
פרידה נשיקת
יערי מאייני. נפרדת

 לשעבר יערי, רונית סגן־אלוף(מיל׳)
 עופר, יולי איל״הספנות של אשתו

שלום". ״בלבו עבור ביחצנות עסקה

 כדי לתוניס, טס נתן כשאייבי
 לא ערסאת, יאמר עם להיפגש

הענ יתגלגלו כיצד איש שיער
כהמ לסיפור התייחסו רבים יינים.

 למצריים שלו לטיסת־השלום שך
 בינתיים הפכה מצריים .1966ב־

ישראלים. המארחת שקטה שכנה
ההיבטים את בחשבון לקח נתן

 הצהיר ואף מעשיו של המישפטיים
 מוכן הוא חיי־אדם הצלת שלמען
 לפני אחדים ימים החוק. על לעבור

 בדי־ אירגן הוא בדין שהורשע
 שר־ תל־אביב שבצפון שלו רת־הגג

מא הרבים. לידידיו שרת־מסיבות
 את מלהכיל קטנה שלו והדירה חר
קבוצות אותם אסף הוא ידידיו, כל

^ | ך1\  בישראל אוסטריה ניספחת לשעבר טאופר, ברברה 1ך
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דינים. ושאר כשר אוכל השבת, שמירת על המקפידה דבר, לכל

 אלף 100 לשלם ונדרש במישפט חדשות בחדשות. ליפשיץ פירסם
 חסר־תקדים סכום כפיצוי, שקלים לים- שפורסמו, הדברים על התנצל

ישראליים. במונחים הפסיד כתב־הגנה, הגיש לא שיץ

ל1 ך1 \ עופר יולי איל״הספנות אפלבאום, בועז של לחיים כוסית, מרים נתן אייבי 1 \1י1ד
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בכלא. הצפוייה ישיבתו על ולהתבדח להתלוצץ חברתו לוין, ניצה נראים מאחור ברקע לשימחה.

בי תן א״ ד נ ר פ חבר נ ה ה מ
לק הקדיש הוא ערב וכל קבוצות,

אחרת. בוצה
גזר־דין, עדיין ניתן שלא למרות

 הליכה של אפשרות על הכל דיברו
 ואמר התבדח אף ואייבי לכלא,
 מאשר בכלא, ישיבה מעדיף שהוא
 דבר ציבוריות, בעבודות עיסוק
השנה. כל עושה שהוא

במישפט־ זכה הוא היום באותו
 העיתונאי נגד שהגיש הדיבה
ש־ דברים על ליפשיץ, מאיר

מ32 מולדת שירי .
דיגלי של כישרונו למרות בציבור. השירה מארגני

 1 הערב במהלך השירה הפכה מוסיקאלי, כמנצח
 1 שירה. כמו נשמעו בדיוק שלא רמות, לצעקות
1 התלוננו. ולא ולמה, חוגג מי ידעו השכנים
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