
השבוע פסוקי

רי 511/141.1.741. * ן:1בךגו
 יאיר הטלוויזיה איש
רן ט  עם נפגש כיצד טיפר ש
 גשדה־בו־ בךגוריון דויד

 אחרי לו, קרא גוריון בן־ קר.
 יהישע מפי עליו ששמע
הן/  שהיה לח״י, מוותיקי כ
 בן־גוריון של וידידו שכנו

כשדה״גוקר.
 שלי ״סבתא שטרן: סיפר
 של שידיו תמיד בי החדירה
יהו בדם מגואלות בן־גוריון

 אלטלינה. אחרי היה זה די.
 לכן רעה. מילה היה בן־גוריון

 בו־ עם - איתם קשה לי חיה
 היית♦ אשתו. וכולה גוריון
 הכל בסך הוא במבוכה. מאוד

קצת." לקשקש רצה אותי, להכיר רצה
 שטרן, אברהם יאיר, של אביו על בן־גוריוו חשב מה

 הלך שלי שאבא כזאת תיזה מין לו ״היתול לח״י! ממייסדי
ד  אבא הרוסית. המהפיכה על־ידי שהושפע מכיוון שלו, בדי

ברו תקופת״מה בנעוריו שהה אבל בפולין, אמנם נולד שלי
 הלך ולכן מלנין, הושפע שלי שאבא לי אמר בן־גוריון סיה.

האנגלי." האימפריאליזם נגד ללכת רצה הוא שהלך. בדרך
 בן־גוריון של בצריפו היה הוא זו. תיזה קיבל לא שטרן

ם ״היה שעה. חצי במשך  אמרתי הזמן ״כל נזכר, בצריו,״ ח
בהלם." הייתי אומר...׳ הוא לעצמי,אז

 משרת אני איפה התעניין גם ״הוא נזכר! הוא עוד במה
סמול״טוק." מין בצבא,

 על דעתי את שיניתי השנים במשך .,אבל שטרן: הודה
בן־גוריון.״

שטרן יאיר
חמים היה

 שמאלני. אקט בזה רואה שהוא
 משה ששר־החוץ, סיפר עלי

 של למסיבה לבוא הזמינו ארנם,
 יום לרגל הצרפתי השגריר

 לבואי העדיף הוא אך המהפכה,
אלרואי. אלון של למסיבה

 ילדים שני שאימצה לאחר ■
 הרקדנית־ הצליחה סוף־סוף

 להיכנס צבעון ורד ספורטאית
 חשש והיה מאחר אך להריון,
במ אושפזה היא טיבעית להפלה

בי בהדסה הגינקולוגית חלקה
 קפדנית. הריון בשמירת רושלים

 בעליו שהוא מיכלין, יקי בעלה
 החליט באילת, בית־מרקחת של

 בית שכר הוא לאשתו. להצטרף
ליל צמודה ומטפלת בירושלים

 רבות שעות מבלה והוא דיהם,
 ללדת האמורה אשתו, מיטת ליד
 חודשים. ארבעה בעוד רק

■ אוד׳ליאב דזזדר דון נעמי

 ביום שהופתע אחד עוד ■
 ה־ בן יצחק, אבי הוא הולדתו

ה הביטוח למנכ״ל המישנה ,37
ועו איבי ג׳ודי ידידיו לאומי.

 לו אמרו האישי, עוזרו כחן מרי
 בחורה. לו להכיר רוצים שהם
 מהרעיון, התלהב הגרוש יצחק

 בפאב להיפגש חבריו עם ונדבר
 לפגוש למקום, כשהגיע מסויים.

