות .הפגישה הנר
גשת לא העלתה זיכרונות
הסתדרותיים דווקא ,אלא
זיכחנות צבאיים די מביכים.
הוותיק ,הסתבר לנוכחים
בפגישה ,היה מפקדו של
קיסר ושל אח״מים נוספים
מתחום הפוליטיקה והאק
דמיה בקורס צבאי .בתום
הקורס הוא חילק לחניכים
המכובדים את טופסי הב
חינה הסופית ,העיף מבט
מלא־אמון בחשובים שהיו
ישובים בדריכות ליד ה
שולחנות ויצא מהחדר .הרי
אין לצפות שחניכים כל־כך
מכובדים יעלו על דעתם
להעתיק זה מזה!
אך יצא המפקד מהחדר
— החלה החגיגה האמיתית:
החניכים ממש התחננו לפני
שכניהם לשתף אותה ב
מידע .כל זה התרחש לעיני
מצלמה נסתרת ולאוזני מיק
רופונים ,שהוטמנו ברחבי ה
חדר .אחרי הבחינה יכלו ה
נבחנים לחזות במה שחזה
מפקדם דקות ספורות קודם
לכן ,ולהסמיק בהתאם.
גם ממרחק של שנים ,לא
יכול היה קיסר שלא לחייך
במבוכה לשמע הסיפור.
טוריה תופיע מקהלה ישראלית
בספרד .המדובר ב־ 32זמרי
קאמרן ומנצחם אבנר איתי,
שיופיעו שם בשני פסטיבלים:
הפסטיבל הבינלאומי למקהלות
ימי המקהלה בברצלונה ופס
טיבל אלאווה שבעיר ויטוריה
בחבל הבאסקים.
■ אחרי שבכתבה בגירוזלם

ד ך ד ד ר  \ | 1| ¥ | 11ר הכתבת לענייני־פלילים של היומון
 / 1\ 1 /1 1\ 11 1.1בשפה האנגלית ״גירוזלם פוסט",
בעלת ההופעה המרשימה )מימין( ,בלטה בלבושה בחתונתו של דויד
פוסט נאמר כי ירושלים היא
״עריסת שלוש הדתות המונותי
איסטיות״ ,התקבל במערכת
מיכתב נזעם של הפרופסור
ישעיהו ליבוביץ ,ובו כמה
תיקוני־טעויות .ראשית ,ערש
האיסלאם במכה ומדינה .שנית,
ערש היהדות בארם־נהריים או
במידבר סיני .שלישית ,הנצרות,
שהערש שלה אכן בירושלים,
אינה מונותיאיסטית.
■ פלג רדי ,אחד משלושת
גיבורי פרשת השב״ב ,נכח בח
תונת בתו של יחזקאל זכאי,
מנכ״ל מקורות .משנתבקש רדי
לחצות את האולם כדי להצטלם
עם ראש־הממשלה ,שמעון

סויסה ביום השלישי .אשה אחרת  -ורדה טלמור ,בעלת המר 
אה האכזוטי )משמאל( ,היוותה בת־תחרות לאמויאל ,בלבושה
ועדייה המעניינים .ורדה היא אשת־אופנה וכתבת של מקומונים.

פרס ,עיווה את פניו והביע את
דעתו הבלתי משתמעת לשתי
פנים'בנושא .במשך כל הערב
הקפיד רדי לשמור מרחק מפרס,
שכזכור ,סבר שרדי וחבריו —
ראובן חזק ורפי מלכה — ניסו
לעשות פוטש בשק״ב.
■ ״חודש עמוס חתונות,״
התלוננה סגנית שר־הבריאות

שושנה ארבלי־אלמוזלי־

נו .סגנית־השר מיהרה לעזוב
את חתונת זכאי שהתקיימה במו
שב אורה שליד ירושלים לטובת
אשדוד ,שם התקיימה חתונה
נוספת שהיה עליה לפקוד.

■ טובה זכאי ,אשתו של
יחזקאל זכאי ,סבבה מודאגת
בימים האחרונים .זכאי גילתה כי
חלק ממוזמניה לחתונת בתה לא
ידעו על החתונה כלל ,מכיוון
שלא הגיעו אליהם הזמנות .זכאי
זכרה היטב למי שלחה הזמנה.
הפיתרונים לדואר־ישראל ,אך
כאב־הראש היה נחלתה הבלע
דית של זכאי.
■ במהלך החתונה ניסו האב
המאושר יחזקאל זכאי ואחד
האורחים — השר משה שחל
— לשדך שידוך נוסף — את
בנו של שחל לאחת משלוש
בנותיו הנותרות של זכאי .דיברו,
דיברו — לא ידוע מה עשו.
■ דליה קלישבסקי ,עס
קנית בכירה בהסתדרות ,צולמה
לאחרונה עם השר ייגאל
הורביץ באירוע חגיגי .הכיתוב
היה :״השר הורביץ עם ידידה",
קלישבסקי נזכרה שצולמה לפני
שנה עם ראש־הממשלה שמעון
פרס .אז היה הכיתוב :״שמעון
פרס ואשתו.״
■ רון נחמן ,ראש מועצת
אריאל ,שהיה המשנה למנכ״ל
רשות־השידור ,נראה השבוע
כשהוא דן בלהט בבעיות רשות-
השידור .משנשאל האם הוא
מתגעגע לתפקידו הקודם ,השיב
חד־משמעית :״בשום פנים ואופן
לא!״
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עם הבוס .בים השלישי ,פעמיים כי טוב ,עשה שיא  -שלוש חתונות
בערב אחד .אפילו יחזקאל טוב־המזג נראה סחוט באותו לילה.

■ ״לא חשוב מה תכתוב
עליי ,כל עוד תאיית את שמי
נכונה!״ כך גורסים רבים בהתיי
חסם לתיקשורת .לפחות בחלק
השני דוגל בועז אפלבאום,
מנהל לישכת ראש־הממשלה,
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 \ 1 ■! 11 1^ 1ו רבים לא זיהו את בנאי ,שהוא תת־ניצב
במישטרת״ישראל ,העומד בראש החקירה המדוברת ביותר במדי 
נה  -החקירה של פרשת רצח השבויים בקו  .300תת-ניצב בנאי
זוהה על-ידי כמה מהנוכחים במסיבה  -רק אחרי שאמר לאחד
מהם  -אולי בהלצה ,שבכוונתו להזמינו לחקירה המפורסמת.
המדגיש את החשיבות באיות
המדוייק של שמו ,כל אימת
שהוא זוכה בכיסוי תיקשורתי.
מוצאו של אפלבאום הוא אומנם

רוסי ,אך פירוש שמו הוא דווקא
— בגרמנית — עץ־תפוח.
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