
בסיבוב
לנציב־תלונות־הציבור? הפכתי שאני ידעתם

 ימים, כמה לפני עד ידעתי לא אני גם ידעתם? לא
 נעים קול בעל אחד, ואדון הטלפון כשצילצל

חשוב. עניין על איתי לדבר ביקש מאוד,
 לוכסנ־ דדי בשם עצמו את הציג האדון

בר רב־קומות בבניין גר שהוא לי וסיפר בורג,
 סיפר כך הבנייה באותו ברמת־אביב. רקנטי חוב
 אשתו לין, יהודית הגברת מחזיקה האיש, לי

 שרותי־ לאספקת מישרד לין, אוריאל ח״ב של
 שבתל־ לי הזכיר לוכסנבורג האדון כוח־אדם.

 בבנייני־מ־ מישרדים החזקת האוסר חוק יש אביב
 הציבור לידיעת להביא רוצה הוא ולכן גורים,

מפרת־חוק. היא מכובד חבר־כנסת של שאשתו
 את וביקשתי לין, ליהודית טילפנתי מיד

סיפרה היא מה תשמעו אז זה. עניין על תגובתה

אשה

 בכלל אין הישראלית שבפוליטיקה אמר מי
חתיכות?

 בעיקר הן הנשים ובליכוד שבמערך נכון זה אז
בלונ לנו גם תהיה או־טו־טו הנה, אבל מעניינות,

משגעת. דית
 פליטי של החדשה המיפלגה על שמעתם אתם

 יודעת לא עוד אני ושינוי? החופשי המרכז ל״ע.
שב ברור עכשיו כבר אבל מזה. ייצא בדיוק מה

רובינ אמנון הפרופסור יעמוד העניין ראש
 חוג־בית ובכל התחילו, כבר חוגי־הבית שטיין.

 להקשיב הבאים אנשים, וכמה כמה מתאספים
ולהבטחות. לתוכניות
 אשת־ של בביתה חוג־בית נערך שעבר בשבוע

 קפה ושתו הגיעו, כולם מכנם. עדה החברה
 את גמרו שהם ולפני עוגיות, קצת ואכלו ותה,

 דקה ממש רובינשטיין. אמנון הגיע העוגיות
 היא ומייד ,,לחובי*! יונה בדלת נכנסה אחריו
התחבקו והם רובינשטיין, של לזרועותיו נפלה

רובינשטיין אמנון עם לחוביץ יונה
קחבי־מישפחה .קצת הם

 חברים המון־המון לה שיש אמרה יונה מאוד.
 גרוש בארץ משקיעים לא והם בחו״ל, מיליונרים

 להצטרף החליטה יונה אז הביורוקרטיה. בגלל רק
 ברבים, תוכניותיו את להפיץ לו ולעזור לאמנון
 ארצה המיליונרים את לקרב המולדת, את להציל

 מהעניין. משהו ייצא לה גם בסוף ואולי־אולי
לנו! תזיק לא בכנסת יפה אשה

ארוכות. והתנשקו
אמ הסביר לרכל, התחילו שהאנשים לפני אז

 קרובי־מישפחה. קצת בכלל הם ויונה שהוא נון
 היא בכלל למה לבאים יונה הסבירה ואחר־כך

 היא מעניין. רווקא היה שלה ההסבר הגיעה.
 בעד הוא רובינשטיין שאמנון לנוכחים הסבירה

טוב דבר וזה ביורוקרטיה, ונגד חופשית יוזמה
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ס ו א ר ט לי,ש  קבוצות: לשתי וידידיהם מכריהם נחלקו שאו

 חווה של אחד רומאן עוד שזה אמרה אלף קבוצה
 לא'ייצא דבר וששום רפי, של אחד רומאן ועוד
 כל־ נראים ורפי שחווה אמרה שניה קבוצה מזה.

הזה. מהסיפור לצאת צריך שמשהו מאוהבים, כך
 באמת שמשהו בזאת לכם להודיע הנני אז
 או אח חצי תינוק. קוראים הזה ולמשהו ייצא,
ה אחות דנ  ולאלבסנד־ שאולי, רפי של בתו ,ל
פולום., גי עם מנשואיה לוי חווה של בתה רה,

מה?
בינתיים. מתחתנים לא הם לא,

 הפירות. באים הפריחה שאחרי ידוע דבר זה
רפי לבין לוי חווה בין האהבה כשפרחה

ם ר א פ ר פ ו ס ״ ל ו
 ארוחת־הצהריים, באמצע בדיוק יומיים, לפני
 שומעת אני וקציצות, באורז מלא שלי כשהפה

 שלי. האדום הטלפון מצד היסטרי דרינג־דרינג
 הלו (זה ״הווה" אומרת השפופרת, את מרימה אני

 שומעת אני השני ומהצד אורז), מלא כשהפה
 לאן איתך, קורה מה המרחלת, ״הלו, כמו משהו

 דויד, במינדל■ קורה מה שלך, השפיונים נעלמו
 קיימת, עוד חיפה האם הירושלמי, הריגול איפה
קיימת?" עוד היפה האם

 הטלפון, את ניתקתי ואני לי, אמר הוא ככה
וקרא השפיונים לכל דרינג־דרינג עשיתי ומייד

 לזרום התחילו הערב באותו עוד לסדר. להם תי
הידיעות.
 מיקי של הבת שלאירית יודעים כבר אתם

 קופ־ ולליאוז והגלידות מהגבינות שטראום
 בעל קופלר, מורי של והבן שפרפארם בעל לר

הילד נולד בצפון־אמריקה, בתי־המירקחת רשת
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ליז יהודית
דליקים כימי חוסרים

 כמה פנו בערך שנים 10 שלפני סיפרה היא לי.
 אוריאל לעורך־הדין עצמו הבית מאותו דיירים

 בדירה שמחזיק באדם, לטפל ממנו וביקשו לין,
 כימיים בחומרים מחזיק הוא הדירה ובתוך בבניין,

 והצליח בתביעה טיפל לין עורך־הדין דליקים.
 בעל הדירה. מתוך הדליקים החומרים את להוציא

 אותו של אביו אלא היה לא הדליקים החומרים
באי פגש המישפט אחרי שמייד לוכסנבורג, דדי
 להם מחכה שהוא להם ואמר לין הזוג את מקום זה

בסיבוב.
 לפנות עכשיו תיאלצי ואת הגיע, והסיבוב ״נו,

 יהודית את שאלתי הבניין?״ מתוך המישרד את
לין.

 יהודית. לי ענתה הזה", לתענוג יזכה לא ״הוא
 אני החוק ולפי בעלת־הדירה, אני כל, ״קודם
 וחוץ בבעלותי. אשר בדירה מישרד לפתוח יכולה

 גדול, יותר מישרד מחפשת מזמן כבר אני מזה,
ממילא". אצא שאמצא וברגע

קופלר וליאון אירית
דימעה הדח המוזמנים

 כמו הזאת, הילדה גם ילדה? אומרת זאת השני?
 לבת בישראל. ולא בקנדה, נולדה הראשון, הילד

 שם את לאירית מזכיר השם כי אלינור קוראים
שנים. כמה לפני שנפטרה אלה, אמה,

 עשו הבת לידת שלכבוד לי מספר השפיון
 דיברה ובמסיבה ברית, כמו משהו גדולה, מסיבה
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 דימעה. הזילו המוזמנים וכל אמה, על אירית
 הצעירה מישפחת־קופלר חוזרת הבא בשבוע
המפוארת. בווילה היפים חייה את להמשיך ארצה,

 . נוסעים וליאון שאירית לי אמרו רעים אנשים
 כדי לקנדה, אירית של הלידות לפני פעם בכל

ומאמינה, לא אני אבל זר, דרכון יהיה שלילדים

שמים הפיליפינים כל
 כדי הפיליפינים, בירת למנילה אן.־בי.־סי., הטלוויזיה ברשת מפיק מסיידה, ג׳ץ נסע שנה חצי לפני
 נשיאת־ היתה בחתונה השושבינה מפואר. בטקס פיליפינית, יפהפיה אקינו, סינדי את לאשה לשאת

 לישראל, הטריה רעייתו את ג׳ין הביא הקצר וירח־הדבש החתונה אחרי אקינו. קורסון הפיליפינים,
גמור. בסדר נראה והכל כאן, והתמקמו בית מצאו הם שלו. רשת־הטלוויזיה את משרת הוא שבה

 לקחת שמח מאוד והוא ישראל־ארצות־הברית, בקו מאוד הרבה נוסע תפקידו, בגלל שג׳ין, אלא
הטריה. אשתו את לנסיעותיו איתו

 מכירים לא הם ולכן פיליפינית, היא וסינדי אמריקאי, הוא ג׳ין אבל גמור. בסדר נראה הכל כאן עד
 לעבוד כדי לארץ נכנסות שפיליפיניות יודע והוא מתוחכם, הוא היהודי הראש יהודי. הראש את

להיכנס. להן לתת ולא המולדת מישמר על לעמוד צריכים הפקידים ולכן ולהתפרנס,
 ממנה, להיפטר נמל־התעופה פקידי שמהים לחו״ל, בעלה עם נוסעת אקינו כשסינדי חודש כל אז
 ואחר־כך שאלות, אלף אותה שואלים הם בעלה, עם הנה חוזרת כשהיא ימים, שלושה־ארבעה אחרי אבל

 הנשמה, את לה שמוציאים אחרי ובסוף, שאלות, 500 עוד אותה ושואלים לחדר־מיוחד אותה מכניסים
ארצה. להיכנס לה נותנים

 שאמר וכמו הגבוהים. בחלונות הטובים קשריו את להפעיל התחיל והוא נמאס, הזה הסיפור לג׳ין
פרוטקציה. אפילו צריך לא אתה קשרים, לך יש אם שאמר, מי

 למרות מסיידה, סינדי שהגברת כתוב במיכתב אחד. גבוה מחלון מיכתב מסיידה הזוג קיבל השבוע
כאוות־נפשה. לישראל ולהיכנס לצאת לה ומותר אחד, אף של עוזרת־בית לא היא פיליפינית, שהיא




