
 של אחותו הרי, ישרהוהמוסר דה
יד־ אשר לשעבר האסיר

עורך״ שהיה שורר, מוסי עורך־הדיו עם בתמונה לין,

 של העיזבון ומנהל מישפט־ידלין בזמן שרה של הדין
 שמסר הוא זה היה ארליבמן. חווה של בעלה

חווה. של למעצרה שהביא המידע את למישטרה

והאשה^״י;^ האחות
שהתנהלו בית״המישפט דיוני בכל ידלין את ליוו

 זאת היתה ידלין. של להרשעתו עד חודשים, במשך
 ביניהם. ברומן להמשיך טלי את שעודדה שרה
הדרך. נל לאורך מוחלטת בנאמנות לצידו ניצבה טלי

 של הזאת בישיבה גורלי. מבצלאל
 לה להתיר חווה ביקשה בית־המישפט

 ברח׳ שמה, על הרשומה לדירה להיכנס
 משמשת, הדירה בתל־אביב. 73 ויצמן

 על השניים. בין סלע־המחלוקת כידוע,
 הכניסה חווה על נאסרה קודם צו פי

 בית־המישפט דחה זה בשלב גם לבית.
 הדירה שנושא בקובעו בקשתה, את

 הגירושין מפרשת להפרדה ניתן אינו
הבא. בשלב כולו במכלול ויידון עצמה,

 זוגות עם ^
וגדקומגיות *

 דבר את קיבלה ארליכמן ווה ךץ
 דחיית ואת החולף בשבוע מעצרה 1 1

 קשה. באופן הדירה בעניין בקשתה
 ממעצרה כשהובאה השישי, ביום

 הארכתו, על לדיון לבית־המישפט,
 לידה שישבה החיילת, בתה ברע. חשה

בבכי. פרצה אף במישפט, וצפתה
 בצלאל של תגובתו את ביקשתי

 המאווררים מיפעל סטאר, בעל גורלי,
 שהמיסמכים לטענה בארץ, הגדול

 עורו־הדץ על־ידי למישטרה שהוגשו
 מוכן ״אני אצלו. מקורם שורר

 שלא התנ״ו, על אפילו להישבע,
 ולא המיגרשים, בפרשת דבר ידעתי
 מה יודע אינני איתה. התחתנתי בגללם
לא מקורם אך הללו, האשמות מקור

 כך. על ידיעה שום לי היתה לא אצלי,
 שרתוק, אריה שלי, שעורך־הדין יתכן

 לעורו־דין זה את ומסר וחיטט חיטט
שורר.

 אחרי אותה ראיתי ראשון ״ביום
 לראות נורא היה זה חודשים. שלושה

 לי כואב שבורה, ממש היא חווה, את
 איך לעצמה. עשתה שהיא מה על הלב
 אני כיום עצמה. ואת אותי הרסה היא
 ישן ממש רהיטים, בלי ריקה, בדירה גר
 אחרי כסף לי אין הריצפה. על

 הדירה עבור דולר אלף 228 ששילמתי
 כסף לי אין בונה. לסולל ויצמן ברחוב
 הכל. נגמר מיטבח, לי אין גז, לקנות

 ואני אותה, לראות לי נשבר הלב
 לה הצעתי בזמנו אותה. אהבתי כל־כך

 חצי, חצי הדירה את ונרשום בואי —
 כל את רוצה שהיא התעקשה היא אבל

 תקבל לא היא היום שמה. על הדירה
 רוצה היא לגמרי, הרוס אני כלום, ממני

 אשר את שהרסה כמו אותי להרוס
ידלין.״

 עתה העצורה אדווה נעמי
 מרווחת: באבו־כביר בבית־המעצר

 שנראתה אשה פגשתי לכלא ״בכניסה
 עתה. זה הובאה היא מוכרת. לי

 אותי מכירה היא כי לי ענתה לשאלתי
 בחיפה שנערכה במסיבה והתארחה

 מהסוהרות ביקשתי שנים. מיספר לפני
הסכימו לא הן אך לחדר, חווה את לצרף

 עם לחדר אותה הכניסו אופן. בשום
 שוב פגשתיה ונרקומניות. זונות שתי

 מתוחה היתה היא בארוחת־הערב.
 בבית, חיילת בת לה יש בבכי. ופרצה

 לה נעים לא וכל־כן־ לי, סיפרה כך
עצורה. שהיא תשמע שבתה

 גורלי, שבצלאל לי סיפרה ״היא
 מזה מסוכסכת היא שאתו בעלה,
 הוא בה. לנקום החליט ארוכה, תקופה

