
חמרורים
 במימסד הקיבוצניקית

האיטלקי
 יום־הולדתה בירושלים, ♦ נחוג

 41 מזה אלמנתו, סירני, עדה של 80ה־
 סירני, אנצו ההגנה איש של שנה,

 מאחורי במילחמת־העולם שהוצנח
 נתפש באיטליה, הגרמניים הקווים
 חבר של בתו סירני, להורג. והוצא

 המאה בראשית רומא עיריית מועצת
 ראש־העיריה בראשה עמד (כאשר
האי הבירה בתולדות הראשון היהודי

 שנה, 60 לפני בעלה, עם היתה טלקית),
קש את ניצלה ברנר, גיבעת ממייסדי

 שלאחר האיטלקי המימסד עם ריה
 שר היה מגיסיה מילחמת־העולם(אחד

 ניצולי- עליית לאירגון בממשלה)
 ספינות בסיפרה כתבה שעליה השואה,

דגל. ללא
• • •

בחטיבת השחקן
הצנחנים

 המכונית התהפכה כאשר ♦ נהרג
 ממסיבת־נישואין, בשובו נסע, שבה
רובינ (״שמיל״)שמואל ,32 בגיל

 נוער מדריך טיולים, מדריך שטיין,
 בתל-אביב נווה־צדק תיאטרון ושחקן

 כאמן ידוע שהיה בלבד), (מוכרים
(בח צנחנים מ"פ רובינשטיין, לוחם.
 סרן(במיל׳), בדרגת גוייסה) שלא טיבה

להש התכוון גבול, יש מפעילי היה
 מאיר נגד בהפגנה מותו, ביום תתף,
בגבעתיים. כהנא

נהמימסד היתומה
ה ר ט פ  ארבע אחרי ,41 בגיל ♦ נ

 ,41 בגיל במחלת־הסרטן, מאבק שנות
 את שפרסמה משוררת וולך, יונה
 ,22 בגיל הראשון(דברים) שיריה ספר

 וולך, שבועיים. לפני והאחרון(צורות)
 לפני זעזעה מלחמת־העצמאות, יתומת
 בשיר הדתי המימסד את מספר שנים

 לערוותה. התפילין את שקישר
• • •

קסדת־הזהב חובשת
 בגיל הסרטו, ממחלת ♦ נפטרה

 הקולנוע מלכת סניורה, סימון ,64
 שלה הקאריירה את שהחלה הצרפתי,

 הזהב) (קסדת 40ה־ בשנות
 אותה וסיימה זוהרת כבלונדית

 כבדת־ כאשה הצפון) לאחרונה(כוכב
 שהיתה סימון, וצרודת־קול. בשר

 השחקן־הזמר של שנה 35 זה אשתו
 (בה גרמניה ילידת היתה מונטן, איב

 בצבא פולניה, יוצא יהודי אביה, שרת
 מלחמת־ שלאחר הצרפתי הכיבוש
 גם שנודעה הראשונה) העולם

 אוטוביוגרפיות ומחברת כשמאלנית
רבי־מכר. שהפכו

 בממלכת השמרן
התקשורת

 מהתקפת־לב, בברלין, ♦ נפטר
 איל- שסרינגר, אבסל ,73 בגיל

 11 של מעסיקם הגרמני, העיתונות
 עשרות של ובעליהם עובדים אלף

שהמ וחינמונים, שובעונים יומונים,
ה צהרון בילד, הם בהם פורסמים

 ודר מיליון) 5(רב־התפוצה שערוריות
 ימני שמרן שפרינגר, רב־היוקרה. ולט

 יומן גם קיצוני(ראה ואנטי־קומוניסט
 במילחמת־ בצבא, שרת שלא אישי),
 דרכו, את החל בריאות, מסיבות העולם,

רדיו. שבועון בהוצאת לאחריה, מייד
• • •

בפחי־ המציתים
האשפה

 לפחי־האשפה ,1985ב־ ♦ הוטלו
סטטיס לדעת ארצות־הברית, ברחבי

 מיליארד 16 אמריקאיים: טיקאים
 שני חד־פעמי: לשימוש חיתולים
 מיליארד 1.6 סכיני־גילוח; מיליארד

 מציתים מיליון 348ו־ כדוריים עטים
חוזר. למילוי ניתנים שאינם
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מחוסר״עבודה. הוא כיום(למעלה) בארץ. ביותר הגדול מישרד״הנסיעות

 הוא בשמיים, אלוהים יש ם ^
£ > כגמו פילובסקי לעוגי ישלם //

 15 במשך לי שעשה העוול כל על לו
 רוזנברג סמי השבוע אמר כך שנים!"

