
 השופט התעניין גברא?״ כוח לך אין ״למה
מולו שניצב התובע אצל צלטנר זאב

 בשבוע גרמה סליטת־פה ■
 באולם כללי לצחוק שעבר

 בתל־אביב. המחוזי בית־המשפם
 בפני שהתנהל במשפט זה היה

 זאב המחוזי בית־המשפט נשיא
 לדין הביאה התביעה צלטנר.

 שנפתח אחרי שנתיים נאשם,
 התמרמר השופט נגדו. התיק

 הנאשם, שבהבאת האיחור על
 עוזי עורדהדיו לתובע, ופנה

 מנסה כשהוא שרמי, (סוורין)
 כוח- מספיק אין מדוע לברר
 לדין: הנאשם הבאת לזירוז אדם

גברא?״ כוח לד איו ״למד׳
■ הרב במסדרונות נשמע י

 שלמה ״הרב הראשית: נות
ה גדולי ממועצת ביקש גורן
 לתנ״ך. אותו שיכניסו תורה

 ,דחילק :הגדולים לו השיבו
 נכניס לאן מקום. איו כבודו,

,אתם גורן: להם ענה אותו?׳

 הרב עם דיין שערך בבירור
 כי הצבאי הרב הסביר פירון,
 עם להשלים גורן על לדעתו

 צבאי רב כבר שיש העובדה
 דיין גורן. לא וזה — ראשי
 וכפשרה פירון עמדת את קיבל

בחברון. סדר לגורן אורגן
■  בסיכסו־ טיפול מלבד י

 משה מוצא רבנים, בין כים
 מישפחתי. לבילוי זמן גם דייו

 שר־הבי־ סעד למשל, השבוע,
 שפתח החדשה במיסעדה טחון

מבע נחום ״)דו(״אל אלדד
 תל־אביב. בצפון גונדולוז, לי

 רחל השתתפו בארוחה איתו
 דיין יעל רכינוביץ־־כורם.

שיאון. דב אל״מ ובעלה
 הנבחנים עשרות בין י■

בש שנערכו בבחינות־המיון,
 של לתיאטרון לחוג שעבר בוע

השתת־ תל־אביב, אוניברסיטת

הישרא הבוהמה אנשי רובם
 נסית לקמה חזרו הם לית.

לש יודל נהג שם בתל-אביב,
 זכרו את כיבדו בקביעות, בת

 .ובשתיית קשות ביצים באכילת
חריפים. משקאות

 הדרכה, פיקוד מפקד ■
ש לגנון, צגי אלוף־מישנה

 פיקוד מפקד לכן קודם היה
מסי הפסח בחג ערך הנח״ל,

 ביותר מקורית יום־הולדת בת
 את הכין הוא תחיה. לאשתו

ה תוכנית במתכונת המסיבה
 הביא שכאלה, חיים טלוויזיה

ש בשעה במפתיע, ביתו אל
ומכ ידידים החגיגה, נערכה

 חייה תקופות מכל שונים רים
 הצליח השאר ביו תחיה. של

 מרשים, הפקה במיבצע לבנון,
 ד מגו־הילדים, חברים להביא
כל את וכן הלימודים, מספסל

 הוא שאבי דרגסטור, מיסעדה
חגי קבלת־פנים מבעליה, אחד
והקוסם עוגת־ענק שכללה גית,

בין רוטינשטיין. עקיכא
ו דיין יעל בלטו האורחים

לג מנסה כשבנה ילדיה, שני
קס מאחרי המסתתר את לות
 השחקן־זמר עקיבא! של מיו

 בתו בחברת לגיא, אריק
 המיסעדן הארבע: בת נועה,

 שאו״ טדי הדיסקוטקים ובעל
 הדוגמנית אשתו בחברת לי,

שמו בת ובתם כרכה, דינה
 קינן, צפירה החודשים! נת

 רזה מדרום־אפריקה, שחזרה
ה בנה! בחברת מתמיד ויפה

במכ דרור, סמדר דוגמנית
 ובת צמודים־צמודים נסיים

 בכחול-לבן כבלדינה לבושה
 ארכיב, ם אכרה בשם ובעל

ו בדוגסטור; הוא גם השותף

כחו בעוד שוב להעלות כונן
 הפעם הגנרלית, אימי את דש

 הגברי התפקיד את באידיש.
 האידי- הגירסה של הראשי
 עמרני נכי או יגלם שאית

ב הזמן רוב ששיחק התימני
 חיים או העברית, גיוסה
פעם. מדי אותו שהחליף כנאי

 אוניית מסע מארגני 8׳
 הפסידו אליזבט, קווין הפאר

 הרבה לארץ ההפלגה באירגון
 חניתה הדוגמנית גם כסף.

