
 אחרי דולר. אלפים 10 בסביבות
 לחברת־החקירות ששילמתי שפורסם

 כדי דולר, אלף 80 של סכום אירם
 אנשי התקשרו אורנה, אחרי לעקוב

 אותם. לאכזב צריך הייתי מס־ההכנסה.
 הגיש ימים שלושה של חקירה אחרי כי
 מישרד־החקירות, מנהל אשל, יעקב לי

אמר: הוא בחינם. כמתנה, התוצאות את

אורנה
יהורם..." אותו להיות חזר יהורם

 אחרת. מתנה לך לתת רוצים היינו
זה, את לך נגיש לצערנו

 הנרנל■ רוצבו על ♦
■הורם של

ה לפי חייתי תמיד אני יהורם:
שלי. יכולת .

 בדירה גרתי אורנה, את כשהכרתי
 עברנו משם ברמת־גן. חדרים שני של

 ואחרי ברמת־השרון. שכורה לווילה
 של לדירת״שיכון עברנו שנתיים

 שם ברמת־השרון. חדרים וחצי שניים
הילדים. נולדו
 פלד מיקי האמרגן לי הציע 1972ב־

 חקלאית אדמה על מיגרש שנרכוש
 שילמתי, שנה במשך ברמת־השרון.

 וזאת המיגרש, מחיר את בתשלומים,
 שעשיתי ביותר הטובה העיסקה היתה
 המיגרש הופשר השנים במשך כי בחיי.

 וילה, לי בנה וקבלן עירונית) (כאדמה
 הווילה זוהי מהמיגרש. חצי תמורת
מדובר. שעליה

 ששאול ההרגשה נוצרה בציבור
שותפים. לפחות ואני אייזנברג

 נישואין על ♦
מחדש

 שנית, להתחתן רוצה הייתי יהורם:
 הייתי האם צינון. של תקופה אחרי
 צעירות ?16 בת בתולה פעם עוד רוצה

 לא אופי, של עניין זה — ומבוגרות
גיל. של

 התדמית על ס
העצמית

עצמי את רואה אני יהורם:

 המעלות כל עם ממוצע, כישראלי
שלו. והמיגרעות

הלאה? מה ♦
 אחרי הילדים. לנו נשארו אורנה:

אותו היה לא שיהורם האיומה, התקופה

ברכנות גאון מי
מסוחררת...״ שהיא ,הרגשתי

 להיות חזר יהורם שהיכרתי, יהורם
 עם טוב, איש מכירה. שאני האדם אותו

י סוף. בלי וטוב־לב יפות סבר־פנים
 יאהב הוא תמיד. חברים נהיה אנחנו

ני ללא אבל אותו. ואני תמיד, אותי
שואין.

 רוצה הייתי זה בראיון יהורם:
 הזה הפרק את ולתמיד אחת לסיים
בחיי.

 על ועובר אלה בימים יושב כשאני
 אבי בין שהיתה חליפת־המיכתבים

 מתמוגג אני שנים, עשרות לפני ואמי,
 רוצה הייתי כל־כך סוף. בלי ומקנא
 לשני שאשאיר הזיכרונות יהיו שאלה
ילדיי!

 כשיקראו שנים, עשרות אחרי לכן,
 ממנו ילמדו הזה, המאמר את הילדים
 את אהבה ואמא אמא, את אהב שאבא
 נגמרה, האהבה אבל באגדות. כמו אבא,
למה... יודע אלוהים ורק

כר־שילטון וינון מנשה פרקליטיו, כין יהורם
לגזרים...״ ההסכם את קרע ״הפרקליט

י ב ידי שולמית —■-■■■יי—י

תמחרים
הציונות ניתוח

ג חו ה יום־הולדתו בירושלים, ♦ נ
 ותיק עיתונאי אילון, עמום של סס

 יותר כיום עצמו החושב (הארץ),
 יליד אילון, והוגה״דיעות. כסופר

 הראשון סיפרו את כתב אוסטריה,
 במילחמת־ נפלה) לא (ירושלים
 בספר מכן לאחר והתפרסם העצמאות,

 הציונות התפתחות את המנתח
 ובנים) מייסדים - (הישראלים
הרצל. תיאודור של ובביוגראפיה

הלחי סטירת
 יקיר תואר בתל-אביב, ♦ הוענק

 קלרס־ לביאטה בית־התפוצות
 סרז', של אשתו גרמניה, ,47 פלד,

 רומני, ממוצא יהודי־צרפתי עורך־רין
 ),12 בת ובת 20 בן ילדיהם(בן שני ואם

 18 לפני לכותרות לראשונה עלתה
 בפניו ועדה, עם קבל סטרה, עת שנה,

 אותם של מערב־גרמניה קנצלר של
 עברו על קיזינגר, גיאורג קורט ימים,

שהוענק, אחר ישראלי כיבוד הנאצי.

נחמיאס סגן־יו״ר
ירושלים צפת, נפתלי, רמות

 הכבוד אזרחות לקלרספלד: בשעתו,
באר־שבע. של

ההלימת נועם
ק ענ האדי מגן בירושלים, ♦ הו

 בן־אב״י* איתמר שם על בות
 יו״ר סגן ,56 נחמיאם, לאהרון

 ״נועם על המערך), (מטעם הכנסת
 נחמיאס, הטובים״. ונימוסיו הליכותיו

 בעבר, היה לארבעה, ואב מארוקו יליד
 צפת, עיריית ראש שנים, 10 במשך
 (מזכיר פועלים עסקן לכן וקודם

 קיבוץ(מרכז ואיש צפת) פועלי מועצת
נפתלי). רמות משק

 העברי (,.הילד הבכור בנו *
 אליעזר הלשון מחיה של הראשון״)
 לאביו, כבוד שמתוך בן־יהודה,

 לבן־אב״י, מישפחתו שם את שינה
 בן־ אליעזר של התיבות כראשי
 היומון עורך היה הוא יהודה.

 דואר ,20ה־ שנות של הירושלמי
 הקיימת הקרן כשליח ונפטר היום,

העו מילחמת של לארצות־הברית
השניה. לם

3 7


