
 הוא למשל, השבוע, בסדר. שהוא יגידו
 הפירסומים את הכנסת בימת מעל הישוזה

 ל־ ישראל על הרוסית בעיתונות המופיעים
מימי־הביניים.״ ״עלילות־הדם

הנבואה

קלאוזגר
 אפילו הפאנטומים? בשביל עושים לא מה

בש עושים פומביות ומכירות ערבי־ראיונות
 יצחל, היהלומן ערך למשל, השבוע, בילם.

 כזה. ערב ן מ שבהרצליה בביתו דנקר
ה אטאיס, רחל השחקנית־זמרת שם היו
 אורי הבמאי איינשטיין, אריק זמר

 בך דני הזמר פרס, שמעון ח״כ זוהר,
בישר אולימפיק חברת מנהל וגם ייטראל

 והמכירות, הראיונות אחרי קים. זאב אל,
 הראשון בפרס זכה מי ההגרלות. הגיעו

 חברת־התעופה מתנת לאירופה, (כרטיס־טיסה
כ אולימפיק, מנהל קיס, זאב סוויסאייר)?

• מובן.  האוטובוסים חברת בין הקשר מה י
 אבל תתפלאו, בונד? ג׳יימס עלילות לבין דן
 ומעשר, דומות. שיטות יש לשניהם קשר. יש

אח לידיעות שהודלפו לאחר היה: כך שהיה
 בטיהורים הקשורים חשאיים מיסמכים רונות

 היו״ר הורה בקואופרטיב, שנערכו הפנימיים
 יוסף הקואופרטיב, מזכירות של החדש

 בסך אדמיניסטרטיבי קנס להטיל הורביץ,
 אינפורמציה שידליף חבר כל על ל״י 500

 לג׳יימס לדמיון מגיעים כאן לעיתונאים.
 החלו החברה של מיוחדים שליחים בונד:

 ול־ חשוכות לפינות הציצו הם במעקבים.
 של פגישות לגלות כדי מוארים בתי־קפה

 לדבור בניגוד אבל עיתונאים. עם חברים
הפגי שרוב מפני מצאו, לא הם הקולנועי,

ה .בתל־אביב, אנגל בקפה התקיימו שות

 שלו,״ המדליפים גם הם שלי ד,מדליפים כל
 כאשר <• בחתונה. הנוכחים למראה אמר
 מיתקן את הלפרין רפאל השבוע חנך

נת ארצה, שהביא החדיש רתיצת־המכוניות
 ,נחש־ד,תנוער באמצע המכוניות אחת קעה

ה את לנצל שמיהרו בעלי־רכב, של הענק
 ערב. באותו ד,לפרץ שהעניק חינם רחיצה

להת מנסים שמסביב שוטרי־התנועה בעוד
בהיאב אלוף־העולם ניגש המהומה, על גבר
 בריאה כתף שם המכונית, מאחרי אל קות

 בשלוות־נסש התקועה המכונית את ודחף
 מי # המיתקן. פתח עד הדרך כל לאורך
 אבל ביוני? 5ב־ קרה מה יודע לא בארץ

 העיתונאית חוגגת ביוני, 6ב־ שנה, שמדי זה
יוד כולם לא יום־הולדת, אברך מירח

 כרכור וולוורת האמריקאי השגריר עים.
 זה, בתאריך השנה, עורך הוא לכן יודע. כן

 יום־ את המסובים יחגגו בה גדולה, מסיבה
ההפ העיתונאית. ידידתו של 44,־ד הולדתה

 חל קודם יומיים השגריר: שומר אותה תעה
 של הצמרת מאמני כמה • יום־הולדתו. גם

 ב־ צד,״ל חיילי בפני להופיע התנדבו ישראל
ה שימש הערב כמנחה בסיני.

 האמנים הופעת בתום לכיא. אריק שחקן
 השריון. להקת גם להופיע עמדה האזרחיים

 לביא אריק השערורייה. פרצה שכאן אלא
 ״אני אלה: במילים שריונאים ה את הציג

 בתור אבל הערב. את לכם לקלקל מצטער
ש השריון, ללהקת לקרוא חייב אני מנחה
 מוצלחת.״ הבלתי תוכניתה את בפניכם תציג

 של חוש־ד,הומור את הבינו לא השריונאים
 עד הבמה על לעלות וסרבו נעלבו, אריק,

להת סרב אריק בפניהם. יתנצל לא שאריק
 הלהקה חברי עלו פקודה, כשקיבלו ורק נצל,

ש בצורה יותר מאוחר הגיבו הם להופעה.
 התוצאה: צבאי. למשפט אותם הביאה כמעט

 אם בקרוב יחליט צה״ל של ובידור הווי ענף
 חיילי בפני הופעותיו את לביא אריק ימשיך
 אחר־כך ביטניק. היה הוא פעם • צד,״ל.
לא החיפאי התיאטרון שאפילו לשחקן, נהפך

