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 ,גזית, גבי בהנחיית ף,10ף־1ס
 המחזאי שהגיש תביעה בגלל
גינת, רפי נגד שמש אבי
הטל של מחלקת־הבידור מנהל

 שקל. 300 של חוב על וויזיה,
מהמוני שנהנה הרהיטים, יצרן
 הסכים רהיטיו, בהצגת שצבר טין

 מערכת־רהי־ לאולפנים להשאיל
חילופית. טים

בית־המיש־ לפני דיון בעת ■
 עתירות בעניין לצדק הגבוה פט

 עורך־הדין ציטט בגיור, להכרה
 המקורות מן בן־מנשה יום!?

למתג לומר נהוג היה בעבר כי
 בימים כי יודע אתה ״האם ייר

 דחופים סחופים, בני־ישראל אלה
 זאת כל למרות ואם ומטורפים?״,

להתגייר, ברצונו כי האדם אישר

 נטרפה שבני־ישראל לכך היתה
ספינתם.״

ח כרמלה עורכת־הדין ■
 כס־ בבית־המישפט ידועה ניך

הטוע ושקולה, רצינית ניגורית
נרא השבוע ובטעם. ביעילות נת
 כאשר בית־המישפט במיזנון תה

 את מעטרת כווייה של צלקת
 הסכימה נשאלה, כאשר לחיה.
ש בתנאי רק הסיפור את לספר

בט ״שוחחתי ממנה. יצחקו לא
במ גיהוץ. בעת חברה עם לפון
 שפופ־ את אוזני אל להרים קום

 את לחיי אל קירבתי רת־הטלפון
 למרבה הנזק, ונכוויתי!" המגהץ
גדול. אינו המזל,
השו־ לפני במישפט־אונס ■

 כדי ההם. הימים של פולקלור
עכ מחפש הוא הערב, את לגוון

 את שתשיר צעירה, זמרת שיו
 את ותלווה ארץ־ישראל שירי

בגיטארה. עצמה
ש זוהר, אורי של בנו ■
 בשבוע שהתארס זוהר, לוב

א של בתו יסמין, עם שעבר
 נקרא לא אינשטיין, ריק

 היתה שבה בתקופה ״שלום"
 היה שמו חילונית. מישפחת־זוהר

שו שהוא לשער ויש אבשלום,
שאב מכיוון כלשהו, בשלב נה,

במ חיובית דמות היה לא שלום
התנ״ך. בסיפורי יוחד
אפר של חתונתו אחרי ■
אחי■ של ואירוסיהם )20( יים

ח ן ך ן ך י1ךר ן ך  שצויירו דיוקנה, את הנושאים ציורים לגלות הופתעה הסופרת ך
 מנהל של אלמנתו (משמאל), גמזו חווה בינדר. צילה על״ידי / 1411 11

אחותה הציירת. על־ידי שצויירו שלה לדיוקנות דומה שאינה טענה תל-אביב, מוסיאון

 בטענה מימין) (למטה אלתרמן" ״מוסד מנהל דורמן, מנחם על התנפלה גינדר צילה של
 בתו משמאל), (למטה בן־אליעזר גאולה הולם. ביטוי לידי בא לא המנוחה אחותה שזכר

אביה. באמצעות בינדר צילה את הכירה שהיא סיפרה בךגוריון, דויד של הבכירה

 האחרונות הישיבות באחת ■
 שר־המדע־ נשמע הממשלה של

 כשהוא וייצמן, עזר והפיתוח,
 ״שר־המדע־והבי־ עצמו מכנה
דוח".
 לחברי־הממ־ נמסר השבוע ■
 שני ועדות־השרים. הרכב שלה

ו (ליכוד)מרידור דן השרים,
שהרכיבו (מערך), שחל משה

 גבות. להרמת גרמו הוועדות, את
 לעצמו לקח אחד שכל מסתבר

 שכל בעוד ועדות, 14ב־ מינוי
מי קיבל האחרים מהשרים אחד

בממוצע. ועדות, בשבע נוי
 ילקוט אבי ביבר, שאול ■

 מאשתו פרידתו שעל הכזבים,
מתכ העולם־הזה, סיפר אורנה

סיפורי־ של בתוכנית לצאת נן

 תהיה ),19( ושלום )20( נועם
 ב־ בחתונות ממושכת הפסקה

 שאית־ מכיוון מישפחת״זוהר,
 6 בן בצלאל ,10 בן רק הוא מר

.3 בן ודויד
 ההוצאה־לפועל מחלקת ■

 בתל־ המחוזי בית־המישפט של
ה הרהיטים כל את עיקלה אביב

הטלוויזיה בתוכנית מופיעים

 המילה בקשתו. את מקבלים היו
שפ על חיוך העלתה ״מטורפים"

והשו באולם, הרבים הצופים תי
 להסביר: מיהר אילון מנחם פט

 שם נאמרה לא מטורפים ״המילה
שם כוונתה כיום. שלה בפירוש

 משה גילעדי, ישראל פטים
 הירבו לוי, ואדמונד טלגם
 על לדבר ועורכי-הדין העדים

ה כל ששתו הבירה ״חביות"
 שעה אחרי במישפט. מעורבים

ציין כאלה דיבורים של קלה
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