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 עיריית דובר אל פרידלנדר

וביק רימון, רוני תל־אביב
 ראש את לראיין אישור שה

 ביקש רימון ונוף. גנים מחלקת
לד רוצה היא מה על לדעת

 ״על ענתה: היא איתו. בר
 את ניתק רימון מזג־האוויר.״

״כ שאמר: לפני לא השיחה,
 שנית.״ טלפני לדבר, שתלמדי

ו הסיפור, את פירסמה היא
 לצהרון. תגובה שיגר רימון

 הייתי אילו :כתב השאר בין
 מעריב, עורך אל כך מדבר

השי את מנתק היה הוא גם
כ התגובה פירסום על חה.״

 על שיק לרימון נשלח כתבה
 כשכר־סופרים. שקל 210 סך

כתרו הסכום את העכיר הוא
לליב״י. מה

 בכל בבורות נתקל שהוא טען
 שטנגר יהדות. בענייני הקשור

 מכבר שלא וסיפר, בו תמך
שפור במודעת־אבל נתקל הוא
 במודעה הצהרונים. באחד סמה
 הוסיפו שמת. חשוב לרב ספדו

 שהאחרון תארים, רשימת לו
ה ראשי שליט״א. היה שבהם
 :הם זה קיצור של תיבות

ארוכים.״ טובים לחיים ״שיזכה

 גאולה התחיה ח״כ ■
 מהעובדה מתרגשת אינה כהן

מ פרש הנגבי, צחי שבנה,
שבענ מספרת היא התנועה.

 הוא חשובים פוליטיים יינים
 אף היא ולעיתים בה, נועץ

נאו לפני ברעיונותיו נעזרת
שלה. מים
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חלנום שמואר
השאיר הוא גאולס השולחן על

 העברת על בדיון מליאת־הכנסת מאולם יצא אגודת־ישראל ח״כ
 :בבניין לנוכחותו ברור סימן השאיר אן מתפקידו, שרון אריק
בלבד. ביפה כשלראשו מהמליאה ויצא השחור, כובעו את

 :לנשיאות חדש מועמד ■
 נכון. גד הראשי הצבאי הרב

 שירה, (״בנצי״) כן־ציון
 של תיקשורת לענייני יועצו

ה במיזנון העלה שר־הפנים,
 ומנה הרב, של שמו את כנסת
 לרעיון. אחת מסיבה יותר

 היום ספרדי. הוא ״ראשית,
 וגס המערך גם הליכוד. גם

 עדתי. מועמד רוצים תמ״י
 מקובל וזה דתי, הוא שנית,

 הגדולות שתי על רק לא
שלי במפד״ל. בעיקר גם אלא
ה של קרוב ידיד הוא שית,
רפ המפד״ל, של החזק איש
 שתמיכת כך בן־נתן, אל

 רביעית, מובטחת. בו המפד״ל
 אלוף. בדרגת צבא איש הוא

 מישפחתו שם :שמו — והעיקר
 הנשיא של מישפחתו כשם הוא

 הרי החסכנות, בעידן הפורש.
 אלא לשנות צורך יהיה שלא

 ה־ בכל הפרטי השם את רק
 בבית־ה־ הרישמיים מיסמכים

נשיא.״

 בנו קוטאי, אלכם ■
 אחד המנוח, קוטאי ארי של

 לנצל החליט הבימה, ממייסדי
 אלכס, וכישוריו. כישרונו את

 לעסוק התחיל שחקן, הוא שגם
 ליחסי- ושירותים יעוץ במתן
ושחקנים. לאמנים צבור

 שיין חיים המישפטנים 0
 חברי שניהם שטנגר, וחיים
 הרצאה במיסגרת דיברו חרות,

ושל ההלכה שבין הקשר על
 עוזרו שהוא שיין, הארץ. מות
שילנסלוי, דם סגן־השר של

השי מה נשאלה כהן ■
ל בקריאתה התחיה של קול

 סיכויי ומה הבחירות, הקדמת
״אנח הבאות. בבחירות התחיה

 מנדטים. על מדברים לא נו
 כזה, שיקול עושים לא אנחנו

 של טובתו שיקול . את אלא
ישראל.״ עם

 נוהג גל דוכי הבדרן ■
 ממעיט הוא ברמטכ״ל. בכבוד
 ומרבה בדיחות עליו לספר
 המיוחד חוש־ההומור את לתאר

 מיש- סיבה לו יש רפול. של
 בן- הוא רפול לכך. פחתית

דודו.

חמו, אברהם סגן־ניצב ■
 קהילה־ לקישרי המחלקה מנהל

ל פיתרון על סיפר מישטרה,
 בבתי- שנמצא האלימות בעיית

 חמו, באירופה. 'תיכוניים ספר
 תל- מכבי של לשעבר המאמן

 בכדורסל ישראל ונבחרת אביב
 מהפכני: רעיון שזהו מעיר,

בו הציבו בית־הספר במרתף
תל המוסד. מורי בדמות בות

 רוצים הם כי שחשו מידים
 נגד להם שיש מה לפרוק

ל יורדים היו המורים, אחד
הבו את נאמנה ומכים מרתף

 מהר שמתבלות הבובות בה.
המו מיהם מעידות, מהאחרות

ביותר. השנואים רים

 הצגה ממשתתפי אחד ■
 הוא חיפה בתיאטרון העוזר
והוא זמר עודד שמו טייס.

