
 מפני הנאשמת אח הרשיע השופט
ש מבלי לפני! שהופיעה חזיה ללבו

נצי של פגישה אחרי 111
המו עם מיפלגת־העבודה גי

 אר- לנשיאות העצמאי עמד
 אנדרסון, ׳■ו ג צות־הברית,

 ״אנדר־ אבן: אבא ח״ב העיר
 את שפגש אחרי אלינו בא סון

 ידין. ייגאל סגן־ראש־הממשלה
האו שחוק־הטבע, הבין הוא
אי מתמלא, ריק חלל שכל מר
 הנוכחית בממשלה מתממש נו

שלנו.״
 למיס־ דלת־הכניסה על 0
 מנס־ציונה, הפרדסן של עדה

 שלט תלוי נחמיאס, אמנון
 אחד וחצי ״שלושה האומר:

 קודש הם ההכנסות מן חים
 שריד. יוסי בח״ב למילחמה

 על- המוכרות הוצאות הן אלה
 מיל- זוהי כי מס״ההכנסה, ידי

במזיקים.״ חמה
 חיי' ח״כ הציעה כאשר 01

תו האשה גם כי גרוסמן קה

לה חושש שהוא הרופא טען
 ״אם רפואי. טיפול לה עניק

 בעוכרת־ שטיפלתי תדע אשתי
 ״היא לה. אמר כמוך,״ ישראל

מנוחה.״ לי תיתן לא
 בחורה של במישפטה 0!

 וש־ דתית היא כי שהצהירה
 משרות־ביטחון, פטור קיבלה

 דדוב־ דדיסדב התובע שאל
 על שעמדה הצעירה את םלןי

לו את ״האם :דוכן־העדים
 סירבה הבחורה ?״ חזיה בשת

 דויד השופט, אבל לענות,
 היא להשיב. עליה ציווה ולד,
 לובשת אינה כי בלחש ענתה
 שהרשיע בפסק־הדין, חזיה.
 הזכיר כוזבת, בהצהרה אותה

 הופיעה הנאשמת כי השופט
 גרביים. וללא חזיה ללא לפניו

מא חודשי תישעה :גזר־הדין
בפועל. סר

ב הישראלית המפיקה 01

ה רן י ל א
ס ארצה בא הזמר  המנחה־זמרת של במטו

ת  בזמנו ששר רן, שור. דיינה אמריקאי
 בארצות־הברית. כיום מתגורר הנדל, נחמה הזמרת עם בצמד

 של במזכירת-ההפקה פגש במסיבה כאן. למסע״הופעות בא הוא
תה הושיב זהבי, לאה בטלוויזיה, טובה״ ״שעה  ואמר ברכיו על או

״בתוכניתכם אותי יראו ״מתי :לה בדבר. שתעיין הבטיחה לאה !

 בעלה, בחשבונות להציץ כל
 ״אני ז חדר ס1?£,מ ח״כ הגיב

 אם כי בזה. להסתבך מציע לא
ההוצ בחשבון האשד, תסתכל

 מבלה איך תראה היא אות,
 לשלום- יעזור לא וזה בעלה,

הבית.״
 כר־ נחדם דבר כתב ■1

 מיז- של תושב־קבע שהוא נע,
ה בשבוע הופיע נון־הכנסת,

מקנ עטורים כשפניו אחרון
לגד נאלץ כי הסביר הוא קן.
 באבעבועות־ שלקה מפני לו

 ח״כ על־כך להעיר מיהר רוח.
 הוא ״הזקן הכהן: מנחם

 ולאבעבועות־ לאנשי־רוח סימן
רוח.״

 פליציה עורכת־הדין 0!
 מגורשי את המייצגת לנגר,

העל בבית־המישפט הר־חברון
ה בסיום רגלה את נקעה יון,

 כאשר השבוע. שהתקיים דיון,
הדסה, לבית־החולים הגיעה

 כודינ־ נאוה ארצות־הברית,
 ללון שבועיים לפני נאלצה גר,

 את בנידיורק. לדירתה מחוץ
איל לזמרת השאילה דירתה
 הופעות בסיבוב שהיתר, נית,
גאון. יהורם הזמר עם שם,
ו יהורם חזרו כאשר 0!

באמ הסיור מן אורנה אשתו
 שאל ימים, חודש שארך ריקה,

 :מיטה השנתיים, בן בנם
?״ מכיר שאני אורנה את ״אמא,
ה נתנה מקורית מתנה 01
 לחברתה, זראי ריקה זמרת

לכ שערכה גל, נירה הזמרת
 בעת בביתה, קבלת־פנים בודה

 סבון טבלות :בארץ ביקורה
נירה. השם מודפס שעליהן

 הטלוויזיה חידון למנחה 0!
 סרימן, מרדכי הקשר, מר,

 בעת ראשו מעל הכיפה נשמטה
 פרי- האחרונה. התוכנית צילום

ב להמשיך החליט הנבוך מן
ה את להרים מבלי תוכנית

הב האולפן עובדי אך כיפה,■
 שעל אי־הנוחות בהבעות חינו
בצילו המשיכו הם גם פניו.
מים.

הפרו הפלאסטי, המנתח 01
 בילה •טדלמן, יהדטפט פסור

 של בכפר־הנופש מישפחתו עם
 בת בתו באילת. נלסון רפי

 במקום מצאה רונה, ,10ד,־
היא קארטייה. של יקר שעון

 הוא בבית־העיריה. זאת שות
 נפ- ואיפה ניטרלי. מקום הציע

 פועלי מועצת בבית גשנוו
!״תל־אביב

נב צ׳יצ' של בזכותו 01
 כיו- שיפמן, דויד סגנו, חר

 הליברלית. המיפלגה שב־ראש
 לבקשתו להיענות סירב צ'יצ׳

ב להשתתף לבוא שיפמן של
ב תמך והוא מאחר הצבעה,

ס  הגיעו שעבר בשבוע ו
 350 עם נידיורקי רב ארצה

 קנדי התעופה בנמל מחסידיו.
ל צריך כי התברר בנידיורק

 חסידים. 30 הטיסה מן הוריד
סיר שבהם ודברים, דין אחרי

 הרבי מן להיפרד החסידים בו
 אל־על חברת החליטה שלהם,

 מאות ארבע נוסע לכל לתת
במטוס שיטוס כי דולרים,

נץ ים7התאוו
אזולאי, אורלי העיתונאית

 כץ, יחיאל ועורך־הדין כץ יעקב עורך־הדין משמאל) (בתמונה הם
 :באמצע בבית־המישפט. ביניהם מתבלבלים שתמיד נתניה, תושבי
קושי. כל בלי בעלה את מזהה היא כי הטוענת יעקב, של אשתו

 כי וגילתה בעליו את חיפשה
ה לאשת״החברה שייך הוא

אבי גכיזון. אביבה חיפאית,
 המציאה, מן מאוד התרגשה בה

 לשמור והבטיחה לרונה הודתה
 כמה כעבור קשר. על איתר,
 והזמינה אליה טילפנה אכן ימים
 — וחתנה בתה לבית אותה
 כרוזה. דיוויד והזמר רותי
 בחברת מהנה יום בילתה רונה
 בתק־ גם וזכתה ואשתו, הזמר
האחרון. ליטו

 פסיכולוגים של בכנס 01
 בביו^ שנערך בתי־ספר, של

 יושב־ אמר בירושלים, הנשיא
 הד״ר המארגנת, הוועדה ראש

 הזה ״הבית :לאסט אדרי
 כזה, לכנס מתאים הכי הוא
פסיכו היא נכון אופירה כי

מורה.״ הוא ובעלה לוגית
ל רצים כולם למה 0!

 הפרופסור מסביר ? מערך
מערד :אבינרי שלמה

 עוד ״מי של התיבות ראשי זה
כיסא?״ רוצה

 אבן־ ציפורן הדוגמנית 0:
 כאשר התפרסמה אשר טוב,

 בפלאקט עירום בצילום הופיעה
 אל" אנוור של תמונותיהם עם

 פתחה בגין. ומנחם פאדאת
 ברי־ עם לילדים קייטנה הקיץ

 גיבעת־האהבה על כת־שחייה,
יל רק לא מגיעים בהרצליה.

 בוהמה, אנשי גם אלא דים,
 על ושתייה אכילה המעדיפים

בבריכה. רחצה פני
 התל-אביבית הדוגמנית 0׳

 בשבוע נאלצה כפיר־מם יפה
ב יום מדי להתעורר שעבר
 כל הלילה. של הקטנות שעות

שהת אופנה, צלם בגלל זאת
 הזריחה רקע על לצלמה עקש

 ימים שלושה במשך בירושלים.
ש עד לבירה, השניים נסעו
 שהשביעו תנאי־תאורה מצאו

הצלם. רצון את
 עיריית ראש היה כאשר 0!

 ״) (״צ׳יצ' שלמה תל־אביב,
 בארוחת־צהריים אורח להט,

 אותו שאלה נעמת, שאירגנה
 ב־ נעמת מזכ״ל הרליץ, אסתר

 שיש הסיכסוכים על תל־אביב,
 פועלי מועצת מזכיר עם לו

סי בן־מאיר. דב תל-אביב,
 רצד ״בן־מאיר צ׳יצ׳: לה פר

* לד סירב אך אתי, להיפגש

 ניצח שיפמן פת. גידעדן שר
 היה אילו נ*ת. את אחד בקול
 היה לא להצבעה, בא צ׳יצ׳

נבחר. שיפמן
 עיריית ראש של עוזרו 01

 כן־יהודה, חנן תל־אביב,
 במיסד־ אחיתופל לכינוי זכה

 הכינוי העירייה. בית רונות
 בן־ שנתן העצות על מרמז

 שבעיקבו- להט, לשלמה יהודה
ה פועלי שביתת פרצה תיהן

 שביתה של האיום ועלה ניקיון,
יד לא הכינוי ממציאי כללית.

