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פרס איטליה .לפני זמן קצר
הוא הוקרן בפסטיבל זלצבורג,
במיסגרת סרטים אירופיים
לטלוויזיה ,ונרכז על־ידי רשת
הטלוויזיה השנייה בחשיבותה
בגרמניה ,להקרנה בחודש הבא.
■ אמנון בן־דרור ,מוע
מד המערך לראשות מועצת
קרית־אונו ,שהוא עורך־דין
במיקצועו ,יעשה הפסקה קצרה
במסע הבחירות שלו .הוא יצטרף
בסוף החודש למישלחת של
לישכת־עורכי־הדין ,המוזמנים
להיפגש עם עמיתיהם במצריים.
בן־דרור ,חבר הלישכה ,שהוא
דובר ערבית ,החליט שלא לוותר
על השתתפות בסיור.
■ הסימפטיה שרוחשים לו
המצביעים בקרית־אונו ,החזירה
למירוץ ,אחרי היעדרות של קא־
דנציה ,את אביגדור ורשה,
שהיה ראש־המועצה במשך שתי
קדנציות רצופות .ורשה ,עורך־
דין חבר מרכז תנועת החרות,
מתמודד בראש רשימה עצמאית.
ורשה הסביר את מניעיו להתמו
דדות המחודשת בטענה הבאה:
״צריך לעצור את האדומים!״
■ רותי אשתו ,של מאיר
שיטרית ,ח״ב חרות וראש ה
מועצה המקומית יבנה ,היא אשת
יחסי־ציבור .את הניסיון שרכשה
בעבודתה ברשת־מלונות גדולה
ינצל עתה בעלה .רותי נרתמה
לעזרתו ,ותנהל עבורו את כל
הצד הפירסומי והתיקשורתי של
מערכת־הבחירות.
■ כאשר חזרו הפרקליטים
של מחוז תל־אביב לעבודה אחרי
פגרת־הקיץ ,מצאו שלט מאיר־
עיניים תלוי על לוח־המודעות.
על השלט נרשם :״ברוכים הב
אים כתה אי״ .את השלט כתב
הפרקליט הוותיק עוזי שרטר,
הידוע בחוש־ההומור שלו.
■ הכתב הוותיק של מעריב
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לענייני מיפלגות משה מייז־
לס הוא שדר ברדיו וינה .בזמן
המילחמה בלבנון הוא גם שידר
עבור הטלוויזיה האוסטרית .על
שידורים אלה הוענק לו עתה
תואר של פרופסור־כבוד ומדלי־
ית־הצטיינות על שידוריו ,מטעם
ממשלת אוסטריה.
■ המישנה למזכ״ל הסתד
רות המורים יצחק ולבר התב
קש על־ידי שר־החינוך והתרבות
זבולון המר לתמוך בקיצוצים
במערכת החינוך .ענה לו ולבר:
״מורי ישראל לא יתנו יר
לאגודת־ישראל ולאגודת צרב־
ני־הווידיאו בארץ״ .השיב לו
המר. :חשבתי שהמורים בארץ
אינם עסוקים בפוליטיקה ,אלה
בגופו של עניין.״ ולבר לא נשאר
חייב. :כשאנחנו אומרים כן ,זה
לגופו של עניין .כשאנחנו
אומרים לא — זה פוליטיקה.״
■ על מה הם דיברו? הפרו
פסור הבאר-שבעי עמי ריק־
לים ,העובד בקרייה למחקר
גרעיני ,הוא גם יושב״ראש הווע
דה הישראלית לחקר קרינות,
ובתוקף כך חבר בוועדה המדעית
שליד האיגוד הבינלאומי לחקר
קרינות ,שמושבו בהולנד .כך
הזדמן לו להיות מוזמן ,עם עוד
 20מדענים בכירים מכל העולם,
לשיחה עם מלכת הולנד ,במקום
מושבה בהאג .נושא השיחה ,בו
גילתה המלכה עניין :איך מסל
קים פסולת גרעינית ממקומות
ישוב.
■ ריקליס ,למרות מעמדו
החשוב ,הוא דווקא הפחות מוכר
שבין בני המישפחה .אחיו הוא
המנצח שלום רונלי ריקלים
ובן־דודו הוא משולם ריקלים
המפורסם ,המתגורר בארצות־
הברית.
■ ח״כ אגודת־ישראל ש
מואל הלסרט נפל באחרונה
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קורבן לשתי גניבות .באחת פרצו
לדירתו בהיעדר המישפחה וגנבו
חפצים בשווי של חצי מיליון
שקל .מייד אחר־כך נפרצה מכו
ניתו ,תיק ג׳יימס בונד שלו נח
תך ,והפורצים חיפשו בו דפנות
כפולות .המקומון בני״ברק ראי
ין את אשתו שרה על הפריצה
לביתם .לדבריה ,עבדו הגנבים
בערב שבת לאור נרות ,אחרי
שניתקו את החשמל .היא הכחי
שה שהרכוש הוא ממישפחתה
העשירה .להיפר ,לטענתה ,אביה
איבד בתחילת שנות ה־ 50את כל
רכושו ,ונאלץ להתפרנס מהכנ
סות של חנות בגדים קטנה
בקריית־אתא .״לא בוטיק,״ הד
גישה אשת הח"כ .מדוע אם כן,
אין היא מתקינה סורגים לדיר
תה? .אני לא אוהבת לחיות
בבית־סוהר.״
■ מאז הודיע מנחם בגין על
כוונתו להתפטר ,הבחין ח״כ הע
בודה מיכה חריש בשינוי
שחל בבניין המיפלגה ברחוב
הירקון בתל־אביב. .למדנו לש
תוק!״ הוא התפאר באוזני חבריו.
■ הבלש הפרטי יחיעם
בן־ארי מתמחה במעקבים אח
רי בני־זוג מסוכסכים .אך על מי
קרה מוזר שבו נתקל באחרונה,
טרם שמע מעולם .על פי בקשת
הבעל ,הוא תפס א ש ה ד ת י ת
בוגדת .היא היתה בחודש השמי
ני להריונה ,וניהלה רומן סוער
עם שכן בדירתה בבני-ברק .הם
היו נפגשים בגינה ,בבית־החולים
על שם שיבא בתל־השומר.
■ בפעם התשיעית מתמודד

ראש עיריית חולון סנחם
אי ל ץ ) (74על תפקיד ראש
העירייה מטעם המערך .בערב
ראיונות אמר לו המראיין איתן
דנציג :״יריביך טוענים ,שאתה
מבוגר מאוד ,ולכן אינך יכול

לנהל את העיר ביעילות הנד
רשת.״ השיב איילון. :אני קורא
לכל הצעירים שכוחם במותניהם,
שיבואו להתמודד מולי".
■ דנציג שאל אותו על
בעיית המטוסים החולפים מעל
בתי־העיר ,בדרכם לנמל התעו
פה בן־גוריון .השיב אילון. :לכל
עיר המיטרד שלה .לתל״אביבים
יש את רידינג ולנו מטוסים".
בטרם סיים לומר את דברו ,חלף
מטוס מעל חולון ,ומנע מהקהל
שישב באולם את האפשרות
לשמוע את דיברי ראש־העיריה.
■ ערב פירסום מסקנותיו של

הבורר בסיכסוך הרופאים ,דויד
שוהם ,סיפר הפרופסור איבוד
סובר ,שובת הרעב הראשון,
שהביא לתפנית בשביתת הרופ
אים כי אחת הסיבות להחלטתו
היו השמועות העקשניות שרופ
אים בערים הגדולות ,מרוויחים
כסף רב ושהקליניקות הפרטיות
שלהם משגשגות .משהתמשכה
השביתה של סובר ,אמר מנהל
המחלקה האורולוגית בבית־
חולים על־שם סורוקה בבאר־
שבע. :הרגשתי שהרפואה הצי
בורית הולכת ומתמוטטת.״ הוא
החליט על שביתת רעב ,אך פחד
שמא תגיע מההסתדרות הרפו
אית בתל־אביב הוראה לא
לשבות רעב. .כמה שמחתי
לשמוע בטלוויזיה ,כאשר הודיעו
שאני מתחיל לשבות רעב
ממחרת היום.״ כך לא יכלו לאלץ
אותו לחזור בו .אך בסיכומו של
דבר מודע סובר לכך שהרופאים
היו נאיביים בדרך המאבק
שבחרו .לדעתו ,פרשת הלידו -
יציאת הרופאים מבתי־החולים
לחופי-הים ,ביניהם חוף לידו
בטבריה  -פגעה נואשות בתד
מית הרופא והפכה אותו אוייב
הציבור.

פסוקי ה שבוע
• איש הטלוויזיה דן כנר
מספר ,שכאשר הוא התחיל
לעבוד בטלוויזיה ,התעוררה
אצלו.בעיית תסרוקת״ .הוא נהג
להסתרק כשהשביל בשערותיו
בצד שמאל .המאפרים החליטו,
שהשביל חייב להיות בצד ימין.
לכן ,אחרי כל הופעה בטלוויזיה,
לפני צאתו מהבניין ,הוא היה
משנה את התיסרוקת .הגיעו
הדברים לידי כך ,שאפילו חברים
לא זיהו אותו ולא האמינו שהוא
עובד בטלוויזיה.
עקיבא

• הפרופסור
ארנסט סימון. :אם לזמנחם(

בגין אין מצפון ,הרי כאבי־מצפון
יש לו דווקא מזמן לזמן.״

• דדב העבודה יוסי
שריד ,בווערת־החוץ־והביטחון

של הכנסת. :את המילחמה בלב
נון ניהלה חבורה שהיא תערובת
של הרפתקנים ,שרלטנים ,חלו־
שי־אופי ודעת וסתם אידיוטים.״

• הרב מנחם הכהן:
.מאז ומעולם לא היה קשר בין
חטאים ,עוונות ופשעים ובץ
,מחל לגו׳.״

• ח״ב הליכוד ,יגאל
הורוביץ. :כשאמרתי,אין לי,׳

התכוונתי ,אין לנו.׳ לי דווקא
יש.״

• ראש עיריית יוהנס
בורג ,אלן גד ,אחרי סיור שע
רך לו צ׳יץ׳ בתל-אביב. :ראיתי
מקומות שבהם תנאי המגורים
גרועים יותר ממגורי הכושים ב
יוהנסבורג .למשל ,איזורים ביפו
ובשכונת־התיקווה.״
• הנ״ל ,אחרי ביקור בטיי
ששוברי־
.חשבתי
לת:
הגלים נבנו מטעמי־ביטחון,
למנוע כניסת פלסטינים לעיר.״

