
ם י ש נ א
 שהוא מסםר רובינשטיין,

 כטפסן. בבניין דרכו את החל
 שבפינת הבית את בנה הוא

ו הכרמל, ושוק אלנבי רחוב
 גבו על לבנים 60 סוחב היה

 ״אך קומות. ארבע של לגובה
 סוציאליסט. הייתי לא פעם אף
אז.״ לא גם

 בית־ה־ פקידי עיצומי 9
המ השופט את מצאו מישפט,

 זמיר, עמוס בתל־אביב, חוזי
 התיק את שיקח פקיד־עזר ללא

 למפקח אמר הוא משולחנו.
מ קצין־מישטרה פלג, יעקב
 במיש־ שהעיד המרכזי, המדור

 המושבת בהיכל שהתנהל פט
ממנה ״אני לחלוטין: כמעט
 אחרי שלי. לארכיבר אותך

 לבית־המיש־ תחזיר העיצומים
 עשה בינתיים החומר. את פט

בבק לו וצלם לסניגור שירות
התיק.״ את שה

■  (״א. אכרהם הסופר !
חשי שיש טוען יהושע ב.)

 אנשי־רוח של לפעילותם בות
לדע מוסריות• בעיתות־משבר

ב בילדים היריות הפסקת תו
 אנ- מהתארגנות נובעת שטחים
 חשיבות על לסוגיהם. שי־רוח
 משל הביא הוא זו פעילות

מי היה ״האם אחרת: מארץ
שתי־ דעתו על מעלה שהו

 טהר־ יורם קניוק; יורם
 שיריו! סיפרי על שחתם לב

 על שחתם אטלס, יהודה
 מאיר ,שלו סיפרי־הילדים

 מיש־ סיפרו, על שחתם שלו,
 שלמה העיתונאי ליצים; כב

 סיפרו על שחתם נקדימץ,
ואפי ;נמוכה סבירות הפוליטי

 על שחתם פילו, צביקה לו
וה העיתונאי פיזמוניו. ספר

ב המשיך גלאי יגאל סופר
 שבה השנים, 10 בת מסורת

 מלכי־ בכיכר לבלות נוהג הוא
 שבוע־הספר, כל במשך ישראל
עמ לצידו ספריו. על ולחתום

 השחקנית הערבים, באחד דה,
 את ומכרה בן־עמי, חגית
ותי חברה היא בן־עמי ספריו.

 ניצלה והיא גלאי, של קה
 שיצאה בובה, מההצגה חופשה
 לעזור כדי חודש, של לפגרה

 ממתינים של ארוך תור לו.
 הדוכן ליד השתרך לחתימה

 של סיפרי־הבישול נמכרו שבו
חת היא שאף סירקים, רות

ספריה. על מה

 ב״ץ יעקב עורך־הדין ■1
כ מושבע. חובב־כדורגל הוא
 לבלות נהג הוא סטודנט ה שה

 ב־ לחזות כדי רק באנגליה
באחרו שם. מישחקי-הכדורגל

באירופה, מסיור. חזר הוא נה
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 דלת את פתח רוסא־הנשים,
 ביקש בה שהקיש וזקן ביתו,
לאגו לירות אלף לתרום ממנו

 אמר בשחפת. למילחמה דה
יודע, שאני כמה ״עד :סר לו

 ח״כ של חותנו זאינץ, יוסי
ש אברהם אגודת-ישראל,

 חסותו את נתן ברנר פירא.
 את מחזק שלטענתו למשקה,

ה הלהקה לחברי כוח־הגברא,

 יום־הולדתי את לחגוג חלמתי
 לחגוג אתפשר אך מלך. כמו
 ידע לא וילדר המלכה.״ כמו

 ביום נולדה לא כלל המלכה כי
ימי־ההולדת נחגגים שבו זה,

קנו אמנון ונ
*,הארץ״,

 היתולית בעורה פיו, את ופוער קורץ עיניו, את מגלגל
 בעיתון סאטירי פוליטי טור בעל דנקנר, המצלמה. מול

