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גרמנית שדיברה מפני
אנשינו

 שרא־ עוזי הפרקליט י■
 מיט־ שהונח מאז כי מספר טר

השו של ביתה ליד ען־חבלה
 ניכר בן־עיתו, הדשה פטת
 לאחרונה השופטים. בין חשש

 שהיה פתק, משופט קיבל אף
 כתב ובו לפסק־דין, מצורף
ה על שימרו ״אנא :השופט

שופטים״.
 ב־ המתנהל במישפט 81

 בתל- המחוזי בית־המשפט
 תיירות אונס באשמת אביב,

 דוכן־העדים על עלה שוודיות,
 היה הוא בנתניה. מנהל־מלון

 ועליה בחולצת־טריקו, לבוש
 בצבעים טי״ ״מיסטר כתובת

 חייך לוין ד~ השופט רועשים.
ה בהופעתו ״הבחנתי :יואמר

 כאשר טי מיסטר של מרשימה
 רצוי אולי אבל באולם, ישב

ה בפעם לבית־המישפט לבוא
אחרת?״ לבוש באה

8 העיר מישפט באותו 1

 כבי רגיל שהוא מגהל־המלון
 חטי- על תיירים של לתלונות

גב של היטפלות סת-ארנקים,
 לחד- ופריצות בחוף־הים רים

 עוד זה כל ״ואחרי רי־המלון.
 שאלה ״1 לנתניה תיירים באים

 העד שניט. נורית התובעת,
זאת• אישר הנבוך
 שנערך הדסה, בערב 81

בהנ הילטון, במלון בירושלים
רט, ,עזרי. חיית פו הת רפו

 הרדיץ אסתר כח״ בקשה
סיפ היא אביה. בית על לספר

 מגרמניה ארצה עלתה כי רה
 לבית־ בארץ והלכה 1933ב־

 בנות, שתי היו בכיתתה הספר.
בעוד בילבד, גרמנית שדיברו

הי היא עברית. דיברה שהיא
 את לחברותיה מתרגמת תד,

השיעו באחד הנלמד. החומר
התל אחד לעברה התפרץ רים

נאצית. ״את :וקרא מידים
 הוסיפה גרמנית!״ מדברת את

הוא תלמיד ״אותו :הרליץ
 היא אך ישראל,״ בממשלת שר

בי אחרי בשמו. לנקוב סירבה
 התלמיד כי התברר קצר רור
 שמואל שר־המישפטים הוא

תמיר.
 של 9ה־ בן בנו אסף, 81
המ אמדורסקי, כני הזמר
״איך :שאל סף־סף, כונה

ב הילדים לכל היום קוראים
 מיד: וענה וד׳ז ׳ג כיתות

!״״חטיפים
 מישמר־הגבול, לאיש 8

 הגיע חירבאווי, סולימן
 מבית שנשלח ענקי, זר־פרחים

 פתק, מצורף היה אליו הנשיא.
מהולנד, חדש עולה כי שסיפר

 שטר שלח בנתניה, המתגורר
 לבית־הנשיא לירות מאה של

 יודע ואינו מאחר כי וציין,
 הוא חירבאווי, אל להגיע איך
פר ישלח שהנשיא רוצה היה
אמ הנשיא לפצוע. בשמו חים
כך. עשה נם

 זיו, פרדריק פרופסור 81
 בבית- מחלקודהרנטגן מנהל

 בערב סיפר הדסה, החולים
 רוצה שהוא הציוד כי הדסה,

 ביותר, יקר הוא שלו למחלקה
 התק- על־ידי נדחה תמיד ולכן

האחרו בשבועות אך ציבאים.
ה את זאת בכל הזמין נים

 אליו ניגש הערב בסוף ציוד.
עצ את והציג אמריקאי תייר

 פוקרינס־ ג׳יס שסי מו:
 הציוד את לך שלחתי ואני קי,

 תקבל עליו. דיברת שעכשיו
שבועיים.״ תוך אותו

 במיסעדת סעדו השבוע 8!
 שר־הביטחון-לשע- אולימפיה,

העס ואיש וייצמן עזר בר
 זה היה קרמרמן. יוסף קים

ה את בשעתו שפינה קרמרמן

 שר־ לתפקיד לווייצמן דרך
 את שעזב בשעה התחבורה,

ב שותפו היה גם הוא צה״ל.
שי אם ברור לא לכן עסקים.

 תוכניות על נסבה הפעם חתם
עיסקיות. או פוליטיות

8  עזר עבר שעבר בשבוע 1
 בקיסריה. שלו לווילה וייצמן
ב חשה לא ראומה, אשתו,

 נאלץ ועזר יום, באותו טוב
 מתל- ביתו תכולת את להעביר

בגפו. — לקיסריה אביב
 ב־ גבוה הכי המתרחץ 8!

 הוא, בצהלה בריכת־השחייה
 שמואל הכדורסלן ספק, ללא

שח שחקן שהיה מי אכייטר,
 בהפועל הלאומית, בנבחרת קן

 ובית״ר תל־אביב במכבי חיפה,
 רלי, של בעלה הוא תל-אביב.

