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מזרחי
 לעיון ואעגון מיקבי

עקג וזנדון י

ש את ראויים סימלו דזלופרר  המיגר
ת לו סיפקה וישראל הצרות א

 דוק- תואר הענקת בעת 8
 ד־ האוניברסיטה של ןזור־כבוד

 שטרן אייזיק לכנר לברית
 בקהל. גיחוך של רחש עבר

 הבמה אל ;נקרא הידוע הבנר
 הגיב שטרן. חיים יצחק בשם

 נער כמו מרגיש ״אני הכנר:
בר־מיצווה.״

 היא לא־צפוייה. במתנה ציפי
 מוקדם טוב, במזל בת, ילדה

בע היא, יוכלו וכך מהמצופה,
 בצוותא להאזין והתינוקת לה

 בעוד רק שתשודר לתוכנית
כשבועיים.

 אנחנו אבל המיגרש, את תרמת
התעסוקה!״ את תורמים

 של התוכניות עורכת 8;
 היתה גון, ציפי צה״ל גלי

האח החודשים במשך עסוקה
 בשם תוכנית בעריכת רונים
 של הראשית הגיבורה הריון.

 עצמה, היא תה י ה התוכנית
מתקד בחודשי־הריון שנמצאה

 גייסה התוכנית לעזרת מים.
 כולל המישפחה, כל את ציפי

 של חוויותיו על שסיפר בעלה,
 שעדיין התינוק וכולל מצפה, אב
 ליבו פעימות שאת נולד, לא

זכתה ׳שעבר בשבוע הקליטה.

 ״שקרים סרטי הצלחת עם בינלאומי לכוכב הפך הקאמרי״, ״התיאטרון שחקן
מסיבת־ התקיימח בישראל הסרט של החגיגית הבכורה לרגל אבי״. לי שסיפר

 מרדכי והרמטכ״ל לאה, ואשתו רביו יצחק ראש־הממשלה גם נכחו בה רבת״משתתפים, קוקטייל
 אשתו היתה ובמסיבת בהצגת־הבכורה ביותר הבולטות הנשים אחת ריטה. ואשתו גור (״מוטה״)
 אחרת בולטת אורחת (מימין). האחרונים הריונה בחודשי הנמצאת היידי, ידיו, יוסי של השלישית

שושנה. השנייה, אשתו האירוע מן נעדרה אולם (משמאל). ידין של הראשונה אשתו מרון, חנה היתה

 יהושע שר־האוצר 8
 מאחר בתור ידוע רכיגוביץ

 התלונן, השרים אחד גדול.
 לקבוע מסוגל אינו כי לאחרונה,

 הביא לראייה פגישות. איתו
 שר- כשהיה :הבא הסיפור 'את

 יבאר- מישרדו בשליחות האוצר
 כי עוזריו החליטו צות־הברית

 העולמי הבנק מנהל עם לפגישה
 לא הוא נמרה מק־ רוכרט

 לשר הודיעו עשו? מה יאחר.
 ,10.30 לשעה נועדה הפגישה כי

 היתה היעודה שהשעה בעוד
 אפילו אבל בבוקר. 11.00 בעצם

 השר הגיע לא הזו לפגישה
 לא המשמיץ שהשר מה בזמן.

 שגרמו מי כי הוא לספר ידע
 שר־האוצר של לאיחורו הפעם

ש אנשי־הביטחון, דווקא היו
 עקלקלות בדרכים אותו הסיעה

הדרך. את והאריכו
 שר־ שערך סיור במהלך 8!

בלש צדוק היים המישפטים
 השאר בין שוחח מישרדו, כות
 ליחידה כשהגיע העובדים. עם

 העיד הציבור, עם במגע הבאה
 לכך העובדים תשומת־לב את

היחי נגד תלונות כמה שהגיעו
 העובדים: אחד לו ענה דה.

 הם הציבור. את מבין לא ״אני
 משרתים אנחנו מקטרים. סתם

 השיב כך על כהלכה.״ אותם
אפ שר־המישפטים ״את השר:

 מוצא לא הוא אם להחליף, שר
 אי-אפשר הציבור את אבל חן.

להחליף.״
 המדינית הצמרת כל 8:

 מדינת־ישראל של והכלכלית
 בפתיחה שעבר בשבוע היתד.

 האמריקאי־ הבנק של החגיגית
 הפועלים. לבנק השייך הישראלי

 חיים שר־המישפטים שם היו
 ■בר־ משה שר־העבודה צדוק,
 רבי- יהושע שר־האוצר עם,

 הבנקים מנהלי כל נוביץ,
 של הצמרת ■ופקידות הגדולים

 בהיעדרו בלט ישראל. בנק
 זנבר, משה ישראל, בנק נגיד

 עם רעועים ביחסים הנמצא
 יעקוב הפועלים בנק מנכ״ל

הנו אחד התלוצץ לוינסץ.
 רעידת- פה היתה ״אילו : כחים

 שישראל להיות היה יכול אדמה,
 על סוף־סוף מתגברת היתד.

