
להציץ
האמבטיה

 •י רסקין רם יו האדריכל על שמע לא מי ^
 בכיכר תחגת־הדלק בעל של בנו *יורם,

 כאשר לגדולות עלה בתל־אביב, *דיזנגוף
 כולכם בתל־אביב. הסטייקיות אדריכל ?חיה

 כשבכל הסטייקיות, מגיפת את (זוכרים
 יורם סטייקיה. הקימו בעיר אפלה "פינה

 יחד שתיכנן, הוא אבל סטייקים, מכר :לא
 הסטייקיות מרבית את פרי, שותפו יעם

האלו ואת הפליזים את שאהבו היו 'בעיר.
ו הסטייקיות, לתוך הכניס שהוא מיניום
 נוספות. עבודות לעשות גם אותו להזמינו

 אלא אדריכל, רק לא הוא יורם אבל |
 לבלות, האוהבים תל-אביב מצעירי ?גם

 עם פעם כל ולהראות למסיבות ,ללכת
 אמנם הוא אלה. במסיבות משגעות !־חתיכות

 מלכת־היופי, סגנית שהיתד. מי של בעלה
 אבל אנטה, הספרית של בתה נוי, דפנה

 טובות שנים כמה היתה שדפנה העובדה ץ
 כאן נשאר שהוא בעוד ;*בארצות־הברית,

 לא מבוקש יהיה שיורם לכך גרמה !;בארץ,
 גם אלא ובתים, סטייקיות בוני אצל רק

הראשונה. מהדרגה חתיכות אצל
 מבלה־ גם כשהוא לאדריכל קורה מה

 יורם בלתי־נמנע. כימעט היה זה צמרת?
 ריהוט- של האחרון השיגעון את לארץ הביא

 עליו התלבשו ומיד האמריקאי, הפנים
 לדירתם שיכניס למיניהם הפלייבויים כל
הזה. השיגעון את

 אני — טוב טעם של עניין כמובן זה
 כל־כך שהרעיון חושבת לא כשלעצמי

 הפך הזה שהעניין העובדה אבל — מבריק
 לא — דרשני אומרת ממש של שלאגר

 התל- החברה כל על אלא רסקין, על רק
אביבית.

 לכם ואספר יותר אתכם אמתח לא אני
 מכניס שיורם המשגעת, ההמצאה היא מה

 מדאה :תל־אביב של הרווקים לבית עתה
 חדר־האנד דלת במקום המשמשת גדולה,
 מראת- אלא מראה, סתם לא זו אבל בטיה.

 ומתבונן באמבטיה מישהו כשעומד קסמים.
 מחוץ שעומד מי יכול המראה, דרך בעצמו

 בלי וזה אותו, לראות לחדר־האמבטיה
 לשם זאת. יודע באמבטיה העומד שהאיש

 שהנכנס כדי כפתור, על ללחוץ צריכים כך
יי83ו<י■

וייסברג) מירי הדוגמנית <עם רסקין יורם
הדלת עברי משני

המיוחדת. באמצאה יבחין לא לאמבטיה
 בבית, פלוני אצל מתרחצת שאת לפני אז

מתנ המראה, מול ערומה כשאת מתייפה
שאת מה יודעת לא אני או בתענוג גבת

 את מכיר הוא אם קודם תבדקי עושה,
 שאותו חשש יש כן, אם רסקין. האדריכל

 שלו שבחדר־האמבטיה שלך, מאהב או חבר
מעבר עומד פשוט זאת, כל עושה את

ים ר ה 11 אורי המאי
 לפחות מכירים, כולכם זאבי יפתח את
 האלוף של בכורו בנו הוא יפתח בשם.
ב״ האלוף במחלוקת, שנוי הכי (מיל׳) ח  ר

זאבי. (״גאנדי״) עם
 שלו אבא של שהחברים בתקופה עוד

 שנכתב מה וכל מהוגנים, קציני־צבא היו
 גבורה מלא היה בעיתונים שלו אבא על

 עשה גאנדי כשאבא יפתח. התפרסם והוד,
 רעשה המצדה, פיסגת על בר־מיצווד, ליפתח

 ישראל לתקומת סמל היה זה הארץ. כל
המתחדשת.
 ולטקס אשה לו נשא יפתח, גדל בינתיים
 צה״ל של גם המי־והמי כל באו הנישואין