 נוכח המיועדת, הזוג בת את
 מסיבת לו אירגנו שחבריו לדעת

 היה החוגגים בין יום־הולדת.
 עוזרים והרבה קצב משח השר

 רוזנ־ איתן כמו שרים, ויועצי
סילבן והאחים צולר מיהי מז,

גל ריקי כספי, מתי הזמרים של אמרגנםאלהוו דודו

 את גלבר. חגית ידידתו, שם על חגית״, של ״הפינה בשם מיסעדה
 למיסעדה מעל אך עצמי׳ והוא ידידתו אמו, מכינים המאכלים

 אמדורסקי, בני שכנו, של מיסעדתו שם את הנושא שלש מתנוסס
 לו, העירו האמרגן של חבריו השלט. את לשים מאלהרר שביקש

 השלט. יוסר והשבוע מתחרה, למיסעדה תעמולה עושה שהוא
אלהרר. דודו של מיסעדתו שם את הנושא שלט יוצב במקומו

 ה־ של בעיצומה שלום. וצבי
 על חבריו אותו נשאו שימחה

הע במהלך רקד יצחק הכתפיים.
 אחת אף אך נשים, כמה עם רב

המיועדת. היתה לא מהן

 ברטי שלווה ■הזמרת
 אלרואי אלון לבעלה ערכה

ש אלרואי, יום־הולדת. מסיבת
 נתניה עיריית מועצת חבר הוא

 יואל ראש־העיר של ואחיינו
 כאופו־ גם בעיר מוכר אלרואי,

 מסויי־ בנושאים לדודו זיציונר
נח ניגש האירוע במהלך מים.
 חדרה, עיריית ראש להב, מיה

 עלי עובדיה לחבר־הכנסת
 אינו שהוא בהתבדחות לו ואמר
 שהוא מפני לידו לשבת מוכן

 בן דויד אסיר־עולם את הוציא
 שזה אחרי מהכנסת, שימול

של חבר־הכנסת על־ידי הוזמן
ואמר הוסיף הוא מש״ס. דיין מה

עוב למישפט, הועמד לא עדיין
 חבריו בשימחתו. פגמה שלא דה

ה לאוניית־טיולים אותו הזמינו
 שהוא בטענה יפו, בנמל עוגנת
 מסויימים אנשים לפגוש צריך

 למקום כשהגיע עבודה. בענייני
 שהשרים לגלות הופתע הוא

 קצב, משה מילוא, רוני
 ועוד והוריו ילדיו ברכה, אשתו
 עי־ לחגוג כדי לו, מחכים חברים

 באותו שחל הולדתו, יום את מו
 גם בלט האורחים בין הערב.

מס בדש. משה איש־העסקים
 הגדולה, העוגה היתה הערב מר

הפו לדיעותיו בהתאם שהוכנה
 בגורל העוגה, צור. של ליטיות

 בצורת היתה שולחן־כתיבה,
הש השלמה. ישראל ארץ מפת

 גביע לו העניקו וקצב מילוא רים
 המילים חרותות היו שעליו כסף,

א.צ.״ החברים ״לאלוף

אביו, בחיל-התותחנים. קורס״מפקדים טובה, בשעה סיים, בשרות־חיבה, חיילגוו ומי
 הנכד בחברת הסיום לטכס בא (משמאל) לשעבר והרמטכ״ל השר גור, מוטה

 סיימו במיוחד הקשה הקורס את אחת. בתמונה יחד הדורות שלושה הצטלמו וכך יונתן, החמוד
בנו. של מהשגיו מאוד ומרוצה גאה נראה גור מוטה דרך. פורצות חיילות שלוש גם בראשונה

אברמוביץ' אמנון •
 השכילה ״לוא ב״מעריב":

מהשט להיפטר ישראל
 קצת מפסידה היתה חים,

הר מרוויחה אך אדמה,
אוויר!" בה

 אלפ־ צבי המיזרחן •
 המתבקש המוצא על לג,
 המדיני: הקיפאון מן

 הסיסמות את ״להתאים
המצי את ולא למציאות,

לסיסמות!" אות
 ב״ד־ פרויס טדי •
 פרישת אפשרות על בר",

״ני הממשלה: מן המערך
 אינם נמהרים׳. שואין

מוקד גירושין מחייבים
מים!״
 השבוע: בדיחת •

הישרא הילדים מדוע
 מפני יפים! כל״כך ליים

אותם.לייצוא!״ שעושים

| |1| \4|  מישקפי־ מרכיבי בין היתה השחקנית |
)1^1  הבימאית שערכה המסיבות באחת שמש |1/

 כהים, מישקפי־שמש חבשה ליהי גם בעלה. לכבוד חנוך ליהי
ואפלולי. סגור במקום בשעת-ערב, נעיד שהאירוע למרות
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