
ם י ש נ א
 גילה גם ששון אברהם 8>
 סגן־ניצב והתובע, הסניגור כי

ב בצוותא למדו גונן, יורם
באוניבר למישפטים פקולטה

העברית. סיטה

 המישפט מהלך בעת ■1
 גם זמן המישטרתי התובע מצא

 הרב בי סיפר הוא .להתבדח,
 (מיל.) אלוף לישראל, הראשי
 לדתיים התיר גורן, שלמה

 כסף בסכום בשבת להשתמש
ב לנסוע ואף לירות, מאה עד

 ל״י 100ש־ מאחר — סוסיתא
 אינה וסוסיתא כסף, אינם

מכונית.

■  הלוחם לעיתונאי דווקא י
 צריך היה זה נאדל ברוף

 נאדל, של אשתו לקרות.
 קניותיה את ערכה אילנה,

 שכונת־שרת של בסופרמרקט
 לצאת עמדה באשר ברעננה.

 כי לד. התברר הסופרמרקט מן
 לירות, 300 בשווי מישקפיה,

 משום־מר. תיקה. מתוך נגנבו
 בארנק־הכסף הכייס נגע לא
 של לרעייתו כיאה אילנה. של

 זכויות־האזרח, למען לוחם בעל
 תלונה והגישה אילנה מיהרה

במישטרה.

ה נזקק השם לעזרת ■1
 יורמן, סולו המפיק שבוע
אמ ציוני בבית לאשה שנשא
 אכיכית את בתל־אביב ריקה

 אחרי מייד ליטבלן♦ (״דווי״)
 לרב, פנה הוא טכס־החופה

ו האולם לפינת אותו הוביל
רוצה .אני ״רבי, לו: אמר

 חברה לי יש איתך. להתייעץ
 היא ״מה ג׳ינגלים...״ שעושה

 המופתע. הרב שאל עושה?״
 הסביר לרדיו,״ ״שירי-פירסומת

 הג׳יג- את עשינו ״אנחנו יורמן.
 ולחברת ארקיי. לבירה גלים
 אייכי של התחנה בשביל זניט
 בצורה הצליחו הג׳ינגלים נתן.

 חלק באים עכשיו לא־רגילה.
 .כ- ומציגים שלנו, מהמתחרים

 שני את .שלהם כרטים־ביקור
 אנחנו מה שלנו. הג׳ינגלים

 חשב להם?״ לעשוח יכולים
 ״בטח :והשיב שניות כמה הרב
 בעזרת ואז, הרבה ועמול בשם

ב מקומו על הכל יבוא השם,
שלום.״

 הקשות הביקורות מבול ■
 שלושת של ראשיהם על שניתך

 שהוצג מיצעד־המרגנית, מנחי
 שביט, ציפי - בטלוויזיה

 צפיר וטוכיח לוי אדשיק
 האנשים ראשי על הוטח —

הש כי מסתבר הלא־נכונים.
ש מילות־קישור אמרו לושה
 להם היו ולא עבורם, נכתבו

 אחרי בכתיבתם. וחלק יד כל
ה את כינו רבים שעיתונאים

 למכביר בכינויי-גנאי שלושה
 היה קשה התוכנית׳ את וקטלו
 שכתב גאון אותו מיהו לברר

 הווי־ בענף מילות־הקישור. את
 ידעו לא צה״ל של ובידור
ב ובנ״ל השאלה, על לענות

 נמצא לבסוף ישראל, שידורי
 כתיבת כי מסתבר האשם.

 על הוטלה מילות־הקישור
 כיכר, שאול (מיל.) סא״ל

ו הווי קצין בעבר שהיה מי
 כתב שביבר מה אך בידור.

 מה־ לבקש והוחלט חן, מצא לא
ול לתקן כנאי יוסי שחקן
 שצפה מי הכתוב. את שפץ

 חזה אומללה תוכנית באותה
 ביבר בין השילוב של בתוצאה
לבנאי.