ה על כסף הפסידה צנטנר,
 בתצוגת־אופנה זה היה אונייה.
 שמרת זיווה חניתה, שערכו

ה באחד לפיתת וליאורה
 אליזבט. הקווין של אולמות

ה אחת ניגשה התצוגה, אחרי
 מבוגרת, אמריקאית נוסעות,
 ומשכה אותה נישקה לחניתה,

הקאזינו. לאולם אחריה אותה
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 הסרטים בפסטיבאל תציג אותו קארדיין, פייר הפאריסאי האופנאי של האחרון הלהיט
כחליפה סטאטי במצב נראית קארדיין פייר של הרוקדת״ ״החליפה בקאן. החודש שייערך

 המור[ החליפה, מצטרפת (באמצע) מימה לרקד שמתחילים ברגע אבל דבר. לכל רגילה
 לה[ מתחילה השימלה הריקוד בתום :השמאלית בתמונה לריקוד. חלקים, משני כבת
 ל מועמדת היא בו הפסטיבאל, של הפתיחה בערב זה בבגד תופיע אלכסנדרה רגע
טריפו. פרנסואה של האמריקאי הלילה בסרט משחקה עבור ביותר הטובה לשחקנית פרם

 לתרי" אותי להכניס יכולים
 נכניס ,אם הגדולים: עשר.׳
יבל וזה 13ל־ נגיע אז אותך

 מצא הסדר.׳ כל את לנו בל
תוצי ,אז פיתרון: גורן הרב

יסתדר.׳״ והכל עובדיה את או
■  שלמה על בדיחות מלבד י
 עיסוקים הראשי לרב יש גורן,

 גם הוא השאר בין נוספים.
 הצבאי הרב נגד תלונות מגיש

 מרדכי תת-אלוף הראשי
 חג לפני ימים מספר פירון.
בפ גורן התלונן למשל, הפסח,

 דיין, משה שר-הביסחון ני
לע לו לאשר סירב פירון כי

 הבסיסים באחד סדר-פסח רוך
 של נימוקו צה״ל. של המרכזיים

 לערוך שאין היה לסירוב סימן
בצח״ל. מרכזיים סדרים שני

בתו קציר, עירית גם פה
 הנבחר, הנשיא של החיילת

ה בחינות קציר. אפריים
 עירית, השתתפה בהן כניסה,
כל השכלה על שאלון כוללות

וספרות. אמנות בתיאטרון, לית
 הגיעו הארץ רחבי מכל 8'

 של בהלווייתו להשתתף ידידים
 מי מרמרי, (״יודל״) יהודה

הא של שלישו בעבר שהיה
 מ־ שנפטר שדה, יצחק לוף

 הפסח. חג בערב התקפת־לב
 חפר חיים שהמשורר אחרי

 תוך בפרוטקציה להשיג הצליח
 ליודל, קבורה מקום אחד לילה
 נתן ידידו של קברו ליד

 ההלוויה הפכה אלתרמן,
ה בתום ממלכתית. לכמעט
הידידים, התפזרו לא הלוויה

ב האישיים גהגיו שהיו אלה
 אולם הצבאי. שירותו תקופת

נג ביותר הגדולה ההתרגשות
 ב־ אחות שהיא תחיה, ל רמה

 כאשר תל־השומר, בית־החולים
 הקרואים בין לגלות הופתעה

 הקשים, מחולי־הלב כמה גם
 שהיא בסכנה, היו שחייהם

 במסירות. בעבר בהם טיפלה
 חולי־הלב, שלמראה אומרים

 קיבלה עצמה שתחיה כמעט
התקפת־לב.

 אכרמד אכי הדייל :■
 המשיכו מלכה ואשתו כיץ

 ימי- של המסורת את השבוע
 וירי, לבתם מקוריים הולדת

אור 200 בנוכחות החמש. בת
 והסל־ השמנה את שכללו חים,

ב ערכו הם התל-אביבית, תה

ב לרנר, דני המקום מנהל
 כיל■ הבלונדית אשתו חבות

 הקטן, ובנם דכידוכיץ׳, הה
ועוד. ועוד ודודות וסבתות

8  בתוכנית הקטעים באחד 1
 ליאור אומר שלו היחיד
פת יצעק מישהו ״אם :ייני
בהופ שריפה...״ שריפה, אום
ב בחיפה, השבוע שערך עה

 שריפה, למילה כשהגיע דיוק
 באולם, נורת־חשמל התפוצצה

ה חזק. רעש גורמת כשהיא
לבה גרמו ליאור, ודברי רעש
החוצה. נם מהקהל וחלק לה,

 שוברת־הקופות ההצגה 8
מ לרדת עומדת הגנרלית אימי

הו של שנתיים אחרי הבמה
ה מפיק בארץ. רצופה פעה

מת- נוכיק, מנחם הצגה,

והכ דיטונים קנתה היא שם
ב לשחק הדוגמנית את ריחה

 את הניחה חניתה ברולטה. הם
 הפסידה דקות ותוך הדיטוניס

כולם. את

 הטלוויזיה !טוב מזל 8
 חמש לחגוג עומדת הישראלית

ב השידורים להתחלת שנים
 יום־ההולדת לקראת עברית.

מסי הטלוויזיה עובדי מתכננים
ה בפני יוקרן שבמהלכה בה,

 לפני היום בנוסח סרט מוזמנים
 קריין עכרין, כשדם שנה 25

 הטלוויזיה על יספר התוכנית,
 לא ואם שנים. חמש לפני היום

 כנראה יוקרן שיבושים, יחולו
 רשות מנכ״ל שכתב פיליטון גם

ב אלמוג, שמואל השידור
ליום־ההולדת. מיוחד