פסאו את שתפס לזרוכיץ והנכד! ישעיהו שר־הדואר
צה״ל לנכה לא,

כשסיפ # זן. למשרדי הסמוך בבית נמצא
 הרב פנים־אל־פנים, הדתי השבועון לעורך רו

ה שגרירה כי הכהן־אבידור, שמואל
 עברית, מדבר בישראל אנגליה של חדש

 יום יבוא עוד תקוותנו. אבדה ״לא אמר:
 אנגלית...״ ידבר בלונדון ישראל ושגריר

 שעבר בשבוע היתד, ביותר רבה פעילות 0
 קלאחנר מרגוט הרצליה אולפני לבעלת
 פנתה תחילה דווקא. הספיריטואליזם, בשטח
ל שהגיעה של, מריה השחקנית אליה

 איתר, לערוך ממנה וביקשה בארץ, ביקור
 מר־ העבירה אחר־כך ספיריטואליסטי. סיאנס

ביט תחזיות דיין משה לשר־ד,ביטחון גוט
 שהיא ואחרי שלה. הרוחות שהעלו חוניות
לפ עומד שהמיבצע סיני מיבצע לפני חזתה
 לנבואותיה יתייחס שהשר לשער יש רוץ,

 רוחו היא טיפלה בה נוספת רוח ברצינות.
אינ קיבלה מרגוט ארלוזורוכ. חיים של

 ״ועכשיו הציוני, המנהיג רוצחי על פורמציה
גילתה. אותה,״ בודקת אני

השערורייה

2 2
אריק

מע של הצבאי הכתב זכה חייו להפתעת
 שעבר בשבוע כשהגיע לנדאו, אלי ריב,

הצבאי הכתב הוותיק, מתחרהו של לחתונתו
״הרי הכר. איתן אחרונות ידיעות של

 מוכר החל הוא ולכן אותו, להעסיק הסכים
 מיסעדה. נחייסי לג׳סי יש היום סטיקים.

 וכמו דגים. מיסעדת אלא מיסעדה, סתם לא
שנפ המיסעדה גם בג׳סי, הקשור דבר כל

הצ הוא ביותר. מקורית היא השבוע תחה
 מהן עשה ישנות, סירות כמה להשיג ליח

 הוא ארגזים. משמשים בכיסאות שולחנות.
 לו היקצה וזה הדייג, אלי עם התקשר

 ליד הירקון, גדת שעל בחצרו קטנה פינה
 לכן אי־אפשר. שם ללא מיסעדה אך רדינג.

 לקרוא ביין, ליבם כטוב השניים, החליטו
המוזה. נווה למקום:

השבוע פסוקי
:מאיר גולדה ראש־הממשלה •

באופק.״ מיתון ניראה לא ואופן פנים ״בשום
יק הדתיים עם ״השותפות :הנ״ל •

הפועלים.״ לתנועת רה
יהושע אשדוד, פועלי מנהיג •
ו במלחמה מהכדורים פחדתי ״לא :פרץ

ה למען לחמתי אז מההסתדרות. מפחד איני
הפועלים.״ למען — והיום מולדת
 את מעריץ ״אני : חוסיין המלך י•

הישראלים.״
לעיתו בראיון ירדן, כצכא קצין •
 לכך גרם דיין ״משה צ׳רצ׳יל: וינסטון נאי

חוסיין.״ את אוהבים אנו כמה עד שניווכח

הנאשם של במשפטו סנסציה
אנשי־משסוה רוצוח בנסיו!

* ח ך ת בתל המחוזי בית־המשפט באולם מ
 (״אידיש״) זאב של במשפטו אביב, | !

שוט ולרצח לשוד בנסיון הנאשם הורוביץ,
 העדה. של כניסתה לפני עוד הורגש רים׳
 הבאה נשואה, אשד, של הדרמה פלא: ולא

 של דמיונם את שבתה לאהובה, אליבי לספק
 יחליטו אם זאת: רק לא אך הנוכחים. כל

 הורוביץ ייצא לדבריה, להאמין השופטים
זכאי.

 אינו ״בעלי
מכלום״ יודע

* ה ך ר עי ר, צ ע שי ה ת־ ר חו ה בעלת ש
פני נכנסה הנאות, והפנים החטוב גוף | !

מפו מבטים שלחה היא השמש. בלוויית מה
 הנאשם, לעבר בהיסוס הביטה בקהל, חדים

ו לשופטים קלות קדה פניו, את שהליט
 לא כמקובל, שלא העדים. דוכן על עלתה

 הוחלט כניסתה לפני עוד לשמה. נשאלה
 פיר־ את ולאסור ההגנה לבקשת להיענות

 לשני ואם נשואה היותה בגלל שמה, סום
ילדים.

| ע י י ־1ך ן ן ן  ל רובץ ה הובל ך
/ | | ן \ | בהם, הבתים חצרות |4| |

ה ממקום בבריחתו עבר התביעה, טוענת
המצלמות. מפני פניו מליט הורוביץ פשע.