 20 מזה ארקיע בחברת עובד
וב שירה, הוא תחביבו שנה.
בתי כרב. משמש הוא הצגה
 חשבונו על מתבדחים אטרון

 ״מרקיע הוא שקולו ואומרים,
שחקים״.

 משתתפת הצגה באותה ■
לו ג׳טח הוותיקה השחקנית

 באר- מתיאטרון שפוטרה קה,
ב פתוחה דלת ומצאה שבע,

הצפוני. תיאטרון

 סמדר הצילום דוגמנית ■
ב כיום המככבת קלצ׳ינסקי

 הפנימיה, חדש, ישראלי סרט
 כבר בנתוניה להכרה זכתה
ביש ביקר אז שנתיים. לפני
 הגולה הפולני הבימאי ראל

 נפגש והוא פולנסקי, רומן
 הצייר מפולין, חברו עם

 לפגישה קלצ׳ינסקי. אנדרי
 פולנסקי, בתו. את אנדרי הביא

 לא בפאריס, כיום המתגורר
 הוא ממנה. עיניו את הסיר
 האב של רשותו את ביקש
ש סרט לצילומי אותה לקחת

ב מוסרט להיות אמור היה
 האב בו. שתככב כדי ארץ,

 אז שהיתה שבתו, רצה לא
 של בחברתו תהיה ,18 בת

 לו, ״אמרתי האורח. הבימאי
 ארשה ,20 לגיל תגיע שכאשר

 הוא אז כי בסרטיו. לשחק לה
 לא — כשחקנית בה יתענייף
 צילומי יסתיימו כאשר כילדה.״

סמ כעת משתתפת שבו הסרט
 לפאריס, ואביה היא ייצאו דר.

פולנסקי. עם עיסקית לפגישה

 שליקי נודע כאשר ■
 מישרד־הקליטה דוברת •טירן,

תוח תמ״י, צעירי ומעסקניות
 בקשתה, על־פי בתפקידה לף
 מתכוונת היא כי שחשבו היו

הכחי שירן מהתנועה. לפרוש
לנ לה נמאס פשוט זאת. שה
בירו ללישכה מתל־אביב סוע

 היא קצר זמן בתוך שלים.
 בעתיד. תעשה מה תחליט
ב לעסוק הוא העיקרי רצונה
ועיתונות. תסריטים כתיבת

 במיז־ שהועלתה חידה ■
 בין ההבדל מהו הכנסת: נון

 ובנו כורג יוסף שר־הפנים
ש כהבדל ז בורג אכרהם

ורימון. אפרסק בין

השמע פסוקי
 דג- אמנון העיתונאי •

הע בין המתיחות על קנר,
 מילחמת־ תהיה לא ״זאת : דות

 תהיה שלא משום .לא אחים.
תה שלא משום אלא מילחמה,

אחים.״ בין נטושה יה

דכשילנ־ השר סגן־ •
 האופוזיציה את נכה :סקי

ישראל.״ באהבת

ל העליון השופט •
 ״כל בהן: חיים שעבר

ש יודע בית־רבן של תינוק
 פירושו אישיות מסקנות הסקת

להתפטר.״

סו- יהושע המחזאי •
 הזה העם של ״הבעיה :כול
 מאות־קין. להיפטר איך אינה

 איך — הזה העם של הבעייה
מאות־שרון.״ להיפטר

הכהן, מנחם הרב •
 מבקשים ״כאשר עניין: באותו
או לחפש יש קין, אות לזהות

המצח.״ עזות על תו

 לדעת ״צריך :הנ׳׳ל •
 מגן־ עם דגל בין להבדיל

מגן.״ דויד עם דגל ובין דויד

דויד חרות ח״כ •
 שחברי יודעים ״כולנו :מגן

ב הסתגרו לא ועדת־החקירה
 אני מיגדל־שן. שהוא איזה
 מדי פעם, מדי שהם, בטוח
 כל ועם עיתונים. קראו יום,

 בטוח אני וההערכה, הכבוד
ההשפ מקום, שהוא שבאיזה

עש העיתונאית הסביבתית עה
והשפיעה.״ שלה את תה

היורש: על !הנ״ל •
 לראשות־המס־ שלי ״המועמד

ה ודעתי בגין, מנחם זה לה
 לתפוס מצליחה לא מוגבלת

 אחרי ראש־הממשלה יהיה מי
נת לא פשוט זה בגין. מנחם
פס.״

 תל- עיריות דובר •
ח״כ על רימון, רוני אביב

 ״היא :נמיר אורה העבודה
 חסרת מרירה, אשה לדעתי

ה אשה ויצירה, שימחת־חיים
 השלילי, את ומקדשת סוגדת

 סמך על להיבנות והמנסה
נגד.״ של מדיניות
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