
 וכיצד נוספת יין לכוס הילל שלמה סירב מדוע
בן־אליעזר לבנימין עוגה עם קפה הוגש

ש מי חרמון, רוחמה ■
 יצחק של כ״רוחמה התפרסמה

 כמזכירתו שימשה כאשר רביך
 וכשגריר כרמטכ״ל כיהן עת

 פאר ברוב חגגה בוושינגטון,
ב מצה״ל, שחרורה את ובהדר

 הלאומי. לתיאטרון הסמוך קפה
 עמוקת־, שחורה בשימלה רוחמה,

 הקפידה' וגדולת־מחשוף, שסע
 אורחים לאירוע יסתננו שלא
 לאשת־צבא, כיאה הוזמנו. שלא
 מי ביותר. קפדני הסינון היה

 היו, אותו אותו לעבור שהצליחו
 רבין, ולאה יצחק היתר: בין

שימחה גור, ומרדכי רימה

 בלהקת־ ולחבריו לקורן ותיק,
 עומד ״אני המפורסמת: הנח״ל
 מייד סגן־אלוף!״ בקרוב לקבל
 הכינו והחברה שימחה, קמה

בעיצו מסיבת־הפתעה. לכבודו
 החתן בירר המסיבה של מה

 השימחה. סיבת מהי המופתע
 בתימהון: הגיב לו, משנודע

 אמרתי בסך־הכל חבר׳ה, ״אבל
מעליי!" סגן־אלוף מקבל שאני
 גוטמן. יחיאל עורר-דיו ■
 בחברת במיזנון־הכנסת, ישב

 בן־אלי־ בנימין חבר-הכנסת
מל ללכור נואשות וניסה עזר,

הארוכה הציפיה כדי תוך צר.

מל כעשרים האנשים, מלאת
 גוטמן, אל התקרבו הללו צרים.

 ונקשו העברים מכל הקיפוהו
 גוטמן, באגודליהם. אחיד בקצב
 מרוב התגמד גדל־מימדים, איש
 בלתי־נשכח בירור ומבוכה. פחד
 כי הבהיר בעלי-המיסעדה עם

 מסמנים לכלבים רק ״אצלנו,
 באגודל...״ ככה,
 מיק־ בן־אליעזר לו השיב ■

 באחת ביקור בעת רה־קונטרה:
 נכנס, הרחוק המיזרח מארצות

 בהיותו יוקרתית. למיסעדה רעב,
השול אחד ליד התיישב עייף

היש הגיע מחוייך מלצר חנות.

 ובירר, יותר בכיר מלצר ראלי
 בך כראוי. האורח הובן האם

המ מה על הבין לא אליעזר
 ראש- שולחנו אל הגיע אז הומה.

 מבוקשו את ובירר המלצרים,
 רוצה ״אני מופגנת. בקרירות

ה פ " עם ק ! ה ג ו היש דרש ע
 זה ״טוב, רבה. באי־נעימות ראלי

 כמה מקץ נענה. שתקבל!" מה
 המיוחלת המנה הגיעה שניות,

עוגה. לה צפה שבו קפה —
גול פנחס חבר-הכנסת ■

 אברהם בח״כ פגש דשטיין
גולד חגיגי. באירוע שפירא

טוב, במצב־רוח שהיה שטיין,

 גולדשטיין מיקרי. אינו התאריך
 בדיוק נסיעתו מועד את תיאם
בקר להשתתף שיזכה כך נמרץ

השנתי. נבל
 נעלם שפירא הרב גם ■

שפי הפרלמנטרי. מהנוף זמנית
 הכספים ועדת יושב־ראש רא,
 לארצות־ ״קפץ" הכנסת, של

 של ברית־מילה לרגל הברית,
מנכדיו. אחד
 המוכר דר, אילן השחקן ■

 הטלוויזיה מסידרת הרחב לקהל
 יום״ את חגג קרובים, קרובים,
בצריף שעבר, בשבוע הולדתו,

 פלשו אשר המיספנה אנשי של התצלום את בעיתון ראתה רובין אסתר כאשרוובין ראובן
 זהו שבלישכה. הציור תולדות את סיפרה (למעלה), ההסתדרות מזכ׳ל ללישכת

לירות. שמונה תמורת יעקב) של לוינסון(אביו לאברהם מכר שאותו רובין, ראובן המנוח, בעלה של ציור

 ממסעותיו באחת כיצד, סיפר
 למיסע־ נכנס לניו־יורק, הרבים

 ידו את הרים גוטמן מפוארת. דה
 המלצרים אחד באגודלו. ונקש
 לחבריו. וסימן בתימהון הגיב

 ונקש קורה מה הבין לא גוטמן
 הגיחו לפתע שנית. באגודלו

הגדולה, המיסעדה פינות מכל

 עוגה,״ עם קפה רוצה ״אני קל.
 הישראלי. הח״כ אותו הינחה

 אחרי משתומם. נראה המלצר
 ובירר: שנית חזר שניות כמה

 עוגה?" עם קפה רוצה ״אתה
 המלצר חיובית. היתה התשובה

נוס שניות כמה וכעבור נעלם
היש־ של שולחנו אל הגיע פות,

 שבירך״ ״מי לעשות החליט
 הספיק ובטרם בירך לרב־ח״כ.

