
 דיבוק — במעשיו לאומית להכרה
ממש.

 לכל שלו מראש אישור תובע הוא
 לרגל לפירסום המיועדת מודעה,
 ושומרון, ביהודה חדשה עיר חנוכת
 אותיות כי יגלה אם שכונה. עיירה,

 לכותרת שניתנו מאלה זעירות שמו
 ואם המודעה; את לפסול ימהר הכרוז,

 אורח־כבוד, עוד מופיע שמו לצד
 לוי ״דויד כי למארגנים עוזריו יודיעו

 האירוע את לכבד יוכל ולא עסוק, ,
 התחייבויות בשל בנוכחותו, החגיגי

קודמות."

בר־לב חיים
את בר־לב שסיים אחרי מה זמן •

לוי
נחלות!״ באותיות ״רק

הז כשר־המיסחר־והתעשייה, תפקירו 1
 (התעשיין) שוורץ הוגו אותו מין

 במטוסו כריתים באי משותף לבילוי
 גם השתתפו בטיסה הדו־מנועי. הפרטי ן

 ),ואלוף־מישנה(מיל צור, צבי(״צ׳רה״)
פריהר. יהודה

 בבילוי טעם־לפגם ראה לא בר־לב
 לכריתים לנסוע לח״כ ״אסור המשותף:

 על בשאלה השיב שוורץ?״ הוגו עם |
 שלושה של יופי לנו ״היו שאלתי. ך

 בעד שילמתי אך במטוס, נהגתי ימים.
ואוכל..." מלון הדלק,
 בר־לב של הקרובים מחבריו אחד •

 מגדל מראש־פינה, רסקין גירעון הוא
 סוסי־ מטפח וגם לבשר, ובקר צאן

 במישטרה תיקים יש לרסקין רכיבה...
 לא־חוקי שימוש הסגות־גבול, בשל

 אותם על״פי בר־לב, אלימות. בנשק,
לא־מעט. לו דואג מקורות,

 גירעון כי ״נכון בראיון; בר־לב
 אצלו מבקר ואני שלי, חבר הוא רסקין

הסגת־גבול? זה מה סוסים. בענייני
 אז שלו, שטח־המירעה על עלה ערבי

 איזה יש? מה אז מכות. לו הכניס הוא ^
לא־חוקית? בדרך עשה בנשק שימוש

היית אתה איך כאן? יש אלימות איזו

שריר
רומני!״ הוא ״הצבר

 שטח־המירעה על לך כשעולים מתנהג,
שלו?"

מודעי יצחק
 שאי־ בעת ,1979 בינואר 19ב־ •
 שימחה שר־האוצר את במעוני רחתי

 באוזניי השמיע ראיון, לצורך ארליך
אב הליברלית המיפלגה של ה״בוס"

 חברו־ על בלבד מילים שש בת חנה
 שר־האנרגיה־וה־ לצמרת־המיפלגה,

 של ״התנהגותו מודעי; יצחק תיקשורת
לפסיכיאטר.״ עניין זה מודעי

פרץ
התפילה!״ לפני ״התעמלות

 הניירות את לו הגיש פרקליטו
לחתימה.

 סלומון־ מישרד כי בעובדה לפגם טעם
 פז בתי־הזיקוק, את מייצג ליפשיץ

 מיש־ אחריות שבתחום וחברת־החשמל,
רדו.

 בפז, יסולאו שלא פז, מניות את •
 שחל עורך־הדין דרך זאבי הקבלן רכש

 לפרקליטו שילם הקבלן .1983/82ב־
 (לפי דולר מיליון של שכר־טירחה

 דולר(לפי וחצי מיליון או אחד), מקור
 מיליון וחצי שניים או שני), מקור
דולר.

