
דו מיכל  של הזהב הברחת בפרשת לדין העומדת ״אל־על״ דיילתא
עורך־ על״ידי היא אף מיוצגת פרסמן, עקיבא הקברניט ידידה

 לראשונה נפגשה אדר שי• בנו של בר״המיצווה למסילת ובאה שוררר מרדכי הדין
שהועלו מהאשמות בבית״המישפט זוכתה אשר ידלין, אשר של אחותו הרי, שרה עם

 אמרה הרי מימין). (בתמונה שורר של לקוחתו היא אף והיתה ידלין, בפרשת נגדה
 על־ידו." תזוכי עוד ואת שורר על״ידי זוכיתי כבר שאני בינינו ״המשותף למיכל:
 את (מחזיק רפפורט בוריס השופט של גבו מאחרי אדר נראית משמאל בתמונה

תמימים. ימים עשרה למשך אדר את שעצר הראשון השופט שהיה בידיו), שלו המיקטורן

בר• במסיבת נפגש משמאל) (שני בתל־אביב בית־המישפט שופט
 שינבויים אלישע אחר, שופט עם שורר שי של המיצווה

 החיים לידסקי וצבי נירה הפרקליטים זוג עם נפגשו השופטים שני משמאל). (ראשון
 :צבי אמר ארוכה, שעה במשך לידסקי לנירה החמיא שפורת אחרי רב. זמן כבר בנפרד

נירה.״ אל דבר של בסופו לחזור בדבריו אותי שיכנע שהוא חושב ״אני

סו  הוא אף הגיע בתל־אביב, הבוהמה של הרב שנחשב מיפרנקל אי
 פרנקל לבנו. שורר עורך־הדיו שערך בר־חמיצווח לחגיגת

 קשרי קשר ואז ליבני, טליה עם ידלין אשר את אחדים חודשים לפני שחיתן הרב היה
 לטכס־הנישואים. המעטים המוזמנים בין הוא גם שהיה השניים, של עורך־הדין עם ידידות

רפפורט. בוריס השופט ידלין, את שעצר הראשון השופט עם משוחח פרנקל נראה בתמונה

 אלה בימים מנהל אינו הזוג כי
מועדון. כל
ירקוני יפה הזמרת ■1

 הציגה כאשר מאד הצטערה
ש חדאד, סעד רב־סרן את

 החאן מועדון אל לפתע הגיע
 הופיעה. היא שם הירושלמי,

ה לפני אותו שהציגה מהרגע
 להתעניין האורחים חדלו קהל,
 לקבל כדי בתור ועמדו בה,

ה המליציות ממפקד חתימות
בדרופ-לבנון. נוצריות

 היחידים הכוכבים אחל ■
 להתאוורר מהארץ, ברחו שלא

החו שלושת במשך באירופה
 הסרטת של הרצופים דשים

 אוטול. פיטר ההי מצדה,
ש השחקנים בין היחידי הוא
 ולא בבאר־שבע, להתגורר בחר

 בישראל משהייתו נהנה בערד,
 לראות ההזדמנות מן ובעיקר

 היסטוריים. אתרים עיניו במו
 וארכי- היסטוריון הוא אוטול

 רבה השכלה ובעל אולוג־חובב,
 שזכה הנהגים, אחד זה. בנושא

 מרתק בביקור אליו להילוות
ש הורדוס מצודת בהירודיון,

 סיפר לבית־לחם, ירושלים בין
 במצודה התעכב אוטול כי

 ושיחזר תמימות, שעות שלוש
 רבה ובהתלהבות רוחו בעיני

ב ההיסטוריים האירועים את
המקום. על עברו

אפ אלי איש־העסקים 0!
 האחרונה השנה עד היה רתי
קבוצת־הכדורסל הנהלת חבר

 למרות תל־אביב. הפועל של
 אכן הקבוצה כי האמין לא זאת

 לשלב לעבור השנה תצליח
 קוראץ׳. גביע במישחקי הבא
 עם הפועל של מישחקה לפני

ש בשבוע ראדניצקי, קבוצת
 עיתו- עם אפרתי התערב עבר,

 אייזג־ שאוד נאי־הספורט
 לא תל-אביב הפועל כי סרג,

ההת סכום הבא. לשלב תעבור
 כאשר ל״י. אלפים 10 ערבות:

 עברה אומנם הפועל כי נודע
 אפרתי, היסס לא הבא, לשלב

 לאייזנברג חובו את שילם הוא
המישחק. נערך בו בלילה עוד
תמ נסית מיושבי רבים 0|
ה על שבועות כמה במשך הו

 שישי. בימי שם השורר שקט
 פשוט ליפשיץ אורי הצייר

 המיר הוא בסביבה. היד, לא
 לשם ויצא בצפת, כסית את

 חדשות עבודות כמה להכין
ה בעתיד. תערוכות לקראת
 העמידה ניקל לאה ציירת

 והצייר שם, ביתה את לרשותו
 הצטרף בעבודתו. עסוק היה

 .ה- לדר, עודד המלחין אליו
ה שני חדשים. בלחנים עסוק

 היו ובערבים ביום, עבדו יוצרים
 לחפש הסביבה ליישובי נוסעים
ה תל-אביב. בסיגנון בילויים

׳,כסיוז. ליפשיץ חזר שבוע

 קריין־הרדיו-וווהטלוויז- 01
ב השבוע, נראה כנר דן יה

 לבוש כשהוא ימים, כמה משך
בעיצו קיציים, בגדים באותם

הס הכבדים. הגשמים של מם
 תקלה. אירעה לדן כי תבר
והסב דירה, לעבור עמד הוא
 הרהיטים את לארוז שבאו לים

 גם בטעות ארזו העברתם לפני
 החורפיים, הבגדים חבילת את

 שיהיה כדי בצד, לעצמו שהניח
ללבוש. מה לו
 של ארצי במיפגש־ערים 0!

