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̂  ?המדון בנתח לאשתו ואש־הממשרה שומר מה

? •דלין אשר נגד במישפטה המדינה הפסידה מדוע

סכרין(עו כשנשאל ■
 פרקליט סגן שדטר, זי)

שה קרה מה תל־אביב, מחוז
השו במישפט הפסידה מדינה

 הוא ידלין, אשר נגד חד
 מים- לנו אבד ״פשוט ענה:

 של תעודת־יושר לנו היתה מך.
 אדיסון מרדכי עד-המדינה

 השופט לאיבוד.״ הלכה והיא
ש בפסק־דינו, כידוע, קבע,

בבחי היא אליסון של עדותו
גמור. שקר נת

וה דבוריו, כגינה מונית
 היא אצלה העובדת מתמחה

 ויגוצ־ גלית בשם חטובת־גוף
 מסתובבות אלה כששתי קי.

 בתל- הצדק, היכל במיסדרונות
 תשומת- את מושכות הן אביב,

 כשנשאלה המקום. באי כל לב
מת חוששת אינה אם דבורין
 שלה, המתמחה מצד חרות

 אנחנו תחרות? ״איזו ענתה:
זו.״ את זו משלימות הרי
 ליפשיץ אורי הצייר ■1

 רק מושבע. נסיעות חובב הוא
 לספרד, נסע וכבר מקובה חזר
ב בנחת, בה לצייר מנת על

 ארצה ולחזור חודשיים, משך
 הששי. ילדו לידת לקראת
 אף על עסוקה, עדה, אשתו,

 בייצור לראש מעל עד הריונה,
 עושה היא אופנה. ותיכנון

אי המעצבת עם בשיתוף זאת
שרון. לנה

 אורי איש-הפיאות ■1
 אלה. בימים מאד עסוק גרוס

 פיאות שתי להכין נתבקש הוא
 פיאה שונים. גורמים שני עבור
ההסרטה חברת עבור אחת
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 לאב הביא נתן אייבי כאשר עידו, בנו, של ברית־המילה בטכס
 לכוכב לאחרונה הפך ברקן מוצץ. עם וויסקי בקבוק כשי המאושר

תוכ מגיש הוא שם השלום, קול נתן, אייבי של הרדיו תחנת
המאזינים. אצל רבה לפופולאריות הזוכה מתיחות, של מייוחדת נית

 יונה ידע: לא שטוביה מה
 במענק-יצירד, לאחרונה זכתה
 לה העוזר לירות, אלף 70 בסך

לפרנסתה.
 שימחה עורך־הדין 81

 במיסדרו־ מסתובב נראה זיו
 כשהוא בית-המישפט, נות

 ובחולצה דהויים בג׳ינס לבוש
 הוא אם כשנשאל זרוקה. הודית
 ״לא, ענה: אסיר או עציר
למות.״ לי בא סתם

 של רבים שבועות אחרי 8!
 סוף- החלים וייסורים כאבים

 לשעבר ג׳יכלי, יצחק סוף
וכ 101 הקומנדו יחידת איש
 הנזוע־ של קצין־הביטחון יום
ש מפציעתו התל־אביבי, דוו

 עליו מגמל, שנפל בעת נגרמה
 של בכפר־הנופש לרכב ניסה

 מנחם (מיל.) אלוף־מישנה
מקנט כאשר בימית. דיגלי,

 התאונה על חבריו אותו רים
 :ג׳יבלי להם משיב המוזרה,

 זה מגמל. ביכלל נפלתי ״לא
דבשת!״ עם אריה היה

ה המישפטניות אחת 81
 תל- מחוז בפרקליטות יפהפיות

האד עורכת־הדין היא אביב

שח של כפיל למען ישראפילס
ב להגיע שעומד ישראלי קן

 שניה פיאה מיוון. אלה ימים
ה באר-שבע, תיאטרון עבור
 הצל, המחזה את להעלות עומד

 מילוא. יוסף של בבימויו
ל שלח מבאר־שבע התיאטרון

 שעל כדי ראש, של פסל אורי
 הפיאה. תעוצב מידותיו פי

 ,יש־ ״עבור אורי: מתלוצץ
ה אך פיאה, לי יש ראפילם

 ועבור — הגיע לא עדיין ראש
 לי יש הבאר־שבעי התיאטרון

 פיאה.״ בלי עדיין אך ראש
 כתב לוינשטיין, דני 81

תוכ ועורך בטלוויזיה הספורט
יו מהר לנוער, הספורט ניות
 יותר, חזק יותר, גבוה תר,

 במצב־רוח אלו בימים מסתובב
 חוזה לו שהובטח מסתבר רע.
 ברגע אך רשות־השידור, עם

 לנסים זה חוזה הוצע האחרון
אח לישראל שחזר קוויתי,

 בחו״ל, שנים רבת שהות רי
 של ספורט כתב שימש שם

מעו הפרשה שונים. עיתונים
ה כתבי בקרב רב רוגז ררת

סו המגלים בטלוויזיה, ספורט
עמיתם. עם לידאריות

 אב־ דכי של לחתונתה 81
 ראש־הממ־ יועץ של בתו נר,
 דיי־ עם אכנר, יהודה שלה
 ראש-ה- הגיע סייג?, דויד