 גבוה שכר־טירחה צבר שחל משה
 בעיסקה דרוקר, זכריה מהקבלן גם

 בתחילת בונה סולל לבין בינו שהיתה
 בהיותו ההסכם על חתם דרוקר ...1982

 בחיפה, הכרמל בבית־החולים מאושפז
ופיסית. רוחנית תשישות של במצב

 נועד 1974 במרס 4ה־ שני ביום •
 לשיחת- יעקובי גד התחבורה סגן־שר

 בו. כירסם אי־שקט עיתונאי. עם רקע
 במעונו הממשלה. לנפילת ציפו הכל
 מלטלפן חדל לא העיתונאי של

הממ בגורל עולה מה לברר לאנשיו,
 כל- אתה למה העיתונאי: שאל שלה.

עליך? מעיק מה מודאג? כך
 ממשלתי, משבר יהיה ״אם יעקובי:

 אני גם אאלץ — שר יהיה לא ופרס
 אשאר מאוד, יחמיר מצבי להתפטר.

 לי יהיה לא צמודים. ונהג מכונית בלי
 אך ולכיבודים, טלפון להוצאות כיסוי

לר יעמדו לא כי חושש אני בעיקר
 וסטנסיל. הדפסה ושרותי מזכירה שותי
 לחברי־ הודעותי את אעביר איך

לעיתונאים?" המיפלגה,

עליו אומרים נחמד,״ ״הוא •

 שריר אברהם את הפתעתי •
 מסתיר אתה ״מדוע הראשונה: בשאלתי

 כי מספרים יריביך לידתך? ארץ את
 הולדתך מקום בציון אפילו משקר אתה

 בעיר נולדת אך ,תל־אביב', בציינך
 באת כי אומרים עוד שברומניה. יאסי

 מילחמת־ תום לקראת לארץ־ישראל
 ומעולם אמך, עם רק השנייה העולם

 ואתה ושורשיו, אביך על סיפרת לא
האמת?" מה מעברך. הרבה מסתיר

וגולד ״מודעי בצעקה: הגיב שריר
 בכל גבלס, שיטת זאת — שטיין

הרצינות!"
 לאיש־ עתה הצגתי קושיות אותן •
 ״אני שגב: מולי. שישב שגב, חנוך סודו
 יש אדבר. לא אך עברו, על יודע

 כי נכון ארץ־מוצאו. של תסביך לשריר
 ובא יאסי, בעיר ברומניה, נולד הוא

 לגלות אוכל לא אך (?!), 10 בגיל לארץ
יותר.״
 מישרד־התיירות, מוותיקי אחד •

 נבר המדומה, הצבר של סודו על שלמד
כי וגילה מישרד■ למיכון במרכז

ופרם רבין
דיינ׳סט״ דידד׳ס מתוך ״ציטוטים

רא במיסגרת ,1987 באוגוסט •
 הזיופים, לפרשת גם נדרש הוא יון...

 בלתי־ כחלק 1954 מאז אותו המלווה
שלו. הלא־רישמית מהביוגראפיה נפרד

 גימגם ישירה, מתשובה חמק הוא
 אילן על להיתלות ביקש גם אך משהו,
 את ״ראה בן־גוריון: דויד — גבוה

 בן־גוריון. על טבת שבתאי של סיפרו
בגרות.״ תעודת זייף בן־גוריון גם

 ועלה 1934ב־ בעיראק נולד הוא •
 קורות־החיים בדף .1951 ב־ לישראל
 נפלה ממישרדו, שקיבלתי הרישמי,
 נרשמה הלידה שנת כלשונו: ״טעות",

מגי בשנתיים צעיר (כלומר, 1936כ־
 במקום ,1950 לישראל והעלייה לו),

זיוף? עור .1951
 שחל הגיע שנים תריסר בתום ... •

 הייצוגי עורכי־הדין למישרד 1983ב־
 השותפות סלומון־ליפשיץ... והנכבד

 מיולי קצרה: היתה הגדול במישרד
 לשר־ 1984ב־ שהיה עד ,1983

מוצא לא שחל האנרגיה־והתשתית.

