
*מים, ז שרהדתות של יועצו נדחף 1 מדוע
שלמה שה1נ 1 ומה רביו ליצחק מתנכל מי

 רבץ, ליצחק רגל שם מי ■
 על ההתמודדות את עליו ומקשה

 ראש־הממ־ ראשות־המיפלגה?
 הם שאלה טוען, לשעבר שלה

 אברהם עיתונאים, שלושה
צי  אשד וחגי ,מהארץשוויי
 אברך <״יותם״> וישעיהו

 רפ״יסטים ,חבורת מדבר.
 עיתוני־ על השתלטה לשעבר
 לכתר־ הטוען הסביר הבוקר,״
 המאמרים את העבודה, מועמד

 המתפרסמים אותו, העויינים
 בעיתוני־ תכופות לעיתים
הבוקר.

 על״ידי נשאל רבין ■
 אם דנציג איתן המראיין

 מנהיג. הוא סרס שימעון
 אם מנהיג. זה מה יודע .״איני
 לו לקרוא רוצה איתן, אתה,

מנהיג.״ לו תקרא אז מנהיג,
 חמישה מזה שלדבריו רבץ, ■

 סיגריה הכניס לא הוא חודשים
 צופה הוא אם נשאל לפיו,

 שייך ״אני הסורים. עם מילחמה
 פה יושב הנורמאליים. לאנשים

 אותו.״ תשאלו אסטרולוג,
 ״דבר רבץ: אמר הניבוי ולעניין

 35שב־ — לומר יכול אני אחד
פולי שום האחרונות השנים
 חזה לא איש־צבא ושום טיקאי

 היתה ישראל שבה מילחמה שום
כך." אחר מעורבת

 רמז שאליו האסטרולוג ■
 הרצל היה בדבריו רבץ

 הוא כי בתורו, שטען ליפשיץ,
 מילחמה כל ניבא כן דווקא

 מאז בה, השתתפה שישראל
 ״באביב העתיד? ולגבי .1973

 קשה מערכה לישראל צפוייה
 סוריה הוא כשהכיוון מאוד,

ועיראק."
 עיריית ראש של בלישכתו ■

 להט (״צ׳יץ׳״)שלמה תל־אביב
 הסקרים במשמעות עסקו

 ושניבאו השבוע, בסוף שפורסמו
בבחירות. מוחץ ניצחון לו

 ראש־עיריית ממלא־מקום ■
 שהוא מסיקה, דויד בת־ים,
 בת־ים למען התנועה ,מועמד

המו בבחירות לראשות־העיריה
 לשיחת הפך הקרובות, ניציפלית

 אשתו קונה שבה במעדניה היום
 היא שבועיים לפני ציפי•
 להפתעה וגילתה לחנות נכנסה

 על תלויה בעלה של שתמונתו
 ששבה יומיים כעבור הקיר.
 נעלמה. שהתמונה ראתה לחנות

 קרה. מה לדעת ביקשה היא
 תלה שהוא סיפר בעל־המעדניה

 אך מיוזמתו, התמונה את
 לו והורו אליו באו אלמונים

 את יציתו אחרת אותה להסיר
 את להסיר מיהר האיש החנות.

 ולא הגיבה, לא ציפי התמונה.
 כששבה לבעלה. על־כך סיפרה
 שוב ראתה לחנות השבוע בסוף

 הפעם הקיר. על התמונה את
 ביוזמתו, הבעלים, לה סיפר

 ביניהם הקודמת השיחה שאחרי
 גבר לא שהוא למסקנה הגיע הוא
 להחזיר מיהר ולכן מפחד הוא אם
לקיר. מסיקה את
 תומכי־ אזרחים קבוצת ■