 הבינלאומי, השוטרים אירגון
 בתל־ התרבות בהיכל שהתקיים

 נבון. יצחק הנשיא דיבר אביב,
ה ״בימים אמר: היתר בין

 רבים שרים כאשר אחרונים,
 אומרים מדי, יותר משתובבים

 אל ,לך הפחדה, לצורך להם,
ל רצו כאשר פעם, הנשיא!׳

 לך לו, אמרו מישהו, הפחיד
!׳״לשוטר
 הופיע מיפגש באותו 0
 הציג הוא לכיא. אריק הזמר

 הגיטאריסט שלו, המלווה את
״זה באומרו: חרד, יגאל
 הייתי בנידיורק זה. תימני,

^3״,ץ. :כך אותו מציג
1־1011^^7• י\61£ץ־ 111§1ג1,

¥61וז6מ18111.
 זכה תל־אביב בעיריית 0!

 אגף־ה־ דאש קרמר, אריק
 כל זבל״. ״מר בכינוי תברואה,

ה עובדי שביתת בגלל זאת
ניקיון.
 של בחסותו עליז, בערב !■

 יאן בישראל, רומניה שגריר
היל־ במלון שנערך קוסאץ'

 ה־ טהרת שעל ארוחה עם טון
שול ליד ישבו הרומני, מיטבח

 (״ממה״) אכדהם אחד חן
 כן־ארי. ומרדכי שפיט

ל היה אפשר התנהגותם לפי
 ה- התפקיד מן יצא מי הבחין
 ומי אל־על מנכ״ל של םבוך
 עליז היה בן־ארי עובד. עוד
 בעוד הערב, כל במשך מאד

 ללא עישן עצבני, היה ששביט
לפ הארוחה את עזב ואף הרף

שהסתיימה. ני
ש אולמן, גד הצייר ■1׳

 מספר במצריים, מביקור חזר
 לדבריו, ששמע, בדיחות כמה

 הם בקאהיר. מנהגי־המוניות
 של שראשי־התיבות טוענים

 שפירושם איי-בי-אם, הם עירם
 השם), ירצה (אם ״אינשאללה״

 (מחר מישמיש״ פי ״מקרה
 לעולם — כלומר מישמש, יהיה
דבר). (אין ו״מעלש״ לא),

 אחרי כי סיפר גם הוא 01
 כן־אל־ אליחו של מינויו
 שגריר לתפקיד כמועמד ישר

ב זכה הוא במצריים, ישראל
ה השם — אבו-אל־הול כינוי
 :(שפירושו לספינכס ערבי
 ה־ בגלל לא זאת האימה). אבי

 לספינכס, שלו הפיסי דימיון
ה את אי־ידיעתו ביגלל אלא
הערבית. שפה

 הסרט מעובדי שלושה 01
 בונוס, קיבלו במיספר טעות

השלו ללונדון. נסיעה בצורת

איש־נסית, משה : שה
 קראום, צדוק בסרט, ששיחק

 ומיכה כסף בו שהשקיע
 בהפקתו. שעבר שרפשטיין,

 מסי- ערכה העליזה השלישיה
לש מתכוונים הם בת־פרידה.

 שלושה במשך בלונדון הות
 ימים, עשרה עברו לא שבועות.

ב ״הקור ארצה. חזרו וכולם
הו בלתי־נסבל,״ היה לונדון

 שהוא מה כל איש־כסית. דיע
 של הפסד הוא מהנסיעה זוכר

 בקא- ישראליות לירות אלף 50
לונדון. של זינו

 המתנהל הסוער, הרומן 01
 פופט פארה השחקנית ביו

 אוניל, דיאן השחקן לבין
 ב- הרכילאים את מאד מעסיק

שהא טוענים הם לוס־אנג׳לם.
 הזוג בעוד בוערת, שם הבה

 הרומן את מכחיש הצעיר
 דורין מתכננת־האופנה כולו.

 זאת, לעומת פרנקפורט,
 היא רומן. שם יש כי בטוחה
תמו ראתה כאשר זאת גילתה

אמרי בעיתון השניים של נה
 על 4 עונד אוניל כאשר קאי,
ש מנוצות, פונפון מעילו דש

 עבור במיוחד תיכננה היא אותו
 היתה פוסט כאשר המלאכית.

 רבות חליפות קנתה היא בארץ,
 וביניהן ,דודיו של ידיה מפרי
 שאותן מנוצות, פונפונים שני
 שאחד מסתבר מאד. אהבה היא
 לאהובה פוסט העניקה מהם

אוניל.
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