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234760 ־70163 יהודה בן

 הכשר הסיני התפריט
מסעדות של

ה רינ מ
 לארוע שלך הפתרון הוא

מלהיב משפחתי-גסטרונומי
אישיות, משפחתיות, שמחות

 בר-מיצווה, הולדת, ימי יובל, ימי
נישואין, ארוסין, מסיבות

ת דו ם סעו —ועוד עסקי

 תל-אביב
 מרינה מלון

נמיר ככר ו,67 הירקון

מלון׳דיפלומט ״5*2•3244״ל■
 תלפיות ,6 עציו! רח׳
),02(777 777.טל

, ת? סע•
^ ה 3- ע ר £ א 3 6 3•

גרפיקאי/ת
סדו־צילום. זה מה דע/ת1י את/ה

 סדר אותו עכשיו יקר. תענוג
 מחיו את נשתשמע/י כסף. בפחות

 שתשלמ/י הראשון המינימום
שהכרנו תשמח/׳ - אצלנו

03־447363 צפריר רוני

חמחרים
זהיחצנית האלמן

או ש מו אלברטו ברומא, ♦ ני
 האיטלקי, הסופר(העור) ,78 ראביה,

 ילידת גרושה ,3 נ אילרה, וברמן
 של יחסי־ציבוח (אשת ויחצנית ספרד

 מות אחר מחודשיים פחות מו״לים,
מוראביה. של הראשונה אשתו

• • •

לחבר־כנסת משליח
 של 50ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 שעלה בגדאד, יליד אליהו, שלמה
 לזה בחברת־ביטוח שליח נער מתפקיד

 חברת־הביטוח ובעלי מנכ״ל של
 ולשתי בנים לשני אב אליהו, אליהו.

 כהונה תקופת לשרת גם הספיק בנות,
ד״ש. כח״ב בכנסת(התשיעית), אחת

• • •

הבכיר הפקיד בן
 של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 הגבורה עיטור בעל בן־נון, יוחאי
 הפלמ״ח מראשוני ישראל), (גיבור
 במיסגרתו הימי, הקומנדו ומייסד
 אניית־הדגל את ,1948 בסתיו הטביע,

 בן־נון, פארוק. המלך המצר?, הצי של
 ול־ חיל־הים למפקד מכן לאחר שהיה
 והאגמים הימים חקר מוסיאון מקים

 מארבעת אחד הוא חיפה, שבמבואות
ירו עורך־דין פישמן, בנימיו של בניו

 הבכיר היהודי הפקיד שהיה שלמי,
 אגף (ראש הבריטי המנדט בתקופת

קרקעות). והסדר רישום

 מתנדב משורר,
ומתרגם

חוג ל60ה־ יום־הולדתו ♦ נ  ט. ש
 משורר כרמי, שחורים) פרחים (אין
 כרמי בשם שנולד ארצות־הברית, יליד

 מילחמת־ בימי ארצה עלה טשרני,
 (מתנדבי המח״ל במיסגרת העצמאות

 וב־ בפלמ״ח כקצין שרת חוץ־לארץ),
 במשך שימש, מכן ולאחר חיל־האוויר

 (סיפ־ בהוצאות״ספרים עורך שנים,
 נודע וגם עובד) עם הפועלים, ריית

 ליל (מחלום שלו המחזות בתרגומי
הצי והעין הפרטית האוזן עד קיץ

 שלו הדו־לשונית ובאנתולוגיה בורית)
העב השירה של ובאנגלית) (בעברית

היוק האנגלית פנגווין בהוצאת רית,
רתית.

המושל
ממיפעד־התמו־וקים

ל60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג יצ ש
 של העשירי* האוצר שר מודעי, חק

 כימי מהנדס מודעי, ישראל. מדינת
 בלונדון צה״ל נספח סגן היה בהשכלתו,

 הצבאי (ומושלה50ה־ שנות בראשית
 שנותיו רוב ועסק ),1967ב־ עזה של

ב רבלון מיפעל־התמרוקים בניהול
 על בהתמודדותו שנכשל אחר אשדוד.
 נבחר, הרצליה, עיריית ראש תפקיד

 תשע לפני והיה, לכנסת שנים, 12 לפני
והתשתית). לשר(האנרגיה שנים,

פרדס! בן טייס
ל65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג  דן ש

 תל־ ויליד פרדסנים בן טולקובסקי,
ששי בהשכלתו, מכונות מהנדס אביב,

הא בחיל כטייס במלחמת־העולם רת
 ה־ בשנות והיה, הבריטי המלכותי וויר
 מכן, לאחר ופנה, חיל־האוויר מפקד ,50

השקעות). (דיסקונט לעסקים

 קפלן, אליעזר בתפקיד: קודמיו *
 ספיר, פנחס שרף, זאב אשכול, לוי

 ארליך, שימחה רבינוביץ, יהושע
 ויגאל ארידור יורם הורביץ, ייגאל

כהן־אורגד.