 שמחוותו לו הסתבר להתאושש,
 שקלים 18ב־ לו עלתה הנדיבה
חדשים.

 מנע לא הזה הכספי הנזק ■
 בסוף להיעלם, הליברלי מהח״ב

בראזיל. לטובת מהארץ, השבוע,

אובין יצחק ת ב חנ ת די ל צה גלי ל ב כ שי ת לה אלו ש ם ל לי תר. גלי מעל חיי א ה
 של האזרחיים והעובדים החיילים עם רביו נפגש המישדר בתום

כאשר מודעי, יצחק גם קיבל דומה מתנה כמזכרת. גל״ץ של מיקרופון לו שהעניקו התחנה,

 אכן המיקרופונים אמיתי. המיקרופון אם שאל מודעי בתחנה. שבועיים
 גם למקום בא צבאיים, סודות ייפלטו לא שבשידור כדי פועלים. אינם אולם אמיתיים,

ה: השידור. לפני שעה שני, יצחק תת־אלוף הראשי, הצבאי הצנזור מ ל סרגוסטי. ענת צי

 הצגה אחרי הגיע דר הירושלמי.
 וביניהם שחקנים, קבוצת עם

תאו עודד אלמגור, גילה
 העליזה החבורה ואחרים. מי

 מאוחרת בשעת־לילה התיישבה
הצ לשימחה דר. את והפתיעה

 שסיימו נערים חבורת טרפה
 הלילה. באותו כלשהו קורס

 שרו כהוגן, שהשתכרו הצעירים,
 אחר־כך שמח!" ״יומולדת לדר
 וחזרו הירושלמי בקור יצאו

 ועשבים קוצים זר כשבידיהם
חתן־השמחה. עבור קלועים

 בצינעה חגג החמישי ביום ■
 הטלוויזיה מנהל בראל, יוםןל

 זמן־מה ששימש ומי בערבית,
בפו הכללית הטלוויזיה כמנהל

 בנו. של בר־המיצווה את על,
 את לחגוג היה המקורי התיכנון
 במלון והדר פאר ברוב האירוע
 בינתיים אולם ירושלמי, יוקרה
מח אחרי בראל של אביו נפטר

החגיגה. אופקה ולכן קשה, לה
לשי פעולותיו במיסגרת ■

 ומישפחו־ האסירים תנאי פור
 סויסה רפי הגונדר פתח תיהם,

 הוא הרעיון בעפולה. לישכה
המתגו אסירים, של שהוריהם

 יצטרכו לא הצפון, באיזור ררים
 שם רמלה, לכלא רגליהם לכתת

 של פניהם את לקבל סויסה נוהג
האסירים. מישפחות

הטל כתב יערי, אהוד ■
 של ובעלה לענייני־ערבים וויזיה
 ברצח הנאשמת יערי, חווה
השי ביום ערך מלבסקי, מלה

ב אשתו אצל ראשון ביקור שי
הגיעה שאליו נווה־תירצה, כלא

 ציפי בנם. עם דיניץ וויוויאן
אבי טולדנו, אבי שביט,

 איצ׳ה חן, ושולה קורן נועם
 פרם גיגי הקבלן ממבוש,

 גיטה שימון!״), של (״האח
ור ג׳יבלי בנימין שרובר,

אחרים. בים
 התבטא, דיניץ שימחה ■

 קשריו טיב על הזדמנות, באותה
 ״קיבלתי בעלת־השימחה: עם

 העיף מרבץ,״ בירושה אותה
והו לידו שישבה ברעייתו מבט
 בענייני־ רק ״אבל מייד, סיף

עבודה..."
 הבימה, על יותר, מאוחר ■
 כשהתמנה — כיצר דיניץ, סיפר

 בארצות־הברית ישראל כשגריר
 מרכין, בירושה רוחמה את וקיבל
 חדרו, אל זו נכנסה — קודמו
 לו והודיעה בלבד, יומיים אחרי

 ביחידות. לשוחח שעליהם
 סגרה רוחמה דיניץ. תמה ״כבר?"

 בדרמא־ מולו עמדה הדלת, את
 בהריון!" ״אני לו: והודיעה תיות

 להבין הנבוך דיניץ הספיק בטרם
המז הוסיפה ולמה, ואיך כיצד
 קרי: מיצחק..." עוד ״זה כירה:

רבין. עם מתקופת־העבודה
 נחפז קורן אבינועם ■

 במקום, הדלפק ליד לשבת
 וניסה ועט פיסת־נייר הוציא

 התבקש הוא משהו. לשרבט
 ברכה ,90ה־ בדקה לייצר,

לבעלת״השימחה. מחורזת
 סיפר שירבוט כדי תוך ■
 איצ׳ה של חוויותיו על קורן
 קורן בקהל. שהסתובב גולן,

רב־סרו גולן, בישר כיצד שיחזר
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