 ושגריר השב״ב ראש של בתו
 יוסף באיראן, לשעבר ישראל

 שגריר כיום שהוא הרמלין,
ה בדרום־אפריקה. ישראל
 של בווילה מתגוררים שניים

בצהלה. הרמלין
ש האחרונה הבדיחה 81
 אגמון יעקב המפיק מספר

 בכפר שביקר אורח על היא
תו שכל וגילה גרוזינים של

כא קרחים. מסתובבים שביו
 לו אמרו זה, מדוע שאל שר

הס לא צמר־הכבשים שמיכסת
 את לגלח החליטו ולכן פיקה,

 האורח שאל כאשר התושבים.
מס זאת בכל הגרוזינים מדוע

 כל מרומם במצב־רוח תובבים
 השכן בכפר כי לו אמרו כך,
ביצים. מיכסת־ה הספיקה לא

 של בהצגת־הבכורה 81
הבי בתיאטרון הדמים חתונת

 ב־ השחקניות אחת דיברה מה,
 ביותר. בולט הונגרי מיבטא

המ התלוצצו ההצגה תום עם
 קיבלה זו שחקנית כי בקרים
 למצוא רוצה הבימה כי תפקיד

ה ״המאפייה אנשי בעיני חן
ו קישון אפרים הונגרית״.,

לפיד. יוסף

 הצעיר בנו דייוויד, 8
 לשעבר, וייצמן מכון נשיא של

בש התחתן וייסגל, מאיר
ידי עם בניו־יורק, שעבר בוע
 רות. שנים, עשר מזה דתו

 דייוויד הביא אלה לנישואין
 מנישואיו ילדיו ארבעת את

 הביאה היא גס ורות הקודמים,
ה מנישואיה ילדים ארבעה

 של הראשונה אשתו קודמים•
 נשואה בעבר היתד. דייוויד

 מל האמריקאי לקומיקאי
 של בעלה כיום שהוא ברוקס,
 אן האמריקאית השחקנית

כנקרופט.
 על יורדים בתוכנית 8!

ש בחולון, שהתקיימה השבוע,
 דויד המשורר השתתף בה

 רבות הפרעות היו אכידן,
 המשורר דיבר עת הקהל, מן
 פרם. בשימעון תמיכתו על

 על־ידי אבידן נשאל כאשר
מעור קירשנבאום, מוטי

ה על דעתו מה התוכנית, כי
שאו ״יתכן השיב: הפרעות,

 תל- :הסיסמה עם כרזה ציא
 בחולון. אותך יקברו — אביבי

 לחולון, הבא תל-אביבי כל
 בחשבון להביא איכשהו חייב

 לא הוא שאולי הסיכון, את
משם.״ יחזור

 שוהי הזמרים צמד 8'
 נסעו פרקש ודורית שוקי
 ה- ידידם, לחוץ־לארץ. השבוע

ש גלאי, עודד מלחין־זמר
מת אחרון שיר־פרידה שירו
 ערך במיצעד־הפיזמונים, קדם

 ביתו. גג על מסיבת־הפתעה
ונז בצוותא שרו ושוקי עודד
כ הופיעו כאשר בימים כרו
 בת״א. במועדוני־לילה צמד

 הקארי- של בתו היא דורית
(יפר״ זאב הוותיק קאטוריסט

קש).
של בנו שרון, אורי 81

 אריה הוותיק הארכיטקט
 הארכיטקט של ואחיו שרץ
 ותיק. דייג הוא שרון, אלדד

 מיש- התעלמות עקב לאחרונה,
 מבעיות־הדייגים, רד־החקלאות

עצ באיגוד יפו דייגי התארגנו
מ כבאחד באורי ובחרו מאי

 מישרד־ איש הוועד. חברי
 אמר אריאב, יואל החקלאות,

 לאחרונה עובר החופים שדייג
 זאת בעיקבות ערביות. לידיים
שמח אירגון־הדייגים החלטי

ערבים. יהיו הוועד מחברי צית

 בגן לקבלת־הפנים הזמין ישי, הבכור, בנו את וגם כבודו״ — אדם
 וגם תל־אביב מאוניברסיטת המרצים עמיתיו את גם בית־העיתונאים

 ״לצון ותיקי בראש והרדיו. הטלוויזיה משעשועוני עמיתיו את
אב ״אצל :האירוע מן שהתלהב דותן, דודו התייצב לצון״ על נופל

״מילה לא זה ברית כזאת, חגיגה אבל מילה, זה מילה קור, שלום !

 הצייר (משמאל). גטניו יוסף הישראלי לצייר תערוכה ערכו מרכז),
 מימין: נורמן־שרת. קרן מטעם לימודים למטרות' לצרפת יצא

לימון. (״מוקה״) מרדכי של מזכירתו שהיתה אפרת, הצייר, אשת
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