שלה.״ הכלכליות הבעיות
הציונות, על בוויכוח 8!

 שבצו- ברל בבית שהתקיים
 הסופר להרצות היה אמור פית,

ל כשהגיע ברטוב. הניד
 את שכח כי לו הסתבר מקום,

 ברל בית אנשי בביתו. משקפיו
 למצוא כדי חיפוש במקום ערכו

 לו. שיתאים זוג־משקפיים לו
הרזר משקפיו נמצאו לבסוף

 לשעבר, שר־החוץ של ביים
 את נשא וברטוב אבן, אבא

 הוא אחד כשבייד הרצאותו
 היתד, שעליהם בדפים אוחז

 השנייה ובידו ההרצאה, כתובה
 גדולות שהיו אבן, של במשקפיו

 פעם מדי ונפלו מידתו מכפי
אפו. מעל

 החגיגי, לכנס בבואו 8
 למישמר שנה מלאת לרגיל

 רבין יצחק שתה האזרחי,
 כמות את הוריד כי וסיפר תה,

 לשליש. מעשן שהוא הסיגריות
 הסיבה. התבררה יותר מאוחר

 מישחק התקיים הכנס בהמשך
 ישראל -ניבחרת בין כדורסל
 מיהר רבין תל־אביב. למכבי

 המישחק. בתחילת כבר להסתלק
 נשאר, לא הוא מדוע כשנשאל

 גם שפעת.״ לי ״יש השיב:
 שלמה תל־אביב עיריית ראש

 המיש־ ומפכ״ל להט, (״צ׳יצ׳״)
 רוזוליו, שאול רב-ניצב טרה

 מייד המקום את לעזוב מיהרו
 של הראשונה המחצית תום עם

 שר־המישטרה ורק המישחק,
 לראות נשאר הילל שלמה

 הסתבר הסוף. עד המישחק את
 ילדיו, שני עם בא השר כי

 במישחק לחזות התעקשו ואלה
 תהיינה מה ולראות הסוף עד

התוצאות.

 ב- שהתקיימה בפגישה 8!
 תל- במחוז העבודה מיפלגת

 ההסתדרות מזכ״ל העלה אביב,
מנסיעו חוויות משל ירוחם

דל: תיו ח באוס ״כשהייתי ל
בגר אידיש עירבבתי טריה׳
 דובר שאינני מכיוון מנית,

 האוסטרים כל רהוטה. גרמנית
 וקראו כמוני, לדבר התרגלו

כש משל־דוייטש. בשם לשפה
 אותי לקח בארצות־הברית הייתי

 ריוקפלר, בלסון הנשיא סגן
 האדם בניין על בגאווה הצביע
 אני אדוני, רואה, ,אתה ואמר:
 עומד עליו המיגרש את תרמתי

אתה :לו עניתי !׳האדם בניין

ה של היפה המעשה 8
 שושנה על-ידי נעשה שבוע

 חמש מזה אלמנתו דכורקין,
 דכור־ יוסף האמן של שנים
 שנה 30כ־ לפני שהיה קין,

 של הירושלמי בסניף שחקן
 לטובת הבמה את נטש הבימה,

 לפני מספר ימים ופיסול. ציור
 דבורקין תיכנן ,1970ב־ מותו,

 ■נדחתה התערוכה תערוכת־יחיד.
 שהרגיש והאמן, מחלתו, בגלל

 ביקש המתקרב, בסופו כנראה
ולהז להמשיך שתשתדל מאשתו

 כימעט מאז, יצירותיו. את כיר
 עורכת עצמה, בכוחות שנה, מדי

בע מיצירות תערוכות שושנה
 תערוכות- 10 בחייו שהציג לה,

תערו בעשרות והשתתף יחיד
ל השנה, ובחדל. בארץ כות

 ממשיכה היא החנוכה, חג קראת
 חנוכיות 22 מציגה במסורת,

בעלה. ידי מעשה מקרמיקה,

 שנת של הפתיחה בנשף 8׳
העב באוניברסיטה הלימודים

 סידר גם נכח בירושלים רית
 שבא דולצין, אריה הסוכנות
הסטודנ אחד רעייתו. בחברת

״אלמוגי לעברו: צעק טים
 הגיב לא דולצין מאחוריך!״

 כשעזב במקומו. לשבת והלך
 בו האומה, בנייני אולם את

 בראשית עוד הנשף, נערך
 סטודנטים, זוג ערכו הנשף,
פעולת- עמירב, ומשה מיקי

1 י*1!1 1  השי• גפעם שעבר בשבוע הפך לשעבר האמרגן 1
■ ילדה אירנה, השלישית, אשתו גאה. לאב שית 1 י■ י י

 העשרה, בגיל ילדים לארבעה אב הוא דני רן. השני בנם את לו
 ולשניהם קודמים, מנישואין בת לאירנח הראשונים. מנישואיו

לנבחרת להגיע תחילה רוצח ״אני :דני אמר בנים. שני ביחד
להשתדל. ממשיך, הוא בינתיים גדול.״ אלוהים ואחר״כך כדורגל,

ו 995 הזה העולם36




