
ם רי רו מ ת
ו א ש י הח מחלקת איש בחיפה, . נ

(אר ארבל עמוס הטלוויזיה של דשות
הלו )21( פוגל ורחל 27ה־ בן ליך)
 השניים בניו־יורק. טביבתי תיכנון מדת

 של חודש וכעבור שעברה בשנה הכירו
 ועתה לנידיורק רחל חזרה משותף בילוי
להינשא. כדי לארץ חזרה

. ג ו ח  בבית־ האחרון, שבת ביום נ
 בר־די־ בתל־אביב, צבי תפארת הכנסת
 יבואן של בנם לחזכיץ, גל של מיצווה
 היפהפיה ורעייתו לחוביץ נחמיה הבשר
 רובו מורכב היה בחגיגה הכיבוד יונה.

 תוצרת־חוץ. ומשקאות שונים מבשרים
 בתל־ הרמטכ״ל ללישכת הגיעו קודם יום

 סך על צ׳יק לו ומסרו והוריו גל אביב
חגי במקום לצה״ל תרומה ל״י, אלף 13
באולם. הבר־מיצווה גת

ים ומד . ע א ש נ י ה ה בשנה ל
 שהיא זזוסיין המלך של הבכורה בתו באה,

 עליה לונדון, באוניברסיטת סטודנטית
הרא ■מאשתו לחוסיין שנולדה 16דד בת

 עומאן נסיכות ושליט דינה, המלכה שונה
 האקדמיה בוגר שהוא אבדם ק השולטאן
 ב־ לשילטון עלה בסנדהרסט, הבריטית

ה אביו את שהדיח לאחר 1972ב־ עומאן
בן־תיימור. שולטאן

ה נ ו מ  של הכלכלי היועץ לתפקיד . ;
 זוסמן פינחס ד״ר במקום הביטחון מערכת
 עתה ושחוזר 1968 ׳מאז זה תפקיד שמילא

 לחקלאות בפקולטה בכיר מרצה לתפקיד
דויד הכלכלן העברית, האוניברסיטה של

כוכב דויד
כלכלי יועץ

 בית־הספר בוגר חיפה, יליד ).45( כוכב
 בגוש־ העצמאות במלחמת לחם הריאלי,

 אחר שימש הירדני, בשבי ונפל עציון
ה ׳כמנהל באוניברסיטה לימודיו סיום

ו ישראל בנק לנגיד ראשי ועוזר מחקר
 ומנהל שר־האוצר של כלכלי כיועץ אחר

 1969—1965 בשנים כלכלי. לתיכנון הרשות
 בוואשינג־ העולמי בבנק כלכלי יועץ היה
ל הבנק של משלחות בראש ועמד טון

 ל- ׳משנה היה 1969מ־ מתפתחות. ארצות
תררל. מנכ״ל

ה נ י ו  הצפון פיקוד אלוף לתפקיד . מ
ל העובר גור מוטה האלוף של במקומו
 (״חקה״) יצחלן אלוף בצה״ל, איחר תפקיד
 ראש האחרונה בתקופה שהיה )45( חופי

 תל־אביב, יליד בצה״ל. ההדרכה מחלקת
 לשרת והמשיך בפלמ״ח פלוגה מפקד היה

במל שימש בצה״ל, מיבצעיות ביחידות
 מיבצ־ ׳מחלקית כראש הימים ששת חמת
באג״ס/מטכ״ל. עים

ר ט פ ת  מ־ ,משפחתיים מטעמים ♦ ה
 ריצ׳ארד הנשיא של הבחירות מסע ניהול

ץ ניכסון, ׳  שר־ה־ שהיה מי מיצ׳ל, ג
 של לחץ בעיקבות האמריקאי, מישפטים

ית לא אם אותו תעזוב ש שאיימה אשתו
 מק־גר־ קלרק יכהן בתפקיד במקומו פטר•
 ניכסון הנשיא של יועצו עתה שהוא גור,

הקונגרס. לעינייגי
ק !מצפים ו נ י ה זוכה . לת

השח וידידתו סקוט ס. ג׳ורג׳ אוסקר
 סקוט וור. דה ואן טריש הצעידה קנית

 קר מאשתו חודשים מספר לפני התגרש
דיוהרסט. לין

ה ר פט  של אלמנתו בתל־אביב, . נ
 של לאור המוציא שהיה מהם יהודה

 שעלתה ימוזס מרים אחרונות, ידיעות
בעלה. עם יחד 1932ב־ לארץ

ה ר ט פ אחו ,81 בגיל בירושלים, . נ
 מדינית־ישראל של השני הנשיא של תו

 קליד שולמית המשוררת בן־צבי, יצחק
 באוניברסיטת למדה פולטבה, ילידת ינאי.

 ב- פיטסברג ובאוניברסיטת בפריז סורבון
 ר 1910ב- לארץ עלתה ארצות־הברית,

 ופיריסמה ואנגלית צרפתית בהוראת עסקה
וסיפורים. שירים

ל1 ד[ ב
הדבר אותו זה תנובהיסדר

הקטינות
 על מזמן, לא לבם, שסיפרתי זוברים

 המפורסם היהלומן של הסתבכותו
 אותו שהאשימה צעירה מלצרית עם

להריון יותר, או פחות אותה, שהכניס
ז )1803 הזה״ ״העולם בצרה, (היהלומן
 ההריון בל־בך לא היתה אז הבעייה

 ללכת סירבה שהחמורה זה אלא עצמו,
 ללדת רוצה שהיא הבריזה הפלה, לעשות

 היתה שהגברת בכך בהתחשב הילד. את
מי ,58 בן שלנו והיהלומן וחצי, 15 בת

 נראה תסתכלו, שלא צד מאיזה נימום
בעיניו. מגוחך קצת הדבר
ל לנשום כבר יבולים אתם בן, אם

 פיקחית העלמה, חלף. הסיוט רווחה.
 או ששנותיה, ממה יותר הרבה בנראה
 הסכימה לרמז, יבולים פרצופה, אפילו

במובן. שמן סכום תמורת להפלה.

למע שנפטר. ושמח שילם, יהלומננו
 זה הוא אם היום עד יודע לא הוא שה,

תר עוד בהריון. האשם באמת למע יו
 אינני — עצמנו לבין בינינו רק — שה

ה לגמרי בטוחה י ה  אבל הריון. בכלל ש
 חקר להעמיק שלא מוטב כאלה, דברים

לתוכם.
 לכם. לספר שרציתי מה זה שלא אלא
 החדש הקטינות מיסדר על לספר רציתי
 מסתבר, הגדולה. בעיר שלנו האיש שיצר
 במילה משתמשת אני — קטינה שלכל

או שלנו שהיהלומן בגלל פשוט קטינה
 הן 18 מעל בקטינות. רק להשתמש הב

 קטינה כל בן, אם — בשבילו זקנות
צנו לתשורה זוכה עין, עליה שם שהוא

 עם שרשרת :פתיחה בתור מטנו, עה
יוד אתם האלה, מהמודרניים מגן״דויד,

קטנים. יהלומים משובץ אבל — עים
 :הגבורה מפי ישר 1 לי נודע זה איך

מין שהוא מסתבר  התכשיטים את מז
 לחודש, תריסר כחצי של בכמות האלה,

 יוצא זה באלנבי. ידועה בחנות־תכשיטים
בסיטונות. יותר, זול פשוט לו

מו העיר תהיה כך, ימשיך הוא אם
 בכה, יהלומים. משובצי במגיני-דויד צפת

אינפלציה. מתחילה כנראה,

 משה וסבתא, סבא את ראה שלא מי
 בצוותא ומזיעים מתרוצצים דיי[, ורות1

 ראה לא החדשה, לנכדה ציוד לקנות כדי
 חז״ל, שאמרו כמו בחייו. צוות עבודת

 ידידות ליצור כדי טובים גירושין כמו אין
אמת. של

 במשותף קנו בשק״ם, ביקרו הס קודם
עגלה. השיגו אחרת, בחנות לבנה. מיטה

 הרע. עין בלי קילו 3.150 במשקל נחמדה,
 ו־ אסי הכינו אותו — אבשלום השם

 בן כי כמובן משוכנעים בהיותם אהרונה,
 לה התאים לא קצת — להם ייוולד זכר
 שום בעמליה. אותו החליפו והם כך, כל

