
שים  ארצה וחורים □,היורדאג
הבטיח שהאסטררלזג מפני

המפה מן קליפורניה את ימחוק כביר שדעשיאדמה
ה העיד מישפט באותו י■

 כעד-אופי זוהר אורי רב
ה אחד דיזל, יהושע עבור

ה בקניית הנאשמים אברכים
 עדותו, את סיים כאשר זהב.
 על האברך את שיבח שבה

שא בתורה, ודבקותו צניעותו
 עדנה התובעת, אותו לה
 האם זוהר, ״הרב ז רכל א

 המישפט, פירוש מה יודע אתה
 לה ענה בידו׳?״ ושרץ ,טובל
 למישהו הכוונה ״כן, :זוהר

 בזמן בו אך להיטהר, המנסה
 יותר לי ״אין לעבירה.״ מתכות

ו התובעת אמרה שאלות,״
ישבה.

לטו שהעיד נוסף רב ;8!
 במישסטו האברכים אחד בת
 נפתלי הרב היה פרסמן של

 לענות שסיים אחרי רוזנברג.
 פנה עורכי־הדין, שאלות על

 והמשיך אילן לשופט הרב
 המת־ דברי־תורה. לו לספר
ה את לכתוב שרצתה מחה,

 הבינה לא בפרוטוקול, דברים
 אמר השופט אך הנאמר, את
 דברי־שירה, הם אלה כי לה

בפרוטו לרשמם צורך שאין
קול.

 ארתור הסרטים מפיק 8!
או בשווייץ, המתגורר כהן,

 מישפח־ אירועים לחגוג הב
 שאשתו כהן, בישראל. תיים
 חיים ,משה של בתו היא

 המנוח, הפנים שר שפירא,
ב רבות שנים לפני התחתן

 לכאן להביא אז ודאג ארץ,
 מחוץ־לארץ. שלו רבים אורחים
 עם ארצה שוב בא השבוע

 בר־ את לחגוג כדי מישפחתו,
 בירושלים. בנו של המיצפה

 אורח־ם והזמין טרח הפעם גם
לחגיגה. מחוץ־לארץ

 בימים נמצאת בארץ 8|
 ג׳מה הצלמת־סופרת אלה
 ספר המכינה מאנגליה, לוין

 על קצרים ראיונות עם מצולם
 בישראל. ידועות דמויות 28
 ופגשה שצילמה האנשים בין

 חיים השחקן מצויים בישראל
 פרס, שימעון ח״כ טופול,

 טדי עיריית־ירושלים ראש
 מידה העיתונאית קיללו,

 מנשקה הפסל אכרך,
 אם־ (מיל׳) ואלוף קדישמן

 שמו־ רשות איש יפה, רהם
 בעבד כתבה לוין הטבע. רות
 הנרי הפסל של עבודתו על

ב אחרות דמויות ועל !מור
 לו ההקדמה שאת ספר ישראל,

מאיר. גולדה בזמנו כתבה
 בברא- היהודית הקהילה 8!
 סר של לבואם ציפתה זיל

 לילי, ואשתו זיו מרקוס
ואש סלע מיכאל ופרופסור

ההכ כל אחרי אך שרה. תו
 סלע חלה בואם, לקראת נות

ארצה. וחזר בדרך

 הסוכנות שאיש אחרי 81
 דו״ח חיבר להיט שמואל

הישרא היורדים על מפורט
 התלוצצו בארצות־הברית, ליים
 שצריך מי כי יורדים כמה

 של שליח־עליה להיות למעשה
הר האסטרולוג הוא הסוכנות

 שחזר ליפשיץ, ליפשיץ. צל
יור שם פגש באמריקה, מסיור

 בשורות- כמה להם ובישר דים
 כי להם הודיע הוא איוב•

 קליפורניה עומדת 1981ב־
 עקב האדמה, פני מעל להימחק

 רעש־אדמה, כמו אסונות־טבע
 עומדים קשים זעזועי־טבע וכי

בארצות־ רבים איזורים לפקוד

 במכס הקלות ״לא הברית.
 הביתה, בחזרה אותנו יביאו
 בטוח למקום השאיפה אלא

 לדבריו, לו, אמרו בו,״ לחיות
לא כבר שהחלו יורדים, כמה
ש־בה ולתכנן חפציהם את רוז

 ליפש־ץ של בואו עם לישראל.
 הלקוחות באחת פגש ארצה
להר להיכנס שהתקשתה שלו,
 לפניה המליצו ושרופאיה יון,
 בסך ננקב שמחירו ניתוח על
פי על לירות. אלף 90 של

 היא האסטרולוג של עצתו
ש אחרי הניתוח, על ויתרה
 התחזית לפי כי לה הבטיח

 להריון להיכנס עומדת היא שלו
 כי לי הודיעה עתה זאת. בכל

לתינוק. ומצפה הרתה,

 בבית- שוב שעבר בשבוע הופיעה בדין, שזוכתה אל־על דיילת הזהב, דוגמניתאדו מיכל
 פרסמן עקיבא אל־על קברניט ידידה, את ללוות כדי הפעם המישפט,

לעו במתח. כשרוייה ונראתה מהמצלמות, להתחמק ניסתה אדר שלו. גזר״הדין לשמיעת (משמאל),
 בפועל. מאסר וחצי שנה השופט עליו גזר היום שבאותו למרות להצטלם עקיבא היסס לא מתה

הנאש שני את רוחם את לחזק שבאו האברכים :למטה) (בתמונה בבית-המישפט מייוחדות דמויות
 בצלם, האברכים כשהבחינו בפועל. חודשי-מאסר ארבעה אחד כל ש״ספגו״ בפרשה, הנוספים מים

זוהר. אורי ר׳ גם העיד זה במישפט הקיר. אל הפנים עם בשורה יחד נעמדו הם לצלמם, המנסה

 כרמליטה את
 אישי למשקה
 בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש כרמליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי שמוק,הוסיפו

 וקינמון השונה פירות טבשי,
 הטשם. לפי

 זר7 כרמליטה
 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפי

 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון שץ, תפוחי פלחי
הטשם. לפי
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