
 חברי הם נד1 האמיתי יואינג ג׳״־אר בישראל ביקר האם
תל־אביב עיריית על שהשתלטה הצבאית החונטה

מועצת־הפועלים.
 תל־אביב עיריית דובר ■
 בנבחרי התקנא רימון דוגי
 אשתו עם יצא הוא העיר.

 בארצות־הברית, ארוכה לחופשה
מאומצת. עבודה שנת אחרי
 — בירושלים תעלומה ■

 קולק ורד אשת־יחסי־הציבור
 פילדלפיה למיסעדת נכנסה
 הבעלים על־ידי ונשאלה בעיר

 באת שלא זה ״אין־ המופתעים:
 יואינג?״ ג׳יי-אר עם לכאן
 יחסי־ מסע את ניהלה קולק

 הסידרה שחקני של הציבור
שבאו דאלאס, הטלוויזיונית

 מישרר־התיירות בחסות לארץ
 היא השאר ובין שנתיים לפני

 ארוחת־ערב אז עימם אכלה
 לה נודע להפתעתה במיסעדה.

 את המגלם הגמן, שלארי
 במים־ היה המפורסם, התפקיר

 חתם הוא זאת: רק ולא עדה.
 את לו שהוגש בספר־האורחים

 בעלי ג׳יי־אר. התיבות ראשי
 הוא אם אותו שאלו המיסעדה

 ענה והאורח קולק, את מכיר
 כי איתה, להתקשר רצה שלא
 על זה בביקור לשמור רוצה הוא

 יחסי־הציבור. אשת אלמוניותו.
 הסיפור את שמעה 'הצעירה

 היא האיש. את למצוא והחליטה
 שהגיעה עד למלון, ממלון עברה

 שוהה התברר, שם, לפלאזה.
 תכופות לעיתים הבא ותיק, אורח

 הוא שמו, סילברמן ג׳ו לארץ,
 סילברמן, להגמן. להפליא דומה
 לחתום נוהג פלורידה, תושב

 ג׳יי־אר, בשם בספר־האורחים
 לסקרנים יאפשרו שלא ומבקש
 קולק, של לצערה אותו. להטריד

 ספורות שעות הארץ את עזב הוא
 לא והיא למלון, בואה טרס

 לארי אכן הוא אט לוודא הצליחה
 ביקשה קולק האמיתי. הגמן

 לה להודיע המלון ממנהל
 שתוכל כדי ישוב, כשסילברמן

התעלומה. את לפתור
 וכלב״ פסיכולוגיה בין מה ■
 של ועדת־הכספים בישיבת לה?

 איגוד יושב״ראש הופיע הכנסת
 הלפרין, אשר הד״ר הבנקים,

 על ביקורת למתוח שלא ויעץ
 ההשפעה בגלל הבנקים,

 לכך שיש המזיקה הפסיכולוגית
 למערכת הציבור של יחסו על

 ח״כ לו העיר הבנקאות.
 זייגר, (״זיגי״)יצחק הליברלים

 הכלכלנים, ״אצל הוועדה: חבר
 הנימוקים נגמרים כאשר

לפסיכו עוברים הם הכלכליים,
מבינים." לא הם שבה לוגיה,

 לגזירות התייחס זיגי ■
 מישרד־ של החדשות הכלכליות

ומוקדם מדי הרמה ״זה האוצר:
מדי.״

 מנהל של במישפט־הרצח ■
 עורו־ ביקש ,ניצן רוני הכלא
 של סניגורו עינב, אוריאל הדין
 שמש, יