
תשס״ט עול המסריס מ! כמה
תנט״ן נסות לקראת אחד מסד1

!1 ש דלת? אין חלון י

 ראלןז ההולנדי הכימאי ■
לישר בעבותות קשור עינבר

 התגורר כבר שבעבר לאחר אל.
 החליט הוא בארץ, קצרה תקופה
מידי ביקש הוא ארצה. לעלות

לקנייה. דירה עבורו שיחפשו דים
 לכסף נדבק שכסף האימרה ■

 מאי־ באחד גם עצמה את הוכיחה
הע במהלך השבוע. רועי־הצדקה

 פרסים. של הגרלה נערכה רב
כרטי שרכשו מהעיתונאים, כמה
 ויטה ואילו בספרים, זכו סים,

 ניצן אגודת יושבת״ראש רוזיב,
 אמי איש״העסקים של ואשתו

 עשירי״ישר- על הנמנה רוזוב,
לאירו בכרטיס־טיסה זכתה אל,
פה.

 הקימו תל־אביב העיר את ■
 במשותף שרכשו מישפחות, 66

 להקים במטרה גדול, שטח־אדמה
שנה 80 במלאות יהודית. שכונה

 תל־אביב עיריית איתרה לאירוע
ב המייסדים, צאצאי מרבית את

 עמית העיתונאי עם שיתוף
 בתולדות המתמחה לוינסון,

עוב גילה לוינסון העיר. מייסדי
מהמ כמה על וסיפר רבות, דות

 ממשיכים שצאצאיהם ייסדים
 כמו ציבורית, פעילות במסורת
 שהיה הכהן, בן־הילל מרדכי

נמ נכדיו עם וסופר. איש־עסקים
 יושבת• דינשטיץ, איה נים

המוע של ועדת־האירועים ראש
 של אשתו יפה, ישראל לארץ צה

נר אסתר דינשטיץ; צבי
 נרקיס, עוזי של אשתו קיס,

 מחלקת־ההס־ וראש אלוף(מיל׳)
 עדה היהודית; הסוכנות של ברה

 ידלין; אהרון של אשתו ידלין,
 שגריר־יש־ לשעבר רופין, רסי
וא באפריקה, ארצות בכמה ראל
 כרמלה דינשטיין; איה של חיה

ל אשתו ידיו, ידץ יגאל של ד

 פסקו הס בשנה שבועות 52
 הפכו מהם וכמה פסוקיהם את

 כלל בדרך שבוע. אותו לפסוקי
 וקלי־ קולעים קצרים, היו הם

לעי מרושעים; לעיתים טים;
פיק קרובות יותר הרבה תים
 חדות במילים ומסכמים חים,

ברו העומדים נושאים ונוגעות
ה ההווי וברמת עולם של מו

יחד. גם יומיומי
 שנת מפסוקי וכמה כמה
 לאיזכור הראויים תשמ״ט

חוזר;
מנון א  ב- אברמוביץ •

 המרכזי הנושא על ״מעריב",
תשמ׳׳ס: שנת של

להיפ ישראל השכילה ״לו
 מפסידה היתה מהשטחים, טר

הר מרוויחה אך אדמה, קצת
אוויר!״ בה

אי נ תו עי ה  דנק- אמנון •
המת השאלה על בתגובה נר,

יהיה!״: ״מה בקשת
 אך שהיה, למה מומחים ״יש

שיהיה!" למה מומחים אין
 הגל נוכח דבין, יצחק •

לאומי: משיח בו הרואה הגואה
 היא ״ראשות־הממשלה

אובס ולא אופציה בשבילי
סיה!״
 על ב״דבר״, כהן אמיר •

הקו הרכבת של ה״גועל-נפש״
 שבה השנה, בראשית אליציה
 טג- אגודת-ישראל העדיפה
 במישרד״העבודה״וה- נות־שר

בממ מלאה חברות על רווחה
שלה:

 משר ארנק עם סגן־שר ״טוב
תיק!" בלי

המדי ״מנב׳׳ל שהיה מי •
 ויצרן־הש- לשעבד הח״כ נה״,

מ שפירא, אברהם סיחים
 השגה, טוף לקראת שנחלץ,

 הכטפיות: מבעיותיו
 כסו היא ישראל ״מדינת

נט!" או בוץ או - קפה
ה 100 בימי •״מעריב",

 תהליכי לקיצור פרוייקטים
 טיפול״בזק על הביורוקרטיה,

מנו בטלפון ״בזק" חברת של
 בכיר: פקיד של תק

 לא קשרים, לו שיש ״מי
פרוטקציה!" צריך

ם חיי  ועד יו״ר ברנס, •
החומ־ על קופת־חולים, עובדי

שפירא
בוץ לא נס,

 נוכח לחיינו, היורדת רנות
 הרופאים: של דרישות־השכר

 התקרר הרופאים של ״הלב
התחמם!" שלהם והכיט
כמיי רוזנבלום, פנינה •
הלאומי: מצב״הדוח צגת

 אחר- בשביל חיה לא ״אני
עכשיו!״ בשביל חית אני כך.