הפגין הוא אותו, לצלם עומד שהצלם כשראה חוש־הומור. כבעל התגלה

 וכתב קאריקטוריסט בעבר שהיה דנקנר, משעשעות. בצורות פניו את ועיוות כושר־הבעה,
 כדובר, בטלוויזיה לעבודה להתקבל פעם ניסה כי השבוע גילה הסטודנטים, בעיתון

השולחן. מעל רגליו את להוריד הראיון בזמן טרח שלא שילון, דן על-ידי נדחה אך

 ה־ נגד ייצא לא מאן מאס
בגרמניה?״ הנאצי מישטר
 ב־ יוצאי־דופן אורחים ■

 הבנקאי שערך קבלת־הפנים
 של לחבר־הנאמנים גיטר, בנו

 וסגל תל־אביב, אוניברסיטת
 תל־אביב, במוסיאון המרצים,

 ושושיק לביא אריק היו
תל הופעת החלה כאשר שני
הוב הרצליה הגימנסיה מידי
 השניים נוכחותם. סיבת ררה
ש נועה, בבתם, לחזות באו

בית־הספר. בלהקת הופיעה
 אמוץ כן־ דן רק לא 9!

 הספר. בשבוע ספריו על חתם
 מוסיג־ ייגאל גם כך עשו
חסמבה, סיפרי על שחתם לון,

 לצפייה כהרגלו, ניצל, שאותו
ב חזה הוא במישחקי־כדורגל.

 בלונדון שנערך הכפול גמר
 ריינג׳רם פארק קווינס בין

אי אליפות ובגמר וטוטנהאם,
 שנערך לקבוצוודאלופות רופה

 מינכן באיירן בין ברוטרדם
 של בעלה כ״ץ, וילה. ואסטון

 אחרונות ידיעות העיתונאית
 הפעם שנסע אזולאי, אורלי

 ערב שרוטרדם, סיפר בלעדיה,
באור מלאה היתד, המישחק,

 במישחק. לחזות שבאו חים
 בעיר והבארים הפאבים כל
 שצהלו חוגגים, מלאים היו
התוצאות. נודעו בטרם עוד

סר דויד הפרופסור 9]

 לא הזקן בארץ.״ שחפת אין
מס־הכנסה ״אבל :התבלבל

מ פטורה היא התרומה יש?
!״ מס

 את פגשה עיתונאית 91
ב שביט (״בומה״) אברהם

 אותו ושיבחה חברתי אירוע
 על. באל הנעשה על דבריו על

 שהוא שטוב לו אמרה היא
ה על הקלפים כל את מניח

 ״אולי בומה: לה ענה שולחן.
 שאין היא הצרה אבל טוב, זה

שולחן.״
 מאיר נקלע לצרות 9!

 דרום־ קל משקה מייבא כרנר,
היא לעסק שותפו אמריקאי.

והס בארץ, שביקרה במילית
 החרים זה זאינץ. עם תכסך

 בטענה הלהקה, אירועי כל את
ב הופיעו הלהקה שחברות

בלתי־צנוע. לבוש

 איש וילדר, לצבי 9
 שמואל של יחסי־הציבור

משו משהו יש פלאטו־שרון,
 אלי■ אנגליה, מלכת עם תף

ב 12ב־ נולדו שניהם זכט.
 לבית־ מיכתב שלח וילדר יוני.

 לחגוג וביקש הבריטי המלוכה
ה יום־הולדתם את המלכה עם

 :בתשובה קיבל הוא משותף.
 בחצר־ שייערך לטכס הזמנה
״תמיר במוצאי־שבת• הבית,

 הוא בריטניה. מלכי כל של
מזג־האוויר. של מטעמים נקבע

 פרס, ורדתי לעוזי 91
 (״גי- גרשון הקבלן של ילדיו
 — משותפת אהבה פרם, גי״)

 המתגוררים השניים, הקולנוע.
 במשותף עוסקים אחת, בדירה

 הסרט את בקולנוע. ובנפרד
 לכישלון נדונה ראשונה אהבה
שני רותי. הפיקה ביים, שעוזי

וכש קאן, בפסטיבל היו הם
כל — יתחילו לארץ יחזרו
 לעבוד — בנפרד מהם אחד
 עוזי חדשים. תסריטים על

 בדירתו מהשנה חלק מבלה
שבפאריס.
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