ואודי אבן־חן ג׳ודי דוברת־בטן
ברירה...״ שאין והחלטתי בראי היטב ״הסתכלתי

 ישנים שקלים אלף 39 על צ׳ק רשמו
 לקבל שהספיקה לפני עוד והסתלקו.

 אבן־חן הוכתה הבא, הפציינט פני את
 במדים, שוטרים שלושה בתדהמה:

 לחדרה נכנסו בידיהם, שצו־חיפוש
 החרימו התל־אביבי, בבית־מדיכלל

אפש ניירת וכל לקוחות של תיקים
הקי מן תעודות־הסמכה הורידו רית,
והו הדלת שעל השלט את תלשו רות,

להת אבן־חן, אברהם ולבעלה, לה רו
 מרחב־ במישטרת לחקירה אליהם לוות

הירקון.
 נלקחו זה, עם זה לדבר עליהם נאסר

 מהם אחד כל טביעת־אצבעות, מהם
 אתם למה מתחזים! ״אתם בנפרד. נחקר

 אתם למה דוקטורים? לעצמכם קוראים
 אותם שאלו בבית־הרופאים?" יושבים

החוקרים.
לפילו דוקטור שהוא אמר אברהם

ש אמרה ג׳ודי בענייני־תזונה, סופיה
 הסבירו ושניהם לתזונה, דוקטור היא

 בתל־ ריינס שברחוב מדיכלל שבבית
 גם אלא רופאים, רק לא יושבים אביב

 בכף־יד) כירולוג(קורא קוסמטיקאית,
שונים. בנושאים ויועצים

 מאוחרת, בשעת־ערב רב, זמן כעבור
 השופטת של לביתה השניים הובאו
 מהשד ביקשה המישטרה פורת. מרים
 הקליניקה, לסגירת צו להוציא פטת
 אף ומגזר ש״מחסה טענה פורת אבל
 את דחתה מת", לא עוד בינתיים אחד

 בערבות השניים את ושיחררה הבקשה
 אחד. כל ישנים שקלים מיליון חצי של

 דרכונו את להפקיד הורתה לאברהם
המשטרה. בידי

 שבועות, שלושה לפני זו, חקירה
בני־ פתחו מאז במניין, השלישית היתה

 לקליניקה נכנסו ״השוטרים השבוע.
 מפה!׳ תצאי אמרו,גברת, גסה, בצורה

 אותם, סילקו הפציינטים, בנוכחות
 אמון בונה אני המזכירה. את הבהילו

 קשה בי פגע וזה שלי, המטופלים עם
 והם ממני, רוצים הם מה שאלתי מאוד.

 במישטרה לחכות לנו נתנו ענו. לא
 אדם על עובדים שככה נר׳אה זמן, הרבה

שיישבר. מחכים פסיכולוגית, בצורה
 \ ועורך־ לאכול, ללכת לנו נתנו ״לא

 לנו להביא ללכת צריך היה שלנו הדין
 .! אני כאילו הרגשה לי היתה סנדוויצ׳ים.
 ד חקי־ על קראתי פושעת. קרימינלית,

במ אני כאילו והרגשתי בגסטאפו, רות
כזה. קום

 משהו לעשות כדי לארץ ״באתי
 לי והיתה — לאנשים לעזור יפה,

 מה וזה — רבים עם גדולה הצלחה
בחזרה. מקבלת שאני

 בעיתונים כתוב שהיה מה ״לפי
 מאוד פגע וזה שנעצרנו, אנשים הבינו

 קטנה, עיירה היא רמת־השרון בילדים.
לטר נכנסו הילדים מדברים. אנשים

,ההו שלהם מהחברים כששמעו אומה
 לא והגדול בבית־הסוהר', שלכם רים
 כמה במשך לבית־הספר ללכת רצה

ימים."
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 בני של כרטיסי־הביקור **ל
^הזוג  ייעוץ אבן־חן, ״ד״ר כתוב /
וויט צימחונות בטיבעונות, ריאטתי
 והמפורט, הארוך השאלון בסוף מינים".
 למלא מטופל כל מתבקש שאותו
• שהוא והמזון בריאותו למצב בנוגע

יועצי־ את עצה פנימה, נרצו !השוטרים

ו ד א ה 1)7 א
 מאר־ הגיעם עם הקליניקה, את הזוג שנכנ־ הצעירים הגברים ני **ץ

 שנים(העולם שלוש לפני צות־הברית אבן־חן, ג׳ודי של לקליניקה סו 14/
 החקירה היתה ״הפעם ).12.12.84 הזה על התלוננו תזונה, לענייני יועצת

 מאשר יותר הרבה וקשה חריפה מה — ייעוץ קיבלו הם כאבי־בטן.
ג׳ודי סיפרה הקודמות,״ בפעמיים להימנע, וממה צירופים באילו לאכול,
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