ת רוני  ״נערת סיטון, •
 יותר: אישי במישור ישראל",

 יש להשמין. נטייה לי ״אין
הרבה!" לאכול נטייה לי

המ על בץ, אורי החזאי •
יום־יום: אותנו המעניין שא

רוזנבלום
בך אחר לא עכשיו.

 לדעת קצת זה ״מטאורולוגיה
להאמין!" והרבה

ה איצ׳  האמן ממבוש, •
 ב־ מעין־הוד, ופילוטוף־הכפר

 המצוי: לישראלי נימת־הרגעה
אפ אם הרים, על לטפט ״למה

גבעות!״ על לעלות שר

 מילים בחמש •אלמוני,
לפ אפשר שעימן מבטיחות,

 קצת עם תש״ן שנת את תוח
 זאת: בכל אופטימיות,
 הוא דלת, טוגר ״כשאלוהים

חלון!״ פותח
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מיפאן. מכוניות המייבא אונגר, רמי איש״העטקים עשה ליפאנים המצליחה הפטלת בין השידוך

 שר־הביטחון חביב ואחרון ז״ל,
 בן־הלל שמרדכי רבץ, יצחק

 סיפר עוד אחי־סבו. היה הכהן
 (,לוליק״) שישראל העיתונאי

 אבשלום של אביו פיינברג,
לר שוכנע ויל־׳, איש פיינברג,

 שהחליט מפני רק מיגרש כוש
הח בגלל החוף, לאיזור לעבור

אח אך מלריה, כמו ממחלות שש
 המיג־ את מכר קצרה תקופה רי

במ שמו מופיע זאת למרות רש.
 ה־ ראשי חתומים שעליה גילה

העיר. את שהקימו מישפחות,
 אינו הילדים שקהל ״מזל ■
ה יחסי־הציבור, טורי את קורא

 כך בארץ,״ בעיתונות מופיעים
 על גרבר יוסי השחקן הגיב

 לה־ שהתלוותה המיני־שערוריה
 שהוא השלג, נולכח צגת־הילדים

 אריק התפאורן עם ביחד הפיק
הוז ההצגה של לבכורה סמית.

 ואישי- חברי״כנסת שרים, מנו
 בואם את אישרו שחלקם ציבור,
 חב־ נכדיהם. או ילדיהם בחברת

 ומיכה כהן רן רי־הכנסת
 מד גם בואם. את אישרו חריש

 קיסר ישראל ההסתדרות כ״ל
הת ומלישכתו אישורו, את נתן

 נוספים. כרטיסים וביקשו קשרו
 לא אחרים, ואישי־ציבור הם, אך

 לאחר- שנעשה בבירור הופיעו.
של שמקומותיהם התברר מכן

 על־ידי נתפסו וקיסר חריש כהן,
 וכעת לא־מזוהים, אחרים, אנשים

 שנשלחו הכרטיסים אם מבררים
לא על־ידם ניתנו אישית אליהם
חרים.
 ממייסדי פולני, נעמי ■

 בהופעה נכחה הצבאיות, הלהקות
 אחרי אביבים. התל להקת של

 הזמרים אל ניגשה היא ההופעה
הופ על קשות אותם והוכיחה

 היתה שבעבר טענה היא עתם.
 גבוהה יותר הלהקות של הרמה
מיקצועית. ויותר
 נערך בירושלים ושם ביד ■
 לג׳ור■ מיוחד אות הענקת טכס
 חסיד־אומות־ה־ פרלסקה, ג׳יו

 ואלד ״ראול בכינוי המוכר עולם
 במיל- פועלו על האיטלקי", ברג

יהו להצלת השנייה חמת־העולם
 אות השנה קיבל פרלסקה דים.

 על מממשלת־הונגריה מיוחד
 הונגריים יהודים 6000 הצלת

הו על־ידי שיחרר הוא שאותם
 ספרדיות. תעודות־מעבר צאת

במ החלטי כל־כך היה פרלסקה
 כשלא הפעמים, שבאחת עשיו,

 תעודות להעניק לו התאפשר
 הסתכן הוא יהודים, של לקבוצה

הג את לחצות להם ועזר פיסית
 היריות תחת באישון־לילה, בול
השומרים. של

■ אזדליאב מודד דק נעמי
37 2717 הזה העולם