 השמועות בעיקבות ■
 שוקולד הבנות שלישיית כאילו
 את השנה תייצג מסטיק .מנטה

 האיח־וויזיון, בתחרות ישראל
 אומרת באמסטרדאם, שתתקיים

 שם־אור מירית העיתונאית
 על־ידי שם תוצגנה הבנות כי

 ״שלישיית הבא: באופן המנחה
מחסטיך.״ מנטך שוחולך

■  את לאחרונה שראה מי !
 של אחותו מילצ׳ן, דליה

 מידצ׳ן, ארנון סוחר-הנשק
 מסמי לאחרונה שהתגרשה

 פוקה של אחיינו הירש,
ו לטעות היה יכול המפורסם,

עיתו הפכה דליה כי לחשוב
 של הקדמי החלון על נאית.

 שלה מיינור המיני מכונית
מס ״עיתונות.״ שלט: קבוע
עו החלה אומנם דליה כי תבר
 אם כי כעיתונאית לא אך בדת,

 השלט על, באל כדיילת־שלום
מז הוא מכוניתה שמשת שעל
ה של הקודם מבעליה כרת
 כרזי־ אמנץ העיתונאי מיני,
י לי.

■  התוכנית צילום אחרי י
לך שרתי בסידרה האחרונה

(מימין) אופיר שייקחשייקה שני
שלי איש לוי, ושייקח

 נקניקיות, זלילת מדגימים חחיוור,״ ״חגשש שיית
דיזנ־ ברחוב החדשח המיזללה חנוכת של בחגיגת

 ול* דשא (״פשנל") אברהם לאמרגן השייכת גוף,
 כבר שהפכה במיזללה, לוי. אורי ״הקאמרי״ שחקן
נקני בעיקר מגישים ולבדרנים, לשחקנים מרכז
בגרמניה. ה״אימביס״ מיזנוני נוסח בטעמים, קיות

 נתגלה תל-אביב, פועלי מועצת מזכיראלפוט אווי
קבלת״ בעת נלהב. כחובב״נשיקות

 רייו״ווסטפאליח מחוז ממשלת ראש ביין, היינץ לכבוד שערך פנים
 שמימין האורח גם האורחים. את לנשק אלפרט הירבח בגרמניה,

 בקושי ורק אלפרט, של מפיו מצלצלת ובנשיקה בחיבוק-דוב זכה
להתנשק. רגילים הגברים אין בגרמניה מבוכתו. את להסתיר הצליח

ל הצוות חברי הוזמנו ארצי,
 התוכנית מפיק כוסית. הרמת

 נשא שחר, רפי המצליחה,
ו ״שהחיינו ואמר: כוסו את

 סוף־ הזה. לזמן והגענו קיימנו
 לרווחה.״ לנשום אפשר סוף

 נ אלמגור דן אותו שיסע
 לך להגיד שכחתי רגע! ״רגע,

 מנב״ל אצל הבוקר שהייתי
 צוקרמן, ארנון הטלוויזיה

תוכ 40 עוד אצלי הזמין והוא

ניות.״
■  איל״א, כנם מבאי רבים י
אינפור לעיבוד ישראלי איגוד
 האומה בבנייני שהתקיים מציה,

 לעובדה לב שמו בירושלים,
 המחשב, תולדות בשם סרט כי

ה במיסגרת בפניהם שהוקרן
 לתוכנית־ במתכונתו דומה כנס,

 זה ארצי. לן שרתי הטלוויזיה
ו מפיק עורך, פלא. היה לא

ה* אליהו היה הסרט במאי

 ומגישי מעורכי שהיה מי כהן,
 העובד הטלוויזיונית, התוכנית

 לעיבוד־ בחברה כראש־מחלקה
בכנס. שהשתתפה נתונים

 מצאה נחמה-פודתא 8!
 הצעיר הפסל של אשתו רהל,

 ב־ כשפגשה חן, שימעון
 הצייר של אשתו כלילה,
 סיפרה רחל אגם. יעקוכ
כ הקשים חייה על לבלילה

 לה השיבה אמן. של אשתו
ש לפני תדאגי, ״אל כלילה:

 קשים. חיינו היו התפרסם בעלי
 כשבעלי עכשיו, זאת לעומת

 יותר הרבה המצב מפורסם,
גרוע.״

■  העי- נקלע מביך למצב ;
 בעליו שתיל, יצחק תונאי

 ה־ המקומי העיתון של ועורכו
 באר־שבע. ־ ידיעות דו־שבועי

 מכניס בעיתון המודעות ריבוי
 עד־ נכבד, סכום־כסף לשתיל
 להפוך החליט שהוא כדי-כך

ש אלא ליומון. עיתונו את
 האיתן, הכלכלי מצבו למרות

 מהקופה להוציא שתיל יוכל לא
 חתימתו ללא אחד גרוש אף
 המיש־ את העיתון. מנהל של
 יהו* לעצמה הבטיחה הזו רה

ת ל, די תי אשתו. ש

 ירושלים עיריית ראש ■
 את להרגיז ממשיך קולק טדי
 ארץ־ישראל־ תנועת אנשי

 אינו כי שאמר אחרי השלמה.
 בעייה תהווה שירושלים חושב
 שידע מי היה לשלום, בדרך
 רעיון יש קולק לטדי כי לספר

 הסיב־ את לפתור כיצד מצויץ
 הציע הוא הישראלי־ערבי. סוך

תל־אביב. את לערבים להחזיר

 בחלקו נפל רב כבוד 8!
 פרופסור הסופר-הבמאי של

מ שהחלים אחרי זקס. אריה
ל הזמנה קיבל הקשה, מחלתו

 מטעם אמריקאית, קנטטה חבר
 'ארצות־ של המקהלות איגוד

 השנה 200 חג לרגל הברית.
 היצירה ארצות־הברית. לקיום
שי של משילוב מורכבת תהיה

 דיקיג־ אמילי ויטמן, ואלט רי
אח קלאסיים ומשוררים סון

מורכב המקהלה כשתפקיד רים,

בל ציטטות חדשות, משיברי
מו והטלוויזיה, העיתונות שון

 עם ראיונות מיסחריות, דעות
 עיתונות־הנשים כוכבי־קולנוע,

היצי בסיום הבורסה. וחדשות
ומו לדין הסוליסט מועמד רה
ה המקהלה. על-ידי להורג צא

 ה- מנצח פוס, לוקאס מלחין
ירוש בתיאטרון מאראתונים

המוסיקה. את חיבר לים,

 החל הבימה תיאטרון 8)
 באולם ערבי־ראיונות לערוך
 בלילות התיאטרון של הקטן

 שמואל של בהנחייתו שישי,
 הראשון לערב־הראיונות שי.

 כן־אמוץ. דן הסופר הוזמן
ה מה לברר דן ניסה כאשר

הו עבור לו המובטח תשלום
 כי לו התברר זה, בערב פעתו

ה של הכספי מצבו בגלל כי
 מבטיחים אין הלאומי תיאטרון

 זה במקום למרואיינים. תשלום
 חינם כרטים־מינוי מקבלים הם

שנה. במשך הבימה הצגות לכל

 ספרים הוצאות שתי ■
 הוצאתם־ על ביניהן מתחרות

ל שקספיר תרגומי של לאור
 אברהם תירגם אותם עברית,

 עבודת את עתה המשלים עוז,
 שקספיר על שלו הדוקטוראט

 מסדה הן: ההוצאות בלונדון.
 תל-אביב. אוניברסיטת והוצאת

 בחג בארץ לביקור הגיע אבי
 מביא כשהוא האחרון, הסוכות

 ו־ לרומיאו חדש, תרגום עימו
 המייועד שקספיר, של יוליה

 בעת החיפאי. בתיאטרון להצגה
 שבר שם, שנערכו החזרות אחת
 רק הבמה. בחשכת רגלו את
 לאנגליה שחזר לפני אחד יום

האח המילגה שנת להמשך
מ הגבס הוסר — שלו רונה
רגלו.

ב קוננה חמורה דאגה 8!
 שר־ של אשתו דיין, רחל לב

ב טסה היא הביטחוךבדימום.
 לתל- מלונדון על אל מטוס
כמו הראשונה במחלקה אביב,

 לפתע לה נודע הטיסה בעת בן.
שבי לפרוץ רגע בכל שעומדת

צרי היתר. בתה ואילו — תה
 למחרת מלונדון להגיע כה

 קיבל בנמל־התעופה היום.
 הדביק פניה, את דיין משה
הביתה. ולקחה ללחייה 'נשיקה
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