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 את לחגוג מקורית דרך 9
ה ח״כ מצא 34ה־ יום־הולדתו

ש זייגרמן, דרור ליברלים,
 המדינה. הכרזת ביום נולד

 על שערך יום־הולדת במסיבת
ש הצרפתית בגיבעה ביתו, גג

לא הנוכחים החלו בירושלים,
ש לשירותדום, תרומות סוף

 הם כאשר צה״ל. בגלי שודר
 הודיע לירות, אלף 25 אספו

דו סכום תורם שהוא זייגרמן
 עם אחר־כך התקשר הוא מה.

 היהודית, הסוכנות מנכ״ל
ב ששהה דולצ׳ין, אריה

התחיי ממנו וסחט אוסטרליה,
 לתרום הסוכנות, בשם בות,
 לשירותרום. לירות אלף 340
הנו סעדו לתרומה תרומה בין

מאכ הליברלים, צעירי כחים,
 שהכינה מרוקאי בנוסח לים

אפי. הח״כ, אשת
רפ נשאל היה כאשר 91

ה מוותיקי תורג׳מן, אל
ל שבעה מלאו שהשבוע ישוב,
 ימים מאריך הוא כיצד מותו,

מיי היה בריאותו, על ושומר
 מל■ גיטה לסבתו, זאת חס

 לוי של נכדתו שהיתה בוז,
 תורג׳מן, מכרדיצ׳ב. יצחק

מכוב ספרדית למישפחה בן
סיפו עם התקשר ששמו דת,
 המאה, לאורך ארץ־ישראל רי

 ישראל רבי שסבו, סיפר
 של הספרדי רבה תורג׳מן,

ש סבתו עם התחתן ירושלים,
ש אחרי מרוסיה, לארץ עלתה
 הטיף מונטיפיורי משה
בין- ולנישואין גלויות למיזוג

 נכון אופירה הנשיא. אשת
בירו המלונות לאחד העבירה

 מאב־ של מפורט קטלוג שלים
 שהוא על־כך ועמדה לי־עדות,

 שתוכל כדי דוגמות, לה יגיש
 הם אם ולהחליט אותן לטעום
 שלושה לא. או בטכס יוגשו
 הכיבוד הובא הטכס לפני ימים
 ואחרי הנשיא, למישכן הרב

 היא חלק, ופסלה טעמה שהיא
השאר. הכנת את אישרה

 הרמטכ״ל של תמונתו 9!
דו יעקב צה״ל, של הראשון

 מהתפאורה חלק תשמש רי,
ש ורננו, תקיצו ההצגה של

הסי חיפה. בתיאטרון תועלה
ה של התפאורן היא לכך בה

ש רדומסקי, פולי הצגה,
 לארץ מלונדון במיוחד הובא

 מחזהו תפאורת את להכין כדי
 הוא ואדפט. קליפורד לש

בחי מישפחתו בני אצל ביקר
 זקוק שהוא להם וסיפר פה,

 של השלושים משנות לתמונות
 בני־ המארחים, גלותיים. ילדים

 שלפו דורי, של מישפחתו
 הראשון הרמטכ״ל של תמונות
 לפני שנתיים, בן ילד כשהיה
 התמונות מרוסיה. לארץ שעלה

ה על מתנוססות והם הוגדלו
מהתפאורה. חלק שהוא מממן,

אלו אורי העיתונאי 9!
 את רב זמן עוד יזכור ני,

 ה־ לתחרות לאנגליה, נסיעתו
במ כבר היה כאשר ארוויזיון.

 שכח שהוא גילה הוא טוס
החיוני פינקם־הטלפונים את

ובגרמנית, בישראל שרשרת״מיסעדות בעלנץ מנפרד
 החדשה חברתו בשנית. להתחתן עומד

לארץ. איתו שהגיעה משטראסבורג, זילינסקי סילביאן היא לחיים

 התמנה יצחק אביו עדתיים.
 השילטון בעת יפו, כמוכתר

ל עברו הם וכך העות׳מאני,
 החדשה מגוריו בעיר שפלה.

