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שביט, ציפי השחקנית של אביה שביט,
 בגרמניה היהודית הסוכנות גיזבר היה

 נווה־ים קיבוץ חבר השואה, שאחרי
ההס חברת־הדיג מנהל חיפה, שליד

 הדיג אגף ומנהל נחשון תדרותית
לני שפנה לפני במישרד־החקלאות,

אגרקסקו. הול

ר ט פ ד ,74 בגיל בירושלים, ♦ נ  ד
 26 במשך שהיה, מי ויתקון, אלסרד

 בבית־המישפט שמרן שופט שנים
 את לצמצם שביקש ויתקון העליון.

 לענייני מומחה היה הבג״ץ, הגשת זכות
 והספיק בגרמניה נולד הוא מיסים.
 עורן־-דין שנים 12 מדינה בטרם להיות

 מתפקיד עלה הוא פרטית. ~בפרקטיקה
 בצה״ל(בדרגת מישפטי סעד קצין של

 בית־המישפט של תורן לנשיא סרן)
 המדינה, ראשית עם בירושלים המחוזי
 מהרה, עד העפיל, שממנו תפקיד

העליון. לבית־המישפט

 אנגליה, בטרבתריק, ♦ נפטר
 מין סר ,77 בגיל פארקינסון, ממחלת

ששי הבריטי, משורר־הכתר בטג׳מן,
 משורר־ מישרת שנה. 12 בכהונתו מש

 וייעודו שנה־, 300 לפני נקבעה הכתר
 אירועי על לחרוז הוא המשורר של

 כל־כך התלהבו לא האנגלים התקופה.
 עושי־רהיטים של בנם מבטג׳מן,

 סיפרי־השירים אשר הולנדי, ממוצא
 כל עותקים אלפי במאות נמכרו שלו
 איי מילחמת אחרי ובמיוחד אחד,

 מלחבר בטג׳מן נמנע כאשר פוקלנד,
 על הבריטים נצחון לרגל כלשהו שיר

הארגנטינים.

ר ט פ  עזרא ,82 בגיל בחדרה, ♦ נ
 ש״י ואיש יפו יליד פרדסן דנין,

 שהיה ההגנה), של (שירות״הידיעות
 לפני ימים שלושה שהפגיש, האיש

 עם מאיר גולדה את המדינה, הכרזת
 עמאן. בבירתו, עבדאללה, ירדן, מלך
 מקימי בין דנין היה המילחמה אחרי
 (המחלקה הערבי השידור בית

 מכן ולאחר ישראל), קול של הערבית
 ולתור־ לאיראן מיוחד כשגריר שימש

 לפיתוחן הסיוע על כממונה __ךה,
החקלאי.

ויתקון שופט
לעליון מישפטי, מסעד

ה ר ט פ  בירת בבנגקוק, ♦ נ
 המלכה־ ,82 בגיל מכשל־לב, י-תאילנד,

 43 מזה אלמנתו באדני, רמביי האם,
 המלך אבי השביעי, ראמה של שנה 1

הנוכחי.

 היד׳ זה לתפקיד שמתה הראשון ״
 ומחזאי משורר גיונסון, בנגימין
 שנפטר חסור), הוא השטן (וולסון,

 אחד שיר לחבר ושנתבקש ,1637ב־
 המלך. של ליוסיהולדתו בלבד, לשנה

 ויליאם היו אחרים |-משזררי־כהר
 התואר טניסון. ואלפרד וורדטוורת׳ 1

 .המשורר הוא בולם של המדוייק
 היווני לנוהג זכר זר-חדפנה; עטור

 של ראשיהם את לעטר הקדום
בזר-עלי-דפנה. מעולים משוררים
2439 הזה העולם

היורדים שר ,,הירוקים .,הכרטיסים מרו קל״ו, עמיו־ם
מתחריו כ׳ טוען והוא ־ והבריא נותח במוח, בגידול לקה

לקוחותיו את לגנוב כדי שמת, ; השמועו! 1 או הניצו

 הבלתי־מעורער המלך היה וא ך*
 בלוס־ הישראלית הקהילה של 1 נ

 לפתחו משחרים היו היורדים אנג׳לס.
 שהיה היחיד כמעט היה הוא וליל, יומם

 את מהם אחד לכל להשיג מסוגל
קארד״. ״גרץ משאת־נפשו:

 יורדים של בנם קליין, עמירם
 בהיותו ישראל את שעזבו ישראליים

 בזכות סיפור־הצלחה הפך ,9 בן ילד
 עורר של שם לעצמו שרכש העובדה

 הירוק הכרטיס את לארגן היכול דין
 סכום תמורת ליורדים, כל־כך הנחוץ

 (העולם וכלל כלל מבוטל לא כסף
).20.8.80 ־ הזה

 היו קליין עמירם של לקוחותיו בין
 גם אלא ישראליים, יורדים רק לא

 מהמישטר שברחו איראנייס, מהגרים
שבר לבנוניים, מהגרים החומייניסטי;

 מנסי־ מהגרים ביירות; של מהתופת חו
 מיפאן, ממצריים, מירדן, כויות־הנפט,

בעולם. מקום ומכל מהפיליפינים
 לשחקן גרין־קארד השיג הוא
 ולזמרת סאתרלנד, דונאלד הקנדי

 השיג הוא פייתפול. מריאן הבריטית
 צרפתיים לשחקני־קולנוע גרין־קארד
 גרין־קארר השיג והוא ואיטלקיים,
 המאפיה חברי ישראליים, לעבריינים
 עצמם את מצאו שחלקם הישראלית,

 את שקריבלו אחרי קצר זמן כלואים
 כמה ובריח. סורג מאחורי הגרין־קארד,

 בני-הזוג למשל, כמו, מלקוחותיו
 נחתכו ושגופותיהם שנרצחו ראובן,

 לא לפחי־האשפה, ונזרקו לחתיכות
 המיוחל. הכרטיס את לקבל הספיקו
 את קיבלו מרוצחיהם חלק זאת, לעומת

 למישפ־ ממתינים בעודם הגרין־קארד
טם.

אהגה
גמעלית

 המבוקש הרווק הפך קליין מירם **
 היה הוא בקהילת־היורדים. ביותר ^

 במכונית- נסע מצליח, ),33(צעיר,
 נוספות בשתיים והחזיק פתוחה מרצדס
 ווסטווד באיזור יפהפה בית קנה במוסך,

כלה. וחיפש היוקרתי
עליו. עטו הישראליות החתיכות

 כמה עם מיקריים רומנים ניהל הוא
 חן מצאה מהן אחת לא אף אך מהן,

בעיניו.
 שנה מדי בישראל. מישרד פתח הוא

 עם ונפגש פעמיים לכאן מגיע היה
 הסדיר הוא הילטון. במלון לקוחותיו

 בעודם הירוק הכרטיס את לישראלים
 לארצות־הברית היגרו כשהם בארץ,

הנכסף. הגרין־קארד בידיהם היה
 שברצונו הצהיר קליין עמירם

 מגיע כשהיה ישראלית. כלה למצוא
 עם היכרות לו לערוך גיסו לישראל

 היה הוא לשווא. אך ישראליות, נשים
 מישראל מגיעים כשהיו מצויץ, מארח

 מארח היה הוא ידועי-שם, אורחים
 של מיסעדות־היוקרה במיטב אותם

לוס־אנג׳לס.
 במעלית פגש כשנתיים לפני

 מישרדו, שכן שבו בית־המישרדים,
 והוא התאהבו, הם אמריקאית, צעירה

אבד קלייז עמירם לאשה. אותה נשא

 הספר זלצר, סמי בעיר פה היה שבוע
 אותי פגש הוא בארץ. עכשיו שגר

 השמועות זה, ״מה לי: ואמר במסיבה
 חי לי נראה אתה מת? שאתה האלה

לגמרה'
 בעיר, ״השמוקים״ שכל לו אמרתי

מנ הישראליים, עורכי־הדין במיוחד
 להם מראה ואני בגב, אותי לדקור סים

בלוס־אנג׳לס. וגר וקיים חי שאני
 ג׳ורדאש, חברת מבעלי נקש, ג׳ו
שנפטר לו אמרו שיחת־טלפון, קיבל

 הנשואה לאחותי, מייד צילצל הוא תי.
 לנחם שמיר, שלמה הארץ לכתב
 שזה לו ואמרו התרגזו מאוד הם אותה,

 אליי טילפן הוא אחר־כך שטויות.
 הישראלים שכל מבין ״אני ואמר:

 גופה.' אין אבל שלך, להלוויה הולכים
 סרט, שווה שלי שהסיפור אמר הוא
 בן־אדם קוברים איך ייאמן לא שזה