 כששאלה ,9ה־ בת מאיה לבתו )44(
בשמיים. אלוהים יש אם אותו

 את להבין מכדי עדיין קטנה מאיה
 מישפחתה, על שניחתה הטרגדיה גודל
 ושחורת־ה- היפה הילרה אפילו אולם

 במהלך־ השתבש שמשהו מרגישה עין
 שהיתה מישפחתה, של התקין החיים

המצ המישפחות אחת לא־מזמן עד
בארץ. ביותר והעשירות ליחות
 למישפחה, המקורבים ידידים, רק

 עתידים באוקטובר 13שב־ יודעים
 ובני־מישפחתו רוזנברג סמי המיליונר
 האדיר הרכוש כל בחוסר־כל. להישאר
 של שנים בעשרות המישפחה שצברה
 הנושים, על־ידי יוחרם כלכלית הצלחה

סמי. של אישיות ערבויות להם שיש
 את גם לעקל עתידים הנושים

 ואשתו המיליונר של הפרטי רכושו
 עצמה. בזכות עשירה היא שגם מירי,
מבת בן־צבי הקבלן של בתו היא מירי

 בעצם או יש, רוזנברג לבני־הזוג ים.
 ביותר היפות הדירות אחת היתה,

 משתי מורכבת הרירה בנווה־אביבים.
 והיא יחדיו, שחוברו לזו, מעל זו דירות

 דירות גם יוחרמו בטוב־טעם. מרוהטת
 שתי וכן להם, השייכים ומיגרשים
 מומתבני־הזוג. של המכוניות

משוריינת
 חברת־הנ־ של לבעלים קרה ץ^ה

 ביותר והמצליחה הגדולה סיעות 1̂
ושירתה שהטיסה חברה בישראל,

בחו״ל? שטיילו מהישראלים שליש
 נחיתת־ על המדהים הסיפור הנה
קופל. חברת של הריסוק
 הגיע השניה מילחמת־העולם לפני

 וחסר־כל, אלמוני פליט מפולין לארץ
 לעבוד התחיל הוא רוזנברג. קופל בשם

 רו־ בשם נערה והכיר בנמל־יפו, כסבל
 שחסכו הכסף ובמעט התחתנו, הם זה.
 שמו על ״קופל״, שנקראה מונית קנו

בעליה. של הפרטי
 שבעליה היחידה המונית היתה זו
 מתל־אביב נוסעים בה להסיע העז

 במילחמת־העצמ־ בלוד לנמל־התעופה
 ערביים. בכפרים שעברה בדרך אות,

 שיר־ בלוחות מכוניתו את ציפה קופל
נשק. נשא ואף יון,

 העני הפליט הצליח לאט־לאט
משג חברת־מוניות של לבעליה והפך
וניה במישרד עבדה רוזה אשתו שגת.

העסק. את לה
 עדינה, בשם בת נולדה לבני־הזוג

סמי. נולד יותר מאוחר שנים וארבע
 ה־ לעסק הילדים נכנסו כשבגרו

 את שלחו ההורים המשגשג. מישפחתי
 יוקרתי בבית־ספר שפות ללמוד עדינה

 כרטיסי־ 13 מגיל מכר סמי בז׳נווה.
ב תל־אביב־הרצליה בקו לים, נסיעה
גרוש. 70 מחיר

 לשווייץ, סמי גם נשלח כשגדל,
 למדה שבו בית־הספר באותו ללמוד
אחותו.

 הכירה היא בצבא, היתה כשעדינה
 של בנו פילובסקי, שמואל(״עוגי״) את

 הזוג של החתונה תל־אביבי. קבלן
 אז שהיה רמת־אביב במלון נערכה
 לחתונת הוטס וסמי האופנה, בשיא
מז׳נווה. אחותו

 ישרם הוא בשמיים, אלוהים ■ש ״אם
 רוזנברג, סמי אומו ,,נגמול!! לעוג■
 י המתמוטטת. ..קובל״ חבות ■ווש
שלו המלא הסינור לראשונה באן

ד נ ס ו ו
 החתן הוכנס החתונה אחרי מייד
לע המישפחתי, לעסק הוא גם הצעיר

 שייכת שהיתה טורס, ביונייטד בודה
למישפחה.

 .העובדים עם הסתדר לא עוגי
 ועבר עסקי־הנסיעות את עזב בחברה,
 בהתחלה הקל. הבידור בשטח לעסוק

 ושניהם רומן, דני עם לשותפות נכנס
 עומר היפואי מועדון־הלילה את ניהלו

 האמרגנים בין השותפות כייאם.
 את האשים מהם אחד וכל התפרקה,

קשות. בהאשמות מישנהו
 המועדון את לנהל עוגי עבר משם
 עם יחד בצפת, הקטנות השעות
 הוא יותר מאוחר שרז. יעל הזמרת

גיורא האמרגן עם לשותפות נכנס

ה 70וה־ 60ה־ בשנות שהיה גודיק,
 *י בישר־ ביותר והמצליח הגדול אמרגן

בהר במיסעדה השקיע גם עוגי אל.
צליה.

 ן במיוחד, פרחו לא עוגי של העסקים
 אביה, בקופל, הפצירה שעדינה ואחרי

 המישפחתי, לעסק עוגי את להחזיר
 בשנת לקופל חזר ועוגי האב נעתר
 ] החשבונאי בצד שם לעבוד כדי ,1969

העסק. של
 בהשתלמות סמי היה הימים באותם

 בי־או־איי־סי(היום התעופה בחברת
 נכנסה אחד יום איירווייס). בריטיש
 1 לבקר שבאה משגעת, חיילת למישרדו

̂  לחיילת במישרד. שעבדה שלה חברה
רומן ניהלו ומירי סמי מירי. קראו היפה

איכילוב, בבית״החולים טמי אושפז שבועיים לפניבבית ע״ף
 מאוחר בהתקף־לב. לקה שהוא חשש שהיה מכיוון

הקשה. מהמצב כתוצאה התמוטטות״עצבים, היתה שזאת התברר יותר