 ואחרי במלאריה- רפאל חלה
הו לא המקובל הטיפול שגם
 גיטדדמל־ הסבתא הציעה עיל,

 רחל, לקבר ילקח שרפאל כה
 במקום יתפלל יצחק ושאביו

 בהח־ שייכנס לאחר הלילה כל
 החמה זריחת ״עם למקום. בא

 לא היום ועד ומאז החום, ירד
 רפאל נהג מהי,״ מחלה ידעתי

ב נפטר הוא לספר. תורג׳מן
.85 גיל

 שהוגש הכיבוד, את 91
 קבלת־הם־ בטכס לדיפלומטים

 בחג־העצט־ להם שנערך נים
תיכננה הנשיא, בבית אות

 היו שבו הארנק ואת שלו,
 כשנחת שונים. כרטיסי-אשראי

 את לבזבז נאלץ הוא בלונדון,
 בשיחות־ שם הראשון יומו

 ביטול לשם ישראל, עם טלפון
לא כשחזר כרטיסי־האשראי.

 נמל- למיסעדת מיהר הוא רץ
 לא אך בן־גוריון, התעופה

 את ולא ארנקו את שם מצא
 אד הוא שלו. ספר־הטלפונים

 יכול אינו הוא שכרגע מר
כלל. לעבוד
 — מפני ואולי — למרות 91
בדי אלוני סיפר עובד, שאינו

 אליו באה שאשתו בעל על חה
 כר־ את איבדה שהיא וסיפרה

 לא הבעל שלה. טיס־האשראי
 ולשאלת לבנק, על־כך דיווח
זאת, עושה אינו מדוע אשתו

 הכרטיס את שגנב ״מי :ענה
 הרבה חודש בכל מבזבז שלך

ממך!״ פחות
 כהן, מימין השופט 9:

 ב־ המחוזי בית־המישפט נשיא
 נאלץ עצמו מצא תל־אביב,

 שאיה עורכת־הדין את להרגיע
המל את שייצגה ורשבסקי,

 והתמלי- איטרת קובי חין
 בתביעה אוי, שיטרית לנית

 על־ידי השניים נגד שהוגשה
ש שטענה קובדסקי, דליה

 השיר מילות את חיברה היא
 כהן כתבה). (ראה הללויה

אחר- פעמים. כמה לה העיר

במ שישב שיטרית, מאיר
הישי זמן מחצית במשך קום
 בבדיחות־ עליו, אומרים בה.

 יכול אינו שבדרך-כלל הדעת,
שזקו משום לישיבות להופיע

יב המקומית במועצה לו קים
 או בראשה, עומד שהוא נה,

 הציע אף ומישהו בכנסת,
המ ברשויות פגרות שתהיינה
הש את להבטיח כדי קומיות,
בישיבות. תתפותו

 שמג־ התברר במיקרה 91
 יוסף רשות-השידור, כ״ל

הטל ומנהל לפיד, (״טומי״)
מבלים פער, טוביה וויזיה,

 נועה הסרט מבקרי קהל את חן
בקי במשבר העוסק ,17 בת

 ,50ה־ שנות בתחילת בוצים
 יצחק הסרט, בימאי מצא

 שלי ״הקהל ז ישורון (״צפל״)
עכשיו.״ שלום ממפגיני מורכב

יפ דויד עורך־הדין 9!
 אבי־ הרצל את מייצג תח
 הרבה מזה כבר במישפטיו טן

 חברתו את מייצג גם הוא זמן.
 ארכיב, אורית אביטן, של

 גם מתקדם. בהריון הנמצאת
בה נמצאת יפתח של אשתו
 עם יחד ללדת ועומדת ריון,

הב־ כבר אביטן הרצל אורית.

״1ל1 711111 ■11 מדי נפגשות השתיים רוזנבלום. פנינה גתה, ליד בכיסא־נוח יושבת י1ד
שעות ואת לארוחת״צהריים, אמה את להזמין נוהגת ופנינה שבת, 11 11 11 11111/ 11
 באחת מפתח״תיקווה.״ אותה מוציאה אני בשבילה. שינוי ״זה ביחד• מבלות הן אחר־הצהריים1

 נמנעת האם לראשונה. השתיים צולמו ושם קיסרית, לכפר־הנופש אמה את פנינה לקחה השבתות
 יום־החולדת במסיבות למשל, נראתה, ולא לחבריה, עורכת שפנינה באירועים בתה בחברת מלהראות

ילדים.״ לי ושיהיו אתחתן, שאני רוצה ״היא ממעשיה: מרוצח לא שאמה טוענת פנינה בתה. של

 :שקט בקול לה אמר כך
כש כנזופה.״ עצמך ״ראי
 לעורכת- להפריע המשיכה היא

 אלינור קובלסקי, של הדין
 ואמר כהן התאפק לא דורון,

 לפעמים ״שתיקה :לורשבסקי
 הוסיף: בהמשך מדיבור.״ טובה

 העולם את רואה את ״גברתי,
 הם שאנשים או בשחור־לבן.