 בזמנו, לה שנתן הרירה את לקחת רוצה
מחיר." ובכל דרך בכל

 י שנותר גורלי של טענתו לעומת
 נשמעה הדירה, קניית אחרי דבר ללא

 איפוא, יתכן, כיצד — שונה טענה
 כשמלבד כלום, ללא נותר שאדם
 ב־מ־וו מכונית לאחרונה רכש הדירה
 לבנו ערך דולר, אלף 32 תמורת חדשה
 אלף 50 שעלתה רמדה, במלון חתונה
 נוספת טענה וילה. לבנו קנה ואף דולר
 מאשתו גירושיו במהלך שגם היא

 ארוכה מילחמה גורלי ניהל הראשונה,
 הפרשה שנים. שלוש בת וסוערת

 חודשים שלושה לפני שהעליתי
 מהכותרות, תרד לא כי והתנבאתי

 ההאשמות ליום. מיום וסוערת הולכת
 חדשים מלצוף חדלות אינן ההדדיות
 שירבוב של הנוסף, והנופך לבקרים,

 תרד שלא מבטיח ידלין, של שמו
מהכותרות.

■ יריב שולמית

חםהרים
ה ר ח ב  אגף־הרווחה לראשות ♦ נ

גרינ שרית תל־אביב, עיריית. של
 חדשה וחברה לשלושה אם ,44 ברג׳

הליב (מטעם מועצת־העיר בהנהלת
 של הצעירה אחותה גרינברג, רלים).

 היתה כבר כהן, גאולה התחייה ח״כ
באש — מועצת־עירייה חברת בעבר
 סדר על הראשונים הנושאים שני דוד.
 בקשישים הטיפול גרינברג: של יומה

מוכות. לנשים מוגן מעון והקמת
שפז  ארצות־ בקונטיקאט, ♦ או

 מהתקפת־לב, סובל כשהוא הברית,
 ריצ׳ארד (למישפטיט פרופסור

 שר־ של הבכור אחיו ,64 ארנס,
 בהתנגדותו הידוע ארנס, משה הביטחון
 הישראליות לעמדות הפומבית

הרישמיות.
ל פ ו  יול גרמניה, בהאנובר, ♦ ט
 החולה שחקן־הקולנוע ,66 ברינר,

גרמני, רופא על־ידי בסרטן־הריאות,

 שלום ש. משורר
ומפילוסופיה מסתתות

 תמציות בעזרת סרטן לרפא המנסה
 בן ברינר, מגזר. המופקות ויטאמינים

 את שהחל צועניה, ולאם מאנצ׳ורי לאב
 שממנו (עיסוק בקירקס כלוליין דרכו
 רב) מגובה ונפל מעד כאשר חדל

 בתפקידו בקרחתו, בעיקר התפרסם
 ובנשותיו ואני) (בהמלך סיאם כמלך

 לי, קאתי בהן, הרביעית שאת —
השנה. רק נשא ,25ה־ בת הסינית
ג חו  יוסי של 37ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 קיבוץ, יליד הבורסה, מנכ׳׳ל ניצני,
 הנשוי ניצני, כינרת. במושבה שגדל

 הגיע לשניים*, ואב לפיסיותראפיסטית
 אחרי כסמנכ״ל, ,29 בגיל לבורסה
 בר־ (באוניברסיטת כלכלה לימודי
 (בבנק ניירות־ערו ופקידות אילן)

דיסקונט).
ג חו  של 60ה־ הולדתו יום ♦ נ
 יוצא עיתונאי אלישעייף, ניסים

 שהירבה, לירושלים) קווקז(מקווקז
 של תשומת־ליבם את לעורר לאחרונה,

 בזכות בארץ ברית־המועצות יוצאי
 חטא, ללא עונש הרוסי סיפרו

 על־ידי בהוצאת־יוקרה שהודפס
 של מענק למחברו והביא מישרד־החוץ

 היהודית הסוכנות מן דולר אלפים 10
 ונשיא שרון אריק מצד ומחוות־כבוד

 הרוסיים הסופרים אגודת המדינה.
 לא לאלישעייף אין כי הסבורה בארץ,
הספרו הכישורים ולא הרוסית הלשון