הצ התנ״כי אחיתופל כי עו
 טובות עצות במתן דווקא טיין

אותן. שדחה לאבשלום,
הת מזכיר סיפר כאשר 0'

 לד־ שמואל הספורט, אחדות
 הפלמ״ח מימי לחברו קין,

 הוא כי ביבר, שאול לשעבר,
למוסק לאשרת־כניסה ממתין

בקונג שם להשתתף כדי בה,
 האולימפיים, הוועדים של רס

 לווינה, ״סע :ביבר לו אמר
 אמר ללקין אשרה.״ תקבל ושם

 אם הארץ את ייצא לא הוא כי
 אמר האשרה. בידו תהיה לא

 !סע ״סע, :ביבר על־כך לו ,
אנ הברחתי אני !עלי סמוך
 אשרה בלי לארץ רבים שים
מילחמת־העצמאות.״ לפני

 בטניס, ישראל לאלוף 0|
 שיגיע גליקשטיין, ש?סה

 מחכות ימים, כמה בעוד ארצה
ה חגיגיות. קבלות־פנים שתי
 ברמת־הש־ הטניס במרכז אחת
 בעיר־הולדתו, והשנייה רון,

 הצליח ברמת־השרון אשקלון.
 יאן הד״ר מרכז־הטניס, מנהל

הצלחו אחרי לגייס, פורמן,
ו שניים גליקשטיין, של תיו
 מר־ להקמת דולר, מיליון חצי

באש בארץ. חדשים כזי־טניס
 אורח־ גליקשטיין יהיה קלון
למר אבן־הפינה בהנחת כבוד

 אותו שייזמו מקומי, טניס כז
 בבריי־ היהודית הקהילה אנשי

 טניס מרכז שבבריטניה, טון
אשקלון. ועיריית הישראלי

 שנערך פומבי במישפט 0|
 ה־ של מקומה על בבית־לסין,

הפו בחיים הישראלית אשה
 הפרופסור טען בארץ, ליטיים
 שיתוף ״מבחינת : וייס *טבח
 היא ישראל בפוליטיקה, האשה

המער בעולם ביותר המסגרת
בי.״

 יושב־ראש נשאל כאשר אחר.
אב החברה, מנהלי מועצת
 מה שביט, י (״בוטה״) רהם
 ״הפית־ אמר: כך, על דעתו

 את הציל זה נכון. היה רון
החברה.״ של יחסי־הציבור

 רשות מנכ״ל בין בשיחה 0!
 ליב־ יצחק לשעבר, השידור

 באר- ישראל שגריר לבין ני,
 *טימחה לשעבר, צות־הברית

ה אם האחרון נשאל דיניץ,
בתו אנשים עם שיצר קשרים

 נמשכים כשגריר תפקידו קף
 עוד משמש שאינו אחרי גם

 שעם סיפר דיניץ זה. בתפקיד
 לשעבר, האמריקאי שר־החוץ

 יש עדיין קיסינג׳ר, הנרי
וב אמיצים, קשרי־ידידות לו

 בוושינגטון האחרון ביקורו
 קיסינג׳ר, של לביתו הוזמן

 שהיה פרס, שימעון עם יחד
 קי- שם. זמן באותו הוא גם

 רואה שהוא להם אמר סינג׳ר
ה ראש־הממשלה את בפרס
 את ובדיניץ ישראל, של באה

אי דיניץ אך שלה. שר־החוץ
 שר־ בתפקיד לדבריו, רוצה, נו

 יותר מעוניין היה הוא החוץ.
 יועץ־לביטחון־ של בתפקיד

ה — לראש־הממשלה לאומי
 באמריקה שממלא תפקיד

כז׳ז׳ינסקי. זכיגניים
 האמריקאי הפרופסור 0

 את חוקר , כיי? קלינטץ
 היא אשתו בארץ. הבדואים חיי

 בארץ נמצא והוא ישראלית,
 באפאלו בעיר מחקרו. לצורך

הול עיר ניו־יורק, שבמדינת
האמי שמו כי מספרים דתו,

 זנלייזר. אירווינג הוא תי
 קלינ- לשם הגיע איך כן, אם
 למיש־ כי מסתבר ביילי? טון

 תור של רשת היתר, שם פחתו
 היתר, מהן שאחת נות־דלק,
 קליני הרחובות בפינת ממוקמת

 אימץ הפרופסור וביילי. טון
ומ הרחובות, שם את לעצמו

כך. מתקרא הוא אז
 טימור רחל הציירת 0!

 בעיק- לבית־המישפט הגיעה
ציו כל כל כי תלונתה בות
פרי בעת מדירתה, נגנבו ריה
 שלה חברת־הביטוח לשם. צה

 את ביימה סימור כי טוענת
 לבית־ באה רחל הפריצה.
וה כלבה, בלוויית המישפט

 את לעזוב ממנה ביקש שופט
המקום.

9!22372 הזה העולם