יפה. שם סתם משפחתי. דבר
 ואהרונה אסי של הבכורה היא עמליה

שנים. חמש הנשואים שניהם) 26(

דיין ואהרוגה משה עמליה,

יר ושאר אמבטיה, בקבוקים, בשלישית,
התינו להורי מלא. פק״ל בקיצור, קות.
לע־ נותר לא דיין, ואהתגה אסי קת,

בזה. להשתמש כלום,,רק שות !
 :הגדול ברגע המשותפת וההתרגשות

 לחדר־הלידה מחוץ במתח המתינה סבתא
 הגיע סבא לחדשות. ציפתה בתל־זזשומר,

 את לראות הספיק מעשה, לאחר שעה רבע
מחדר־הלידה. מוצאת עמליה, נכדתו

 שעבר הראשון ביום שאירעה הלידה,
 יחסית, קלה היתה אחר־הצהריים, בארבע
 ממש צירים. שעות שבע שארוכה. למרות
 זריקת־ אהרונה קיבלה הלידה, לקראת
תינוקת לצידה היתה כשהתעוררה, הרדמה.

 אסי, מתנהג אבשלום, לא שזה למרות
 האבהות את גילה הוא כאילו הלידה, מאז

 הכל לשמוע יכול מוכן, שרק מי בארץ.
 ו־ אהרונה ואחרונה, עמליה אודות על

ואחרונה. עמליה על קצת וגם עמליה,
 הכניסה אסי, של ההתרגשות לעומת

 הרבה לסדר־היום העסק כל את אחרונה
 בסוף הלידה. מאז לפחות, במהירות. יותר

ה אחרי ימים חמישה שעבר, השבוע
ב אותה לפגוש כבר היה אפשר לידה,

 בגיזרה הדוקים, טריקו וחולצת מכנסיים
 מניקה, היא אס לשאלה צעירה. עלמה של

״אומ בעניינים: ותיקה אחת כמו ענתה,
דבר.״ אותו זה תנובה שתוצרת לי רים

נפרדים לא1אבל מתגרשים,

זילברינג וריימונד קובה

 התל־ הבארים ובעל המיסעדן זילברינג, קובה עמדו השבוע,
 תעודת״הגירושין את לקבל ריימונד, הצעירה ורעייתו הוותיק, אביבי

טובה. בשעה שלהם,
 ריימונד המשותפים. עסקיהם להמשך כלל יפריע שלא מה
 של תל-אביבית הצפון מסעדתו כמנהלת הנוכחי, בתפקידה תמשיך
 תקבל שמעתה יהיה, היחידי וההבדל אסן. מאמאס מיין קובה,

בחינם. זאת עשתה שקודם בעוד משכורת,
 הרוסית המסעדה את גם ולנהל לעבור ריימונד עומדת בקרוב,

 ׳הרעש כל מלבד יש מסתבר, לגירושין, לפתוח. קובה שעומד החדשה
טובים. צדדים גם והמהומה

 מקובה תקבל היא משכורת, מלבד ריימונד. של לגירושיה בייחוד
 בתל־אביב, בוגרשוב ברחוב שלהם, המפוארת דירת־המגורים את גם

 סגל. ופרדי דב הארכטיקטים צמד על־ידי בזמנו ורוהטה שתוכננה
 מבתי■ באחד לגור ויעבור בידו, מזוודתו את יטול כך, בעקבות קובה,
בתל־אביב. המלון

 בתחביביהם הזילברינגים ימשיכו העבודה, לשעות מחוץ
 לילדים, ואב נשוי גוי שלה, הגרמני הידיד עם ריימונד הפרטיים.

 ימש־ התמירה שדמותה צעירה, חיילת החדשה, ידידתו עם וקובה
 שהם בסיורים קובה של החסונה דמותו לצד מאוד יפה תשלבת

תל־אביב. עורכיס׳ברחבי
 הרף ללא אותה מאכיל עליו, אהובים אנשים עם כדרכו קובה,

 היא כאשר המסעדה, של המלצר עם לה לשלוח דואג טוב, מכל
 אוכלת היא אותם מזילי־ריר, עמוסי־מטעמים מגשים בתורנות־לילה,

אי־שם. צבאי בבסיס למשמרת חבריה עם יחד
 הדקיקה שגיזרתה רושם לי יש תיזהר, לא הזאת הקטנה יאם

במהירות. ותתעגל הקרוב, בעתיד תיעלם
מתכוונת. אני מהאוכל,