ש או לגמרי, וגנבים רוצחים
 לא לא, כשלג. לבנים הם

אפור!״ הוא העולם גברתי,
 דורון לאלינור פנה כהן 9!

 אחר־כך שלי.״ ״ילדה בכינוי:
 המתמחה היתד, שדורון התברר

לע שהתחילה לפני כהן, של
פרטי. במישרד בוד

 את שאלד, עיתונאית 9'
 שהיא שנודע לפני קובלסקי,

 אין מדוע בתביעה, הפסידה
 כל־כך היא אם עליה, שומעים

ש אמרה המשוררת מוכשרת.
 שווה אינה שהיא חושבת היא

 יחסי־ציבור. לה ושאין כלל,
 לידה, שעמדה דליה, של אמה

 איתך, ״מה ואמרה: התערבה
מוכ את ז ביישנית את למה
 ואת שמר, נעמי כמו שרת

 יותר קאריירה לעשות יכולה
ממנה!״ גדולה

 רשות־ של בוועד־הפועל 9׳
ה שלמרבה מתבדחים השידור

ש בדיון פגרת־כנסת. יש מזל
ח״כ-חרות גם נכח הוועד קיים

 בתל־ שלהם סוף־השבוע את
 ב* דיון בעת זה היה אביב.

 שבה הרשות, של וועד־המנהל
 רואים אינם שהם השניים גילו
 יומן את שידורו, לפני כלל,

 אלה שבשעות משום השבוע,
לתל-אביב. בדרכם נמצאים הם

 אהרון עורך־הדיו 91
ה בדיעותיו הידוע פאפד,

ש מספר הקיצוניות, לאומניות
 אפילו ערבים, חברים לו יש
 אומר ״אני מיקצוע. אותו בני

 וכל שלנו, הארץ שזוהי להם
 שיוויון- זה יקבלו שהם מה

 לקרב תוכנית לי יש זכויות.
 לדגל ואפילו להימנון, אותם

 ילמדו הם אם יש מה הלאומי.
ו כיאדיק נחמן חיים את

 אני טשרניחוכסקיץ שאול
המ את בבולגריה למדתי לא

אי■ שלהם, הלאומיים שוררים
לכסקיז רווכיל ואזוב וון
ה את להם אומר פשוט אני

נפג לא בינינו היחסים אמת.
 איתי, לדבר שמחים והם עים,

 לא בעיניהם שאני משום
מפא״יגיק.״

גפן יהונתן המשורר 9!
 מזג- תחזית את לשנות הציע

 מהדורת כל החותמת האוויר
 הבא: לנוסח בטלוויזיה חדשות
 עם חלקית מעונן עד ״בהיר

 ר שומרון ביהודה, פיצוצים
חבל־עזה.״

לאב סוציולוגית דרך 9!

 על לבנו יקרא הוא כי טיח
 יפתח אבל שלו, הסניגור שם

 לבנו יקרא הוא כי חושב אינו
הרצל.

 אחדים ימים לפגי 91
 שריד יופי חבר־כנסת קיבל

 המלחין־זמר מאת מיכתב
 מסויים, בעניין כפפי, מתי

 ששריד הזמר ממנו ביקש ובו
 חיפש שריד תשובתו. לו יודיע

 הטלפון מיספר את במיכתב
 אותו. מצא לא אך כספי, של
 ושם ,14 לשירות התקשר הוא

 הטלפון שמספר לו הסבירו
 ולמרות חסוי, הוא כספי של

 לו לתת אי־אפשר ח״כ שהוא
 הציעו לעומת־זאת את.המספר.

שכ של הטלפון מיספר את לו
וש בניין, באותו שגרה נה,
אח אליה. להתקשר יוכל ריד
 את לו מסרה שהמרכזנית רי

 שהמדובר הדגישה היא המיספר
 עבר שאליו רב־קומתי, בבית
 ולא לאחרונה, להתגורר כספי
ה בין המרחק מד, לה ידוע

שכנים.

 עמי הסכסולוג כשנשאל 9!
המתיר מגיעה היכן עד שקד

 מספר הוא בארץ, המינית נות
 ילדים שני הבאה. הבדיחה את

 ביניהם, משוחחים גנון בגיל
 תראה ״אוי, :לשני אומר ואחד

 ה־ ליד קנדום מצאתי אתמול
 חברו אותו שואל גזוסטרה.״

י״ גזוסטרה זאת ״מד, הקטין:

3 2331 הזה העולם^


