
 מעידים ורמי פוקור
אנשיםבתל-אביב השלום בבית־משפט

כ בודד גבר עושה מה ■1
 י נשים 70 לחברת נקלע שהוא

 יצחק הבאר־שבעי העיתונאי
 זה היה ברח. פשוט שתיל,

אש שרון, לילי של בביתה
 שרון, אריק האלוף של תו

פר סידור הדגמת נערכה שם
 כרטיסים רכשו נשים 70 חים.

ב לחזות כדי גבוהים במחירים
כ נועד הכסף הפרחים. סידור

 ילדים לעזרת לאירגון תרומה
 יצחק גם סיחא. חרשים־אילמים

 לכסות כדי למקום, הגיע שתיל
 פנימה, נכנס הוא המאורע. את

 לא סביבו׳ הסתכל התיישב,
 קם, לרפואה׳ אחד גבר ראה

נפשו. על וברח — התנצל

 ועדת של לשעבר היו״ר ■
 הכנסת, של והביטחון החוץ
 להזכיר החליט הכהן, דויד

החלו־ את בציון היושב לעם

מג שנוי שוו
 פיאות חובש פיאה, ובלי עם

 אינו בונד, הג׳יימס בסרטי
הטבעי. בשערו במעט מופיע

ה הישראלים שורת אל !■
בי בגרמניה, והון חיים עושים

מו בענף עדן שמעון ניהם
 בשטח רוט ורפי הלילה עדוני

לאחרו הצטרף הבניין, קבלנות
 מיכאל :נוסף ישראלי נה

 רמת־גן תושב פוס, (״מישי״)
 חברה באחרונה רכש לשעבר,

 ומתכונן סיגריות להפצת גדולה
ב נוספות חברות כמה לרכוש

לח השבוע ושהבטיח זה, שטח
סיגריות.״ כ״איל לארץ זור

■  ב־ העזר פקיד כשקרא י
 בתל־אביב השלום בית־משפט

במש התביעה עדי של בשמם

ה הקצב מלהקות אחת ■
 מזעזע, כחול בעולם, מפורסמות

 הופעות לשורת לבוא עומדת
הלה את ביום־העצמאות. בארץ

ד המלחין הוא שמנהלה קה,  ר
ה מיליונר לאוון, ואן כי

הש המיליון לפני עתה עומד
 האמרגן לארץ מביא שלו, ני

ש להקה ״זאת סאבן. חיים
 מופיעה. ואינה שנה כמעט כבר
 בהוצאת בעיקר עוסקת היא

לשכ מאוד קשה היה תקליטים.
בא ולהופיע לבוא אותם נע

 סא־ סיפר הצלחתי,״ אבל רץ.
הופ להם ״הבטחתי ז איך בן.
 זה הקודש. עיר בירושלים עה

אותם.״ שיכנע

של ח״כ עורר כאשר ■
 בכנסת האגודאי לורנץ מה
במצ רכבל־השבת פרשת את
 הממשלה סגן־ראש קם דה,

 מדוע להשיב. אלץ יגאל
 ה־ אחד שאל — ? הוא דווקא

 ״גן היא שמצדה מפני ח״כים.
 הלאומיים הגנים ועל לאומי״,
 ״אהה,״ ראש־הממשלה• אחראית

ש אמרו ״תמיד הח״כ, השיב
ה הגננת היא מאיר גולדה

לאומית.״

 משרד- על דעתו את ■
עי ראש השבוע גילה הפנים,

 קרייז■ קוכה גבעתיים ריית
 מש־ התגלה הזה ״בנושא מן:

ד רד־הפנים ר ש מ ר כ ג פ  מ
 כי מעשיו, ובתנופת במחשבתו

מוניציפליים.״ רק אינם שיקוליו

גמי להיות צריכים מתי !■
 זרח שר־הדתות לפי ? שים

 פיקוח־נפש. כשיש ורהפטיג,
 ורהם־ השבוע הביע זו דעתו את
״אני :למעריב בראיון טיג

ש הסוברים אלה בין נמצא
 ושומרון יהודה שלגבי מאחר

 ביטחוני פרימאט רק לא לנו יש
 זה היסטורי, פרימאט גם אלא

 שיהודה לשאוף אותנו מחייב
 אבל בידינו, ישארו ושומרון

 במידה אלא מחיר, בכל לא —
בידי הישארותם על שהעמידה

 ש פ ח־נ ו ק י פ ב תפגע לא נו
. ה נ י ד מ  שבפיקוח- כשם ה

ש דברים יש יחיד של נפש
ייה ולא ,יעבור אומרים עליהם

 של בפיקוח־נפש גם כך רג׳,
 להיות צריך וביטחונה המדינה

שר־הדתות. הכריז גמישים,״
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ה האופנה לפי תפורה כחולה חליפה ) ^111111 1/ ■״*
שנע (במרכז), מאיר עופר נכדו של ברית־המילה בטכס אחרונה,