 קורה שזה כפי אבל .11ה־ מיסמך של וגם
 לא המפוארת, החתונה למרות לפעמים,

 חודשים כמה ואחרי לבני־הזוג, להם הסתדר
נפרדו. הם

 שהאבא לי לחשה שלי הקטנה הציפור
מהגירו מרוצה כל־כך היה לא יפתח של

 דברים ביגלל ואולי זה, ביגלל אולי שין.
 סתם אולי או באבא, הקשורים אחרים
 בתשובה. לחוזר יפתח הפך אלוהים, בגלל
 הרבי של בישיבה אותו למצוא אפשר היום

ארנון, פופיק הרבי ושל זוהר אורי

התנצלות
 לפניכם להתנצל מוכרחה אני

 על לכם לדווח אוכל שלא כך על
 בשבוע שהסעירה המשולש פרשת
הארץ. את שעבר

 פורסמה כבר שהפרשה אחרי
נכ בית־מישפט הוציא בעיתונים,

 איסור-פירסום צו בתל־אכיב בד
 הזה״ ״העולם נגד רשמית המכוון
כלבד.

 המזהירים התלמידים לאחד נחשב כשהוא
 הדתיים, בקרב הרעות הלשונות בישיבה.

 גם אומרים רעות, לשונות יש אצלם וגם
 אורי הרבי: אצל פרוטקציה יש שליפתח

והצי הכיפה את שגילה לפני עוד זוהר,
יפתח. של אבא של טוב ידיד היה ציות,

 את עתה שהצילה היא הזאת והידידות
 בת בתולה, לו מצא בחור־הישיבה יפתח.

 איתה. להתחתן והחליט דתית, למישפחד,
 כשנודע משימחה רקדו ופופיק זוהר אורי
תב שהכלה כשהבינו בעיקר על־כך, להם

 יפתח. של בתשובה חזרתו את סופית טיח
 היה לא לפחות, נראה זה ככה גאנדי, אבא
 אבל מאושר, כן אולי בעולם. מאושר הכי

 החדש הזוג של עתידו להבטחת לתרום
 וביקש לאבא יפתח כשפנה רצה. לא הוא

 ולכלתו לו דירה, לרכוש כדי כסף ממנו
לא. אמר פשוט גאנדי המייועדת,

 זוהר, אורי לרבי יפתח פנה לו, בצר
 שיושיעו הגבוהים החלונות עם שידבר כדי

 לחלונות התכוון שיפתח חושבת אני אותו.
שב החליט אורי ר׳ אבל אחרים, גבוהים

 שלו. החברים וכל הוא ונהנה. לדלת־מראה,
שלו. ההנאות עם כמובן אחד כל

 תצא מציון כי במקורות: נאמר זה על
תורה.

 ולא רחוק כל־כך ילך לא הוא הזה נושא
גאנדי. אל פשוט אלא לאלוהים, יגיע

 ואמר מיל׳ האלוף אל טלפון הרים הוא
 של זוהר אורי את שהזכירה בפשטות, לו

 כסף נותן שאתה ״או :הטובים הימים
החב כל אל פונה שאני או לדירה, ליפתח

 אותם מכיר שאני יודע ואתה שלך, רים
 שאתה להם מספר שלי, החברים גם ושהם
 מגבית אצלם ועורך שלך, לבן לעזור מסרב

ליפתח.״ דירה בשביל
 הזו כשהשיחה הקו על הייתי לא אני

 שגאנדי הוא יודעת שאני מה אבל נערכה,
 הכסף את נתן מאוד ומהר מגביות, נגד הוא

לדירה.

הראשונה בחתונתו זאבי יפתח
ושילם נבהל האלוף

 שאל ולא אותי שמכיר איש כמעט אין
 את שהכניס הציבור איש הוא מי אותי

).2247 הזה (העולם
 שהרבה לי הסתבר גם הרבה להפתעתי

את שמעו וגם מתכוונת אני
הסיפור.

 לארצות־ לה נסעה היפהפיה המזכירה
 עם משם לחזור כדי הנראה כפי הברית,

 תעודת־נישואין ועם הציבור איש של ילדו
 לנסוע התכוונה גם היא אחר. מישהו עם

 אחת לבקר כדי לקנדה מארצות־הברית
מישפחתה. מבנות

 את לכם לתת יכולה אני עכשיו אז
ה של הלא־אחרון בוודאי השני, החלק
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