מודעי
לפסיכיאטר!־ ענ״ן ״זה

 ״אך מאתיופיה, הסימפטיים העולים
חסר־יכולת.״

פוץ יצחק
 יצחק היה לימודיו ובעת בנעוריו •
 והו־ זורק־כידון מצטיין: ספורטאי פרץ

 מרשימה יכולת גילה הוא דף־דיסקוס.
 כדורסל ושיחק ובשחייה, בכדורגל
אליצור. בקבוצת
 היה בישיבה, שלמד בעת בוקר, בכל
התפילה. לפני שטיח, על מתעמל

 23ב־ נולד (שרייר) שריר אברהם
הב הפקיד ברומניה. 1932 בפברואר

 על יודעים לא ״במישרד כי הדגיש כיר
 צבר הוא שריר כי בטוחים וכולם כך,

 שלו הדוברת ואפילו ומלידה, מבטן
 חייו בתולדות בקיאה אינה

המיסתוריים."
 ,1978מ־ חייו תולדות ברף •

 בשנים כי מצויץ אנגלית, הכתוב
 \111אוויר״( ״קאדט היה 1952־1950

( ( ס\.י £  אך צה״ל. של בחיל־האוויר ז
 ב־ ממישרדו שקיבלתי העברי, בדף

 שירת כתוב: עשור, כמעט אחרי ,1987
 — חלומו בקורס־טייסים. בחיל־האוויר

 נכשל אך טייס, להיות היה — כעדותו
 מה טראומה. עם ונותר בקורס־טיס

 בקורס־ ״בחיל־האוויר אחר־כך עשה
תעלומה. לטייסים"?

אובלי־אלמחלינו שושנה
 את ראה ספיר שפינחס אימת כל •

לק צועדת ארבלי־אלמוזלינו שושנה
 באותה שהיה מי כל באוזני פלט ראתו,

 גברת באה ״הנה בקירבתו: עת
אינפלציה.״

 נעבר המיפלגות, מכל אחרים שרים
 כי ואומרים עליה מלגלגים ובהווה,

 מפלטינה, יותר לישראל עולה היא
מהזהב. יותר רב שערכה

משר־ ובמיפלגות, בכנסת אחרים,

וארבלי-אלמוזלינו בר־לב
ימי□!״ שלושה של פי1י 1לנ ״היו

 שלא כדי וקונדום ללכת, תוכל שאתה
שטויות.״ תפלוט

שויו אבוהם

 בשימלו לוי כדויד דיוקנה את בטים
 החלשים כ״נציגת אגרסיבית,
והדפוקים".

שחל משה

יעקוב גו

צוו יעקב

כשה ,1984 של הבחירות אחרי •
 להקים גוש לשום איפשרו לא תוצאות
 יצחק רימה עצמו, בכוחות ממשלה

 נכון קרא שלא פרס, שימעון את מודעי
 יעביר כי לו בהבטיחו המפה, את

 החטיבה כל את למיפלגת־העבודה
 ואמר משהו, נסוג אחר־כך הליברלית.

 הצטרפות רק להבטיח יכול הוא כי
 בגידתו, על בתמורה חברים. חמישה
שב בממשלה לשמש פרם לו הבטיח

כשר־האוצר. ראשותו
 ארליך ששימחה לפני יומיים •
 קיץ של בעיצומו בהתקף־לב, לקה

 הוא — שני ביום היה זה — 1983
 המיפלגה של חברי־הנשיאות את הזמין

 באותו השישי ליום לישיבה הליברלית
 ביום אך בתל־אביב. במלון השבוע
קם. לא שממנו בהתקף, לקה רביעי

 להודיע בדעתו היה ישיבה באותה
מהמיפלגה. מודעי של סילוקו על

 מודעי ניהל לאחר־מכן כשנה
פרס. שימעון עם פלירט

ו״צמן עזו
 את לתאר הפליא וייצמן עזר •

כש הראויה־לציון, במומחיות דיוקנו
 שאמר גלויים בדברים עצמו על העיד

 שרים: באוזני פרס, לראש־הממשלה
 פרוטזה של תקן על כאן נמצא ״אני
כדי פרוטזה קונדום: של תקן ועל