בחיים. בעודו
 הוא עלי, ששמעתי אחר סיפור

 חזרה שלי ושהנשמה נפטרתי, שאני
 השניה, בפעם בחיים ושאני שלי, לגוף
הנוצרי. ישו כמו

 עשיר שקליינט הוא אחר סיפור
 אותי והטיס 707 בואינג שכר שלי

 את גומרים שבו מקום לאיזה לשווייץ,
 שאני זה אחר סיפור בסנטוריום. החיים

 מתחזה אחר ושמישהו בחיים, לא
קליין. כעמירם

 בהריון, ליגדה, אשתי, בינתיים
 להיות מקווה ואני השישי, בחודש
 מרגיש אני לאבא. אוקטובר בחודש

 הולך למישרד, לפעם מפעם והולך טוב
 למירוצי־סוסים, שישי, יום למסיבות

 ברוך אני, בפארק. כלבי עם ומטייל
 מאמין לא אחד אף אבל בחיים, השם,

 חול־ להדפים מתכוון אני ולכן לי,
 פרפקס, ברחוב אותן ולחלק צות־טי
ועלי בלוס־אנג׳לס, ״הישראלי' הרחוב
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וה״מרצדם״ קליין פרקליט
ביותר המבוקש הרווק

 החתונה הישראלית. הקהילה לרווקות
 מהמפוארות היתה מספרים, כך שלו,

עיר־הסרטים. שידעה
 הכל. נגמר כמעט אחד, יום ואז,
 מצפה אשתו כי התבשר עמירם

 מיחושים אך מאושר, היה הוא לתינוק,
 הלך הוא אותו, הטרידו בראשו קשים

 מגידול סובל הוא כי והתגלה לבדיקות,
בראש.
 העניינים השתלשלות על
 ״העולם למערכת כתם הוא מאז

הזה״:
 גילו רופאיי חליתי. השנה באפריל

 של הימני בצד מגידול סובל אני כי
 מחלים, אני וכעת ניתוח, עברתי ראשי.
לאט־לאט. מסתדר והכל

 הציבור את שהציפו השמועות
 בלום־ במיוחד באמריקה, הישראלי

 היו חליתי, כאשר ובניו־יורק, אנג׳לם
 עורכי- הפיצו השמועות את מדהימות.

 ממנהרה להיפטר ששמחו אחרים, דין
שכמותי. רציני

 ניתוח־ שעברתי שמעו כשהם מייד
 הם שנפטרתי. שמועה הפיצו הם ראש,
 ולנצל שלי הקליינטים את לקחת ניסו
 הקליינטים על לעשות כדי מצבי, את

 העיר בכל שמועות הפיצו הם כסף. שלי
 ללקוחות והציעו נפטר, קליין שעמירם

אליהם. התיקים את להעביר שלי
 תחנת־הטלוויזיה בעל בלייזר, פיל

 בתוכנית־הטל־ אמר טודיי, איזראל
 לעצמי מתאר אני שנפטרתי. וויזיה
 שהפסקתי מפני עלי כעס שהוא

 שנים במשך בטלוויזיה. אצלו לפרסם
 אחר־ בו. לתמוך כדי אצלו, פירסמתי

 הכסף את זורק שאני משראיתי כך,
 לא בלייזר פיל אצל ושהפירסום לפח

הרצי הלקוחות כי לקוחות, לי מביא
 שלו, בתוכנית צופים אינם ממילא ניים

לפרסם. הפסקתי
 ידעו לא אנשים חודשים, במשך כך,

 אני אם עצמם את ושאלו להאמין, למי
 מקום בכל מת. כבר שאני או בחיים

 במיסעדות, ישראלים, נמצאים שבו
על רק דיברו הם מיפגש, בכל במסיבות

 מת. או חי הוא האם קליין, עמירם
 בשיחות־טלפון, הוצף שלי המישרד

השתגעו. כימעט שלי המזכירות
 הלוויה

גופה גלי
 שמהקונ־ הוא יותר שמצחיק ה **

 בלוס־אנג׳לס הישראלית !■/סוליה
 ניתוודראש שעובר שמי שמועות יצאו

 ישראלים מאוד הרבה חי. מזה יוצא לא
 במיוחד לפחוד, והתחילו נבהלו באמת
 ממש והן שלי הקליינטים של הנשים

 שיבעה, לשבת שלי למישרד ובאו בכו
 בסדר, שהכל להן אמרו שלי והמזכירות

 בעצמם. עזבו שלא מי את החוצה וזרקו
 אמר בקונסוליה האנשים אחד

 מקבל שני ישראלי ״כל שלי: לקליינט
 אולי קליין, עמירם דרך גרין־קארד

 סוף־סוף זה מת, כשהוא עכשיו,
ייפסק."

לפני כנפיים. להן עשו השמועות

הח■ המת
בלוס־אנגילס