 חטא, ללא כעונש ספר לחבר תיים
 לאתר ומנסה משורותיה אותו הישעתה

הספר. של האמיתי המחבר את

 של 65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 במשך שהיה מי ולדהיים, קורט

 לכן וקודם האום מזכ״ל שנים עשר
 שעברה בשנה אוסטריה. של שר־החוץ

 על־ידי נדרס כאשר קשה נפצע
 הולדתו. עיר בווינה, קרון־חשמלית

 האמריקאית, בפלורידה עתה שוהה
זיכרונותיו. את כותב הוא שבה

ג חו וילי של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נ
א 11 בבורו,א<יל, בנו * ר ק  שם על ,נ

ם קו ץ הולדתו, מ בו ל קי  אשר איי
בשרון.

 ע? לפני עד שהיה מי בראנדט,
 מי עשרה גרמניה, קאנצלר שנים
 לבריגיז בשלישית, שנישא אחר

 ארו מזה הקרובה ידידתו ,37 זיבאכר,
 שנמי סוציאליסט בראנדט, שנים.

 נ בגיל לשוודיה הנאצית מגרמניה
 הראשון אשתו את שם נשא

 השני אשתו גם קארלוטה. הנורבגית
 כ כאשר ,1948ב־ נשא שאותה רות,
 שג 31 נשוי נשאר ולה לברלין, שב

נורבגית. היתה
ג ו ח ה יום־הולדתו בחיפה, ♦ נ

 אגו נשיא שפירא, שלום של
 שיר הגנוז, (אור משורר הסופרים,

 בע יותר הידוע חצות), אחרי
 שע רוסיה יליד שלום. ש. הספרותי

 הח? אך כסתת, עבד ,19 בגיל ארצה
 שא? בגרמניה, פילוסופיה ללמוד

 הראשון שיריו את פירסם ושם יצא
 ו ארצה שובו מאז רבה. בהצלחה
 פורב יצירותיו אשר עברי, למשורר

 השוו דן מחזהו כולל כרכים, 13ב־
הראשונה. העברית האופרה —

ה ר ט פ  ב עטרה ,87 בגיל ♦ נ
 שנולדה הראשונה הילדה דב,

 ג׳ כאשר היווסדה, אחר שנה מטולה,
 דה־רוטשילד(הנד אדמונד הבארון
 כ מזיכרון־יעקב איכרים 60 הידוע)
 הרחו בצפון המושבה את להקים
 מזו מטולה מוכתר של בתו בן־דב,

 תל־ו מגן של ואלמנתו לישאנסקי
 היו בן־דב, גרשון השומר איש

 הציב בתודעת האחרונות בשנים
 ישר קול בתוכנית שהשתתפה אחר

 יו אחר ברדיפה שעסקה המירדף,
 מחתו איש בן-דודה, לישאנסקי,

 על־י נתלה אשר ניל־י, הריגול
בדמשק. התורכים

ר ט פ  מנד הרב ,89 בגיל # נ
 השג 57 שבמשך פשר, מנדל

 לספר נוסף פירסם, האחרונות
 7 כרכים 31 גם שונים, תורניים

 פסוק כל נטל שבהם שלמה, תורה
 אלוה ברא מ״בראשית החל התורה,

 פו הארץ״(בראשית, ואת השמים את
 1 את אליו וצירף א׳) פסוק א',

1 אי־פעם שנתפרסמו הפירושים

 ניצני מנפ״ל
וממושבה מקיבוץ

 שן כשר, נפטר כאשר פסוק. אותו
 וז הפרופסור(לפילוסופיה) של סבו

 בקו סיים הוא כשר, אסא השמאל
 לפסוק בהגיעו המלאכה, חצי את

 (״ושמו ויקרא ספר של י״ח פרק
 מחוי עשות לבלתי מישמרתי, את

התועבה...״)

ו ח ב ט  סין, בירת בפקין, ♦ נ
 מנ כחלק מלבים, אלף 200

 ״המזהו הכלבים נגד השילטונות
 ו הבירה״. רחובות את בהפרשותיהם

 יחוש יוטבע, בינואר האחד מן
 שית כלב כל למוות יוכה או ייחנק

 סנ עד ייקנס ובעליו פקין, ברחובות
 שיוו הכלל, מן יוצאים שקל.

 ברשותם אשר הכלבים את להחזיק
 מרע קירקסים, בעלי להבא:

זרים. ותושבים יחידות־המישטרה
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