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 באר־שבע ״חן״ — ירושלים ״חן״ — ת״א ״בן־יהח־־ה״ אחת: ובעונה בעת השבוע
ורדימון ע. ההפצה מראש! לכרסיסים לדאוג נא

בעי׳מ ,פלד״חיפה ״מאי״ בקרוב:

שוטטות. מאשמת זוכתה פרוצה
 ועסוק שוטטות על הואשמה אשר דום״ לה ״קינדל

 בסריקה המשטרה מפקח ע״י נתפסה העתיק״ ב״מקצוע
בשוויץ. בלוגנה שנערכה

 פישר וו. או. וורטר תומם בשם מצליח עורך־דין
 המעניין לאוטובוס. שחיכתה בטענה זכאית אותה הוציא

 בלילה מאוחרת בשעה כי התברר המשפט שלאחר הוא
 מתרחש זה כל ציבורית. תחבורה כלל קיימת לא

 ודני פישר וו. או. עם אהבה״. הגירושין ב״סיבת
 בת״א, ״תכלת״ בקולנע שלישי שבוע המוצג רובין,

עין. מרהיבי בצבעים סרט
בלבד. למבוגרים מיועד הסרט כמובן
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 השתתפותי שעצם לעצמי תיארתי ״לא

 במועדון־לילה, בילוי במסגרת בתחרות,
 השבוע אמר רב,״ כד, פירסום לי תביא

 ״תיארתי בע.2שבבאר* בביתו בן־ישראל
 מחברי, אחדים אולי על־כך שידעו לעצמי
נתפר אשר הקטנה לידיעה לב שמו אשר
יה שהדבר אולם בעתונות. כך על סמה
דיפ בין עיקרי כמעט שיחד, לנושא פוך

 המוזיאון, פתיחת בעת ושרים לומטים
 בנפשי.״ כלל שיערתי לא זאת

 בן־ ח״ב של רעיתו לרות, שגם מסתבר
 מיספר. ימים במשך מנוח נתנו לא ישראל,

 שיחד הירושלמית, באוניברסיטה סטודנטים
ב חסכו לא משפטים, לומדת היא עמם

המיכללה. כותלי בין למחרת כשראוד, ברכות
 ועל עצמו, המאורע על והותר. די
בין־ישראל: רות סיפרה בפרס, הוכית

בן־ישראל ח״כ
באלט אצלה הורה, אצלו

 הארץ של בדרומה הבילוי ״אפשרויות
 מעדיפים אנו ובסופי־השבוע רבות, אינן

 במועדון ולבידור לבילוי לאשקלון לנסוע
 נזדמנו שעבר השבוע בסוף הצרפתי. הכפר
 הצטרפנו השאר ובין למקום, נוספת פעם

 הוכרז טנגו נעימת של בעיצומה לרוקדים.
 על כבר ונמצאנו מאחר הטוויסט. תחרות על

לתחרות.״ הצטרפנו ,מישטח־ד,ריקודים
 את לרגע מרגע הגבירו התחרות מנחי

 יותר לסוער הפך והריקוד המנגינה, קצב
ה את פעם מדי הפסיק המנחה ויותר.

ה להיעצר. היה הרוקדים ועל תקליט,
 בן־רגע, לעמוד בכוחו היד, לא אשר זוג

הרוקדים. ממעגל הוצא
 נתמעטו הריקודים רחבת על הזוגות

 נשאר השעה מחצית לאחר לרגע. מרגע
 מישטח־הרי־ על לבדו בן־ישראל הזוג רק

צרפתי. משקה בבקבוק זכו כך על קודים.
 ״הריקוד בן־ישראל, רות אומרת ״בכלל״,

 במשך ריקוד למדתי אני בדמנו. טבוע
 ובעלי קראום. גרטרוד אצל שנים שמונה

ש כך לריקודי־ןעם. גדול מומחה הינו
מצטר אנו מזדמנים אנו אליו מקום בכל
לרוקדים.״ פים

 מצטרפים היו אם הזוג בני נשאלו כאשר
 צ׳בי מארגן היה אותה טוויסט לתחרות

 ״מספיק! אחיד. ב״לא״ לענות מיהרו צ׳קר,
ה בעקבות הפירסום את כבר קיבלנו
והותר.״ די היה זה באשקלון. תחרות

הזוי
 נידון בחיפה, בינלאומי. מישחק •
 לאחר מאסר, חודשי לשישה סורי צעיר

 על רוכב כשהוא כורזים על־יד שנתפס
 להגנתו טען בטבריה, גנב אותם אופניים,

 אליה לישראל, להסתנן כלל התכוון לא כי
 עם במחבואים ששיחק שעה בטעות, נכנם

בסוריה. חבריו
 אלמונים חדרו באזור, להבה. עלי •

 הדליקו במגרות, חיטטו מפ״ם, למועדון
 המועדון את להאיר כדי מיסמכים כמה

לשריפתו. גרמו החשוך,
 בהרצליה, שברת. וגם פרצת ה #
 את שהיכה לאחר בפריצה, חשוד נעצר
 לתוכה פרץ לגרשו, שניסה הדירה בעל

חלונותיה. זגוגיות את ושבר
 נעצרה בבני־ברק, שבור. טלפון #

 טלפון קו שחתכה לאחר מקומית, תושבת
 את הזהירה כי טענה בחצרה, שהותקן

 זמן כל הקו את יעבירו לבל הדואר עובדי
טלפון. עדיין אין עצמה שלה
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