המגילה חותם
 יום־הולרתו בתל־אביב, ♦ נחוג

ל85ה- הרצל־רו־ נפתלי הד״ר ש
ש עשרות במשך שהיה מי זנבלום,

 רוע־ אוזחנות. ידיעות של עורכו נים
 הוא מגילת־העצמאות, מתחומי בלום,
 על לנגן בילדותו שלמד ליטא, יליד

באוניבר בצעירותו-מישפטים כינור,
העי מיקצוע ובבגרותו-את וינה סיטת

רוע־ של הראשון עבודתו מקום תונות.

רוזנבלום עורך
אחת ארצישראלית לירה

 הציונים הבוקר(של יומון בארץ: בלום
 שבו הליברלים, של קודמיהם הכלליים,

 העברית, בלשון שלט בטרם כתב,
 (לירה ובשכר־הסופרים באידיש,

 עם התחלק לכתבה) אחת ארצישראלית
לעברית. הכתבות מתרגם

האנושות מקים
ה־ יום־הולדתו בפאריס, ♦ נחוג

 הפנטו- גדול דאקרו, אטיין של 90
 רואה אני (״כאשר המאה של מימאים

 האנושות את חש אני מזדקף, הגוף את
 דרכו בתחילת שהיה דאקרו, קמה!״).

הר בתלמידים נודע שחקן־תיאטרון,
 מארסל הצרפתי ביניהם שהעמיד, בים

המנוח. אופיר שייקה והישראלי מארסו

הבודד המראך
 ,28 בגיל בירושלים, ♦ נפטר

מד (מלאכים משורר עורב, איתי
 (מראשי פוליטית תודעה בעל דים)

 ירושלים, יליד עורב, לשעבר). של״י
 ועסק הגותי(שופרא) כתב־עת גם ערך

 בבית־ מתמטיקה בהוראת לפרנסתו
תיכון. ספר

הזמירות מנעים
 ,78 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר

 עורך מוסיקולוג, כהן, יהודה
 ומלהין, מבקר בקול־ישראל, תוכניות
הישר המוסיקה על רב־ההיקף שסיפרו

 שלהכנתו ישראל, זמירות ושמי אלית,
 האחרונות, חייו שנות 10 את הקדיש

 יליד כהן, בקרוב. לאור לצאת עומד
 מהנדס־ היה בנקאי, של ובנו פראג

 בגיל ארצה עלה השכלתו, לפי חשמל
כו למוסיקה, חייו את הקדיש ומאז 26
 וקנטאטה אופרה(הםכבים) כתיבת לל

טרומפלחר). (יוסף

המלכה חותנת
לר בהתאם + מחדש נקברה

 שבחצר בבית־העלמין האחרון, צונה
הבצ (״כנסיית מגדלנה מרים כנסיית

 בפאתי הר־הזיתים שלמרגלות לים״)
 מותה אחרי שנה 19 ירושלים,
 אלים, הנסיכה ,84 בגיל באנגליה
 אליזבת אנגליה, מלכת של חותנתה
 הדוכס פיליפ, בעלה, ואם השנייה,

 המלכה של נינתה אליס, מאדינבורו.
יווני לנסיך נשואה היתה ויקטוריה,

 מן משהודח מישפחתו את שנטש ,,ת
 על כקצין, שרת שבו היווני, הצבא
 התורכים עם במילחמה במפלה חלקו

 התמסרה מאז .20ה־ שנות בראשית
 בסופו ויסדה, טובים למעשים הנסיכה

 יווניות, נזירות מיסדר דבר, של
 מאמיני בין כספים אספה שלקיומו
 ברחבי היוונית־האורתודוכסית הכנסיה

 גם שבה ארץ־ישראל, כולל עולם,
 פעמים מיספר זאת למטרה ביקרה
הראשונות. המדינה בשנות
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