 אשתו עם בגין מנחם ממשלה
 שהסתיימה אחרי מייד עליזה
 בהסכמי שדנה הכנסת ישיבת

 למלון בדרכו קמם־דייוויד.
 החתונה, נערכה שם הילטון,

ו האומה, בנייני על־יד עבר
 מגוש מפגינים בקומץ הבחין

הי עם נגדו. שהפגינו אמונים
רג על הקהל קם למלון כנסו

 ראש- אמר כפיים. לו ומחא ליו
״תראי, :לאשתו הממשלה

צד שני יש מטבע לכל תראי,
דים.״
כן־אלישר, אליהו 8

 ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל
 סגן אל מסיבה באותה פנה

 ידין, ייגאל ראש־הממשלה,
השחורה ״הכיפה לו: ואמר

 לו ענה מאד.״ לך מתאימה
 הקרחת את מכסה ״היא ידץ:

 את שם פגש כאשר הלבנה.״
 נאור, אריה הממשלה, מזכיר

ה ״עם בן־אלישר: לו אמר
הת והעיטורים הלבנה כיפה

 אחד כמו נראה אתה כולים
 נאור: לו השיב אמונים.״ מגוש
 אחד לא שאני לך אמר ״ומי
ז מהם

 בהשתתפות התרבות בהיכל
 נכון: יצחק המדינה נשיא

 המורכבת צדיקוב, מקהלת על
בולגר יוצאי טהרת על כולה

המפור הבולגרי ניצח לא יה,
 יצחק במדינה! ביותר סם

 ידוע מנצח אלא גרציאני,
רו יליד דווקא שהוא אחר,
 גרציאני רוט. לסלו מניה,

בני הערב באותו עסוק היה
 עלי של התיזמורת על צוח

בירושלים. כותרת

 מנהל של משכורתו 8;
 מרדכי בטלוויזיה, התוכניות

 אינה כנראה קירשנכאום,
 עושה הוא לכן לו, מספיקה

ב ראיונות. בערבי חלטורות
 בתיאטרון שנערך כזה, ערב

 המשוררת את ראיין החיפאי,
 הדרוזי הכתב את יילד, יונה

 הלכי, ראפיק הטלוויזיה של
 צפיר. טוביה החקיין ואת

 שאל לחיפה, בדרך במכונית,
מצ היא אם יונה את טוביה
שי מכתיבת להתפרנס ליחה
איך!״ ״ועוד יונה: ענתה רים.
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שותק.״ הדג אבל בסדר, זה ״אצלי :המוכר אמר עבורו. להצביע מוכר״הדגים את לשכנע מנסה צ׳יצ׳

 הכנסת, רופא שהיה מי 8
 ואשתו פישמן, הנרי ד״ר

 פישמן, אנה ד״ר הרופאה
ל חודשים כמה לפני ״ירדו״

שר אנה, בה. לגור כדי אילת
 העיר למועצת לבחירות צה

 לחו״ל, לאחרונה נסעה באילת,
 בינלאומי בכנס להשתתף כדי

 בפולין. שנערך רפואי לחינוך
ל חיכתה לווינה, הגיעה היא

 לפולין, לאשרת־כניסה שווא
לארץ. וחזרה שהתייאשה עד

 ביותר הגדולה ההפתעה 8
שנערך בולגריה, יוצאי בכנס

 מארה״ב לאחרונה שחזר הטלוויזיה אישסער טוביה
 קרא איך לבני, יצחק שלו, לבוס מספר

 האמני- בקרב הצלחתו על לאמריקה שהגיעו הישראליים בעיתונים
 גילה שהוא בעוד באירוויזיון, אבניבי עם כהן יזהר של קאים

שכזו. תחרות ועל השיר על שמעו לא מעולם שהאמריקאים

 ראש־עיריית מישרת על המתמודד
 זכה הקרובות, בבחירות אילת

 ידידי אגודת ראש פרייזר, יו סיר האורח, נכבד. אורח של לביקורו
 כאשר חודשים, כמה לפני בכותרות היה הבריטי, בפרלמנט ישראל
 היהודי״אנגלי המחזאי למען אותו עזבה אנטוניה, ליידי אשתו,

למענה. השחקנית אשתו את הוא גם שעזב פינטר, הארולד
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