
באדום
בבחור? אן

ע דו מ ידי זבתה #
יערי, חווה של דתה

 לבית־המישפט, שהובאה י
 לפירסוס. נאסר וששמה
באדום"! ..האשה בתואר
 זה אחת, גירסה לפי

ביק־ המיששרה גן: היה
 זהותה, את להעלים שה

 ל־ אותה הביאה ועל־כן
 בכניסת בית״המישפט

 לפני הסנורה השופטים,
 יכלו אלה העיתונאים.

רד, האשה את לראות
 את רד, וראו לחרך, מבעד
 לבשה האשה רגליה.

ל ומתחת כחול, מעיל ־־
ה החלק הציץ מעיל

אדו חצאית של תחתון
 חלק ראו העיתונאים מה.
ב ״האשה לה וקראו זה,

 הרב לתימהונו אדום״,
 את רק שראה השופט, של

הכחול. המעיל
 שהסיפור נראה אבל

 טעות על מבוסס כולו
ש השוטרת בזיהוי:
 היא האשה את ליוותה

 אדומה. שימלה שלבשה
ב שחשבו העיתונאים,

 של החברה שזוהי טעות
 את לזו הדביקו יערי,

סו המון מהומות, של שבועיים אחריהשבוע תעונתהכינוי.
ומיש־ מישטרה של גדולים כוחות ער,

היפהפיים הבניינים את כמעט שהסתיר אדם המון אחרי מר-הגבול,

 שב כיפת-הסלע של המפואר המיבנה המקום. נרגע הגדולה, שברחבה
 צלחת בידו נושא העיר״העתיקה, על הצופה ברחבה הלן ילד לשלוותו.

סרגוסטי ענת צילמה: שבמישרדי״הווקף. הפקידים לאחד חומוס

הש הדרימה חיפאית, מעצבת-אופנהמרבו אורנה
 לאירוע באה היא לתל״אביב. בוע

 שתי את מרבך. אורי הקבלן בעלה, בחברת רב״יוקרה חברתי
טל צבי צילם: בבית. אורנה השאירה ,11וה־ ג5ה״ בנות בנותיה,

 מחלקת־ה־ כראש להתמנות
 סבב־ במיסגרת צה״ל, של הדרכה

המינויים.
 שהשתדלו נשות־ויצו, ■
ב אוהד סיקור להשיג מאוד

 רשימה ערכו לוועידתן, עיתונות
 בישראל העיתונאים כל של

 מיכתב מהם אחד לכל ושיגרו
 גם קיבל כך אישי. בסיגנון
ה עורך פילבסקי, עודד
 פניה מצפן, האנטי־ציוני ביטאון
מויצו מתפנק, בטון נרגשת,

 של באנגלית התיבות (ראשי
 עולמי״): ציוניות נשים ״אירגון

 ושכח למעננו ליבך את נא ״פתח
 כאיש־ הרגילה גישתו את לרגע

 התוכל ביקורתי. תיקשורת
 עבודתנו לנוכח אדיש להישאר

המסורה?״
 למישטרה!" חוזרת ״גולדה ■
 בלישכת העליזה השמועה עברה

 זהבה רס״ק שר-המישטרה.
 שהתגייסה אמיתי, (״גולדה״)
המדינה קום עם מייד למישטרה

 במטה חשובים תפקידים ומילאה
 הגיעה ובלישכת־השר, הארצי

 יכלה לא אך פרישה, לגיל
 לכן עבודתה. ממקום להיפרד
 בחצי למדים לחזור הסכימה
 של אמה היא גולדה מישרה.

אמיתי. נורית הארץ כתבת
ב הנמצאת פרי, חני ■
 היתה להריונה, השמיני חודש

 שנות במרבית שחורת־שיער
 כמה לפני נישואיה, לכבוד חייה.

ל שערה את צבעה שבועות,
 פרי שבה אלה בימים בלונד.
כהה. להיות

 מוני השחור הפנתר ■
 כעושה־ התפרסם כבר יקים
דב על ומחולל־מהומות צרות

 הפעם עקרוניים. לו שנראים רים
 אוניברסיטת היא שלו החזית

 שנה לומד הוא שם תל־אביב,
 בחוג ראשון לתואר שלישית

 עם־ישראל. של להיסטוריה
כנראה, השבוע, קבע יקים

 בית־הדין כאשר אקדמי, תקדים
 האוניברסיטה של המישמעתי

 אך בשיעור, להשתתף לו התיר
 פיו. את שם לפתוח עליו אסר
 בן־ ששמו בקורס משתתף יקים

 מרצה שבו והשואה, גוריון
 באחד פורת. דינה הד״ר

 עם ויכוח ניהל הוא השיעורים
 של לדבריו הפרעה תוך המרצה,
 המרצה המניין. מן שלא תלמיד
 נגדו. מישמעתית תלונה הגישה
ל לשוב — פשרה לו הוצעה
 פיו. את שם לפתוח לא אך קורס,
 לשיעור לבוא החליט יקים

 ועל פלסטי סגר סותם פיו כשאת
 אין לציחציחים שלט: חזהו
לחוורי־פנים. רק דיבור, זכות

השבוע פסוקי
 חיים •נשיא־המדינה

היחידי הנשיא ״אני הרצוג:

 לצאת היכול התיכון במיזרח
 בעיר — ברחובות ולטייל מביתו
 ערבית אוכלוסיה בה שיש

גדולה.״
שין?: חיים המלונאי •

מת.״ ליברל זה טוב ״ליברל

 ויר־ מרדכי ח״ם •
 הר־הבית את ״כבשנו שובסקי:

המדינה.״ את ואיבדנו
תומר־ יגאל •הצייר

 כהן לגאולה למזוג ״צריכים קין:
התה.״ לתוך ציוניד קצת
 ״פני הכהן: מנחם ח״ם •
הכלא!״ כפני הדור

פו ישראל התעשיין •
 וגם פולגת מנכ״ל שהוא לק,

 טוב הכי הצייר ״אני חובב: צייר
 הכי והתעשיין התעשיינים, כיו
הציירים!״ בין טוב
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