 מ- משפחה. קרובי 70כ־ בהשתתפות ״אסותא״ בבית־החולים יד
 ״עלית״, של הפירסום שרותי מנהל מושביץ, דני האב־הבן :ימין

 :משמאל ספורטיבית. וחולצה קורדורוי במכנסי ו״ליבר״, ״צ.ד.״
שרון. בשם בת כבר יש לזוג מושביץ. גבריאלה התינוק, אם

 ממוסד איש דווקא נשא סד,
ל בצרפת ישראל שגריר מאוד:
 מצא לא זה איתן. ודטר שעבר
 נמרוד, של בעיניו חן כל־כך

 הצייר, של וחצי השנה בן בנו
 ובכי בצרחות הפריע הוא לכן

איתן. של לנאומו

עו המזמרות למשפחות ■
 : נוספת משפחה להצטרף מדת

 יפה האם, ירקוני. משפחת
 כבר מפורסמת אומנם ירקוני,

 בנותיה שלוש אבל כזמרת,
 אחרים. בשטחים כה עד עסקו

 והבנות האם מתכוננות עכשיו
 על- שהולחן תקליט־פופ להוציא

 וש־ פיק צכיקה הזמר ידי
 אהוד על־ידי נכתבו מילותיו
מנור.

באורו בריג״ט
בע היא ולמטה), (למעלה

 יצירות פיאות, מלא ארון לת
דהסנג׳. ז׳אק האישי, ספרה

,ד5,ע והשקה
 בפי- הגרמניה, הצמרת נית
ה לעור המאימה פסים את
שלה. הצר המיניכנס של נמר

ט הנסיכה גו מו
ב הבריטית, המלכה אחות

 ״חיקוי שנקרא מה
— הסבתא" לאם

 סיג- לפי פיאה
ה תקופת נון

ויקט,ריה מלכה

מת דבר למערכת במכתב ציות.
שהופי רשימה על הכהן רעם
 של ישראל שדות במדור עה

המי של בביקורו שדנה דבר,
בקי רוקפלר דייויד ליונר

 בין הכהן כותב מעוז־חיים. בוץ
לי צרם אחד ״פרם השאר:

ה חייב ומדוע למה :ברשימה
קי איש להניח יש — מדווח

 את להגדיר — (המאוחד) בוץ
? כאורח רוקפלר דייויד ל ו ג  ד

 של מנהלים מועצת יו״ר מאימתי
זכו וזו — רוקפלר ושמו בנק
ל נוסף זו, רק כמדומני, תו,
הו — מולטימיליונר שהוא כך
 חלוצים בעיני ,דגול׳ להיות פך

 יפה כאורי גאים ופלמ״חניקים
 חבריהם ויתר ברגר ואורי
מעוז־חיים?״ בקיבוץ

 האנטי־מימסדי הצייר ■
פתח כרנשטיין־כרעם אלק

 בגלריה ציורים תערוכת השבוע
 נאום את בתל־אביב• ישראלים
הנקראת התערוכה, של הפתיחה

במים־ ולחימה נון־קומפורמיזם

 3ד השופט בפני שהתנהל פט
צעי קבוצת נאשמת בו לוין,

 פרץ מכונית, לפרוץ בנסיון רים
 בצחוק. באולם שנכח הקהל
שק אחרי שמיד מפני ? למה
ו יום(? העדים, בשמות רא

, רחל ר ק ו  אחד העיר פ
 :במקום שנכח מעורכי־הדין

 תביא שההגנה חסר רק עכשיו
י.״ מ ר משפחת בני את כעדים

אחרונות ידיעות כתב ■
 מאושר אדירם יחזקאל

 האחרונים. בשבועיים מאוד
 במתנה, חייו את שקיבל ״אדם
רצו שביעות את להביע חייב

ש כפי טוב,״ במצב־רוח נו
 של חייו ניצלו איך הסביר.
 היה: כך שהיה מעשה י אדירם
 נגיב למוות נרה בו ביום

 בבית- עבדול־חי טופיק
 שהוא אדירם, איחר המשפט,

 לבית־ להגיע סלילי, כתב
ה לאולם נכנם הוא המשפט.
 כי לו התברר ואז משפטים

 נוהג הוא בו הקבוע המקום
 עורכי־הדין, ספסל על לשבת,
ב הנאשם על־ידי כבר תפוס

 על התישב בלית־ברירה משפט.
 שנורו הכדורים סמוך. ספסל
 של הקבוע במקום בדיוק פגעו

הצ לא שאשתי ״מזל אדירם.
סי בזמן,״ אותי להעיר ליחה

 סיבת את הכתב השבוע פר
גורלי. יום באותו איחורו

״״״ מנדה ג׳ין
 זוג כמו חשובות ״השערות

 חובשת היא יפים״. שדיים
קבוע. באופן נוכריות פיאות
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