 שילד דוב עורך־הדין הסניגור, לשאלות
ראשו פעם ״אני נפחדת: העדה, ענתה סקי,

 על כלום יודע אינו בעלי בבית־משפט. נה
העניין.״

מכי ״אני העדה: סיפרה עצמו, העניין על
 אותו בבוקר שנים. כארבע הורוביץ את רה

התרבות. היכל ליד נפגשנו שנעצר, היום

ה זריקת של ברגע גואטה רב־סמל היה
מזוודה.״
ל המתייחסת גואטה, של בעדותו ואילו

״כש כך: הדברים נשמעים סיפור, אותו
מז נזרקה ופאיירברג, בר־אילן לפינת הגעתי

לבין ביני המרחק והתגלגלתי. לעברי, ורה

: י ב י ל א ה

נשואה אשת
כ קצת, איחרתי בערך, וחצי 11ב־ זה היה

 שם. היה כבר הוא כשבאתי, דקות. חמש
הס חבר. של לדירה לבוא לי הציע הוא

 שהכרתי מאז הראשונה בפעם — לכך כמתי
ה את חיפשנו הדירה, לכיוון טיילנו אותו•

נעו היתד, הדלת היה. לא הוא אך מפתח.
 בערב. להיפגש וקבענו למטה ירדנו לה.

 לי אמר הוא בערבים, עובד והורוביץ היות
 כעשר, עוד הלכנו להחליפו. מאביו שיבקש

 ליווה הוא מהדירה. שירדנו אחרי דקות 15
 נפרדנו.״ ושם חמש לקו אותי

 לערער בשאלותיו ניסה וגמן אורי התובע
 בלתי־הגיוני. מימד לה ולשוות העדות את
 ילדיה, העדה, של משפחתה על שאל הוא

 בעת בעלה היה היכן שלהם, שעות־האכילה
ענ אלו שאלות על דווקא הגורלית. הפגישה

 ״בעלי גמור: בביטחון הנשואה האשד, תה
 לפנות בשלוש ומסיים בבר, בלילה עובד

כשהלכ בעלי ישן לא יום באותו בוקר.
.תי . .ושלוש שנתיים בני שלי הילדים . . . 

 זאת עשה הוא אותם, להאכיל יכול בעלי
.פעם לא כבר .  לשעה מאחרת הייתי אם .
 חשוד הדבר היד, לא לאכול, צריכים הם שבה

 פחות תמיד זה בצוהריים להיעדר בעיניו.
חשוד.״

 עדויות
מוזרות

ב האחרונה היתד■ הנשואה אשה ך*  עדותה, לאחר במשפט. העדים רשימת | ן
ול והיריות השוד לאיזור בית־המשפט יצא

 כאשר השבוע, הורוביץ. נתפס בו מקום
 את ותוסיה־כהן שילנסקי עורכי־הדין יסכמו
 את לתת בית־המשפט ייאלץ ההגנה, נאום
 — השוטרים בעדויות הסתירות על דעתו
הוש גואטה, רב־סמל מהם, אחד כנגד אשר
(העו שוחד לקיזות של חמורות טענות מעו
 לחוסר־ ד״בולטת הדוגמה ).1656 הזה לם

ב הקטע הוא השוטרים שבעדות ההיגיון
 טען מלול מלול. שלום השוטר של עדותו

 על־ שנזרקה נושא־ד,מזוודה, אחרי רדף כי
 ו־ בר־אילן הרחובות בפינת הנירדף ידי

 הזמן, כל הבורחים את ״ראיתי פאיירברג:
איפה אדע לא הפינה• את סובבו כשהם גם

׳־'" ״ <׳■?* •־
ה לטענת הנאשם, שהוא — המזוודה נושא

 ממטר.״ יותר קצת היה — תביעה
ה אחרי שרדף מלול, משקר? כן אם מי

 באותו גואטה את ראה שלא וטוען בורחים
 במרחק שהיה הטוען גואטה, או — רגע
המזוודה? מנושא מטר

סתי חסרות לא ההגנה בעדויות שגם אלא
 להכריע השופטים על יהיה בגזר־דינם, רות.

 לאשר, או — לאנשי־המשטרה להאמין אם
 כה אומץ־לב שהוכיחה האלמונית, הנשואה

אהובה. על להגן בבואה רב

|11 11111 ה־ בית־המשפט נשי_א ר 1 ¥111111 ה |  צלם־ זאב ד״ר מחוזי |
 על| ופירושים הסבר השוד במקום מקבל נר

וגמן. אורי מהתובע השונים השוד פרטי
■—2 י7