 בפנטהאוז לדיון התכנסה מסיקה
 לקבלן השייך בבת־ים, מפואר

 גם הגיעו למקום פלס. אמיליו
 מסיקה, של איש־יחסי־הציבור

 שירה, <״בנצי״> בן־ציון
 לענייני־ כיועצו גם העובד

 שר־הפנים, של תיקשורת
 יחסי־הציבור משרד ותקציבאית

 למקום בבואם לפידות. אורה
 מקרוב לבחון לשירה פלס הציע

 שירה הגג. שבמרכז הבריכה, את
 דחף ואז הבריכה, לשפת התקרב

 כך בעיקבות לתוכה. פלס אותו
 בישיבה להשתתף שירה נאלץ

לו שהשאיל רחצה בגד כשלגופו

 מיכתבים 500 כמעט מקבל הוא
 במחדלי עוסקים כולם ליום,

 רובם השונות. הרשויות
 במישרד־ עוסקים משום־מה

 כה עד בהם הטיפול התיקשורת.
 גרמה לשינוי שיגרתי. היה

 ערירית, זקנה של תלונה
 על־סך חשבון־טלפון שקיבלה

 שכאשר סיפר, גינת שקל. מיליון
 את התוכנית תחקירני צוות בדק

 התברר, חשבונם על־פי הפרשה,
 היתה מכשיר־הטלפון שבעלת
 שנה חצי במשך לנהל צריכה
 לחדל, טלפון שיחות תמימה
אינטנסיווי. באופן

 של הבכורה הצגת אחרי ■
 מחברו גילה בוזמימה המחזמר

 שהצגת בן־שימחון, גבי
 בגלל נמנעה כמעט המחזמר
 המחזמר, מישפטית. תביעה
 המחבר של בילדותו העוסק

 של מורו את מזכיר במארוקו,
 היה שכינויו בן־שימחון,
 לפני שבועיים ״בוזמימה.״

 מיכתב בן־שימחון קיבל הבכורה
 פדידה אליהו מעורר־הדין
 שהרב לו, כתב זה מירושלים.

 הוא הלא שניאור, שמואל
 לקרוא דורש מהמחזמר, בוזמימה

 שתועלה לפני ההצגה תוכן את
 שמע. לדבריו, הבימה. על

 קומדיה הוא שהמחזמר בוזמימה
 והוא המורה את ללעג השמה

 לא אם מישפטית בתביעה איים
 תוכנה. את קודם יאשר

 ואז התביעה את דחה בן״שימחון
 עובדיה גיסים הרב אליו פנה

 מוזכרת דמותו שגם מירושלים,
 יוזכר לא שהוא ודרש במחזה,

 טלפונית איים הוא בבוזמימה.
 עליו שיכריז בן־שימחון, על

ואף לחשים, נגדו וילחש נידוי

 אותו זה דבר של בסופו .15,14
 להט של עוזרו התערב הדבר.״

 קרן מנהל בן־יהודה, חנן
 לנציג ואמר לפיתוח, תל־אביב

 שיוצב הליברלים, של הבכיר
 אותך הציבו ״אילו בטוח: במקום
 מדבר היית לא ,15ה־ במקום

 על יתחרה עצמו בן־יהודה כך."
 מועצת־העירייה כחבר מקומו
תנועת־החרות. מטעם

 ובן־ להט של הכרותם ■
 הצבאי שירותו בעת החלה יהודה

 שנות בתחילת בן־יהודה, של
 בגלי־צה״ל, שירת הוא .70ה־

 אכ״א. ראש אז היה עצמו ולהט
 הוציא הוא התקופה באותה

 הפרופיל בעלי שכל הנחייה,
 ביחידות לשרת יעברו הקרבי

 מאותה הנפגעים בין, קדמיות.
 עצמו, בן״יהודה היה הנחייה

 לשרת מכך כתוצאה שהועבר
בסיני.

 עסוק ראש־העירייה בעוד ■
 מצאה הקרבות לבחירות בהכנה
 לחופשה לצאת זמן זיווה אשתו
 היא שם בשווייץ, קצרה

 הסופר של בביתו מתארחת
 קישון, אפרים והעיתונאי

 למקום להט בני־הזוג את שהזמין
אפנפל. בעיירה מושבו

 מקום על המתמודדים בין ■
 מטעם העירייה במועצת ריאלי

 שרית נמצאת הליברלים
 ח״כ של אחותה גרינכרג,

 גרינברג כהן. גאולה התחיה
מרכז־הליברלים. חברת היא
 בן־ציון חרות עסקן ■

 לפני שהתפרסם מורדוף,
 את לפוצץ ניסה כאשר שנתיים

 הזה (העולם ועידת־ההסתדרות
 עירוני ג׳וב קיבל ),2298

 כמנהל מונה הוא בתל־אביב.
 נווה־אליעזר שכונת של בשכר

בכפר־שלם.
 חרות מועמדי מיהם ■

ותל־ ירושלים של לעיריות

רו רהט ז עו - הצבאי שירותם בעת ו

 ירידה הסקרים הראו לעומת־זאת
 מטעם המועצה חברי במיספר
 יצחק .14ל־ 15מ־ הליכוד,
 אמר להט, של סגנו כספי,

