
שפט מא״ם שבתאי יעקוב הסופר התחיה הגועה על במי
ד ים זח ס ו דוי א תו את משמיץ ל מיפלג

 חיים לפרופסור כיועץ משמש
המע מן ר שח כן* (״חב״ש״)

 בן- סבו רק יריב, לדעת רך.
 במנחם לנהוג כיצד ידע גורמן
האופו מנהיג אז שהיה בגין,

־ זיציה.
ה בית־המישפט נשיא 81
 כני־ השופט בתל-אביב, מחוזי
השנו בלשונו ידוע כהן, ׳מין
עדותו בעת התעייף, כאשר נה.

המו של והמעורפלת הארוכה
 פלומון מיפו, המישטרתי דיע

 המפוצצים במישפט משראווי,
 כדאי ״היה :לו אמר מיפו,

 הם דבריך דבריך. את שתמקד
 נופל הכל מיצור, פצצות כמו

עבר.״ לכל ומתפזר
 באותו הסניגורים אחד 8!

 שמות את מונה החל מישפט
מש הופיע שבפניהם השופטים

 ריטה את גם פנינה מגלמת למבוגרים׳/ ״רק שלה, החדשה גה
 הדרום״ הזמרת״רקדנית מירנדה, ברמן ואת מימין) (למטה, היוורת

 השבוע חיים. פירות שעליו כובע עם לזמר שנהגה אמריקאית,
שר. יואל גם שבה^ישתתף פנינה, של הראשונה ההצגה התקיימה

, מ * ״ , , ־

 ומי בטלוויזיה, ספורט״ ״מבט כתב
 בסימון בשחייה הארץ אלוף שהיה

 שהשתתף אחרי קולנוע. שחקן של קאריירה לעבר פוזל חתירה,
 קטן תפקיד שוב קיבל הוא ״,99 ״דיזנגוף בעבר, אחד בסרט
 משחק זה בסרט לקחת״. שבא ״האיש בשם חדש ישראלי בסרט
 מירי הדוגמנית־שחקנית היא שלו שהתלמידה כמדריד״טניס, גרטל
 מתגורר. הוא שם בירושלים, טניס כמדריך לעתים עובד גרטל זמיר.

גופני. בחינוך שני תואר ובעל רמת־יוחנן קיבוץ בן הוא

 האחרונים. בחודשים כעד ראווי
 אילן מנחם השופט התערב
 לקצר, רוצה אתה ״אם ואמר:

 רשימת את שתקריא כדאי
 הופיע לא שבפניהם השופטים
 היא האחרונה, בעת משראווי

קצרה.״ יותר הרבה בוודאי

 המפוצצים בתיק התובעת 8
הגי פרלינר, דכורח ,פומי

 לבית־המישפט, כראייה שה,
 משראווי ששלח עגולה גלויה

 השופטים לישראל. מהולנד
וה בתמונה היטב עיין עיינו
 צורה זוהי כי העיר, כהן שופט
 וכי גלויה, של מאוד מוזרה

 מל־ הגלויות כל היו בנעוריו
 לו אמרה רחב בחיוך בניות.

 לא- אנשים ״אדוני, התובעת:
שול משראווי, כמו מרובעים,

לא-מרובעות.״ גלויות חים

 נוהגים הדתית במיפלגה 81
 יש ״מפד״ל כי לומר, תמיד

 ח״כ כך על הגיב אחת״. רק
 מרשימת שהוצא גלאט, דויד

:העשירית לכנסת המפד״ל

 היום, נראית שהמיפלגה ״כמו
שתיים.״ שאין מזל

 החאן, תיאטרון מנהל 8!
 לדויד טילפן כ, של דני

 עיריית ראש סגן כרנמן,
 תיק על המופקד ירושלים,
 אותו והזמין העירוני, התרבות

 נזילחנזות בהצגה ולחזות לבוא
 ״אני :ברגמן אמר היהודים.
 לנסוע חייב אני אך מצטער,
המת אחרת, פוליטית להצגה
 ב- בתל־אביב, עכשיו נהלת

 איש הוא ברגמן מיפלגתי.״
המפד״ל.

 מיפלגות שכמה אחרי 8!
 לכנסת, ברשימותיהם הציבו
 עדות יוצאי ,2 מס׳ במקום

ה כמו — המיזרח שנ  שו
 במערך, ארפלי־אדמוזלינו

 ומרדכי בליכוד לוי דויד
 מני הציע — בתל״ם פורת
 אהרון ששר־הדתות, פאר

 אשכנזי ישים אכו״חצירא,
 אפילו פאר ברשימתו. 2 כמם׳
 מאוד: מסויים מועמד הציע

גוטליט. ישראל עד-המדינה
״הרשי :פאר אמר ועוד 81

 היתה בעיתונים יפה הכי מה
רגון אמ״י, של זו השבוע  אי

שכו היא האמת ישראל. אמני
 לכנסת, לרוץ יכולים היינו לנו

 מצליחים, גם היו מאיתנו וכמה
רצי אנשים האמנים אנו אך

 שתיאטרון יודעים אנחנו ניים,
רציני.״ מיקצוע זה

 קייזר, רפי הצייר 81
 בפאריס, קבע דרך המתגורר

ת ידידתו, לביקור. ארצה בא  רו
 יום- מסיבת לו ערכה שרון,
 שנה. 50 לו מלאת עם הולדת,
 קייזר כי ציינו, האורחים כאשר
 גילו, מכפי יותר צעיר נראה
 אביו את הצייר בפניהם הציג

 צעיר נראה הוא שגם ,81ה־ בן
 לא שעדיין ולמי גילו. מכפי

 את גם הציג קייזר — האמין
להי העומדת ,22זד בת בתו
 מגן- לקיבוצניק השבוע נשא

 במסיבה האורחים אחד שמואל.
 קדישמן, מנשקה הפסל היה

קצ במיכנסיים כהרגלו, שבא,
 ה- בשיא נעליים. בלי רים,

 עב־הכרס קדישמן חטף שימחה
 הספות, אחת על קלה תנומה

 והשתלב התאושש כך אחר
במסיבה.
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