חשוב? זה ״מה בבדיחות־הדעת:

 בית״ר שראשי נראה אביב?
 שמותיהם. את שכחו בבירה
 על־ידי הוענשו בית״ר שחקני

 ההתאח־ של ועדת־המישמעת
השתו־ בעיקבות דות־לכדורגל

 המפורסם מישחקם את שיחקו
 ראשי תל־אביב. הפועל נגד

 המערך למועמד פנו הקבוצה
 טדי ירושלים עיריית לראשות

שיפנה ממנו וביקשו קילק,

 מגזע שאינה סוסה מלטףברלב חיים
 ח'כ בר־לב, ערבי.

יושב״ראש גם הוא המיפלגה, ומזכ״ל העבודה
 שבועות כמה לפני בישראל. הערבי הסוס אגודת

 שסיפרה לובלסקי, מאשה נעמת, במזכ״ל פגש הוא
 כנות, בשם נעמת של רכיבה מרכז פתיחת על לו

 הזמן באותו גדרה. ליד נעמת, של חקלאי במרכז
 החליטה דיונים ואחרי בעכו, חוות-סוסים פורקה
סוסות ארבע לכנות להעביר הערבי הסוס אגודת

 לראות בא בר־לב להרבעה. שישמשו סוסים, ושני
 ולבערו הצפוניים, הסוסים נקלטים אין מקרוב
 טכניות. מסיבות התעכבה שהעיסקה לו התברר
 מיקי האגודה גיזבר בלוויית שבא - לבר־לב כשפנו

 לרכוב, לו והציעו - המלונאים למישפחת בן פדרמן,
 על עלה התרצה, לבסוף מהד ״על בלעג: שאל הוא

 החלים מאז ורכב. עליו, האהוב מהגזע שאינה סוסה
 מגבו שהועף אחרי ברגלו, חמורה מפציעה הח"כ

עליו. האהוב לתחביב בר״לב חזר סוס, של

ך1■ ך ק1\  לאה, אשתו, עם יושב |1ך
 הפופולארי המיפגש במקום ן ■1 1 /|1

 בא רבין האבטיחים. התל־אביבית שבטיילת
אחרי־חצות. 1 בשעה השבוע, מימי באחד למקום

 עבורו שנמצא עד אחרים, כרבים בתור שעמד אחרי
 כיתר הזמין, הוא פנוי, שולחן אורחיו ועבור

 בבקבוק וקינח אבטיח, פלח יושבי״השולחן,
המקום. את עזבו לאכול שסיימו לאחר משקה־קל.

 באיצטדיון אוהדיהם ללות
 העונה, בתחילת ביפו בלומפילד

 תל־אביב. הפועל מול במישחק
 עליהם הוטל העונשים שאר בין

 קהל. עם רדיוס מישחק עונש
 ומצאו, חשבו האגודה ראשי

 בו לערוך ביותר הטוב שהמקום
 שוב הוא המישחקים את

הם שבו בלומפילד, איצטדיון

 לראשות המערך למועמד
 בן־ דב תל־אביב, עיריית
 פועלי מועצת מזכיר מאיר,

 בעלת שהיא תל־אביב
 ליבו על וידבר האיצטדיון,

 תאפשר האיצטדיון שהנהלת
 תמורת ביפו, לשחק להם

 העונש במישחקי תשלום,
שלהם.

 את קיבל שירה בעל־הבית.
 היה ״זה טובה: ברוח העניין

 מאוד.״ חם לי היה כי במקום.
 כולבו־ הצרכנות לתוכנית ■
 חדשה, פינה בקרוב תצטרף טק

 הסיבות על הטלפון. פינת
 את להנהיג להחלטה שהביאו

 ומגיש מפיק סיפר הפינה
לדבריו, גינת. רפי התוכנית

2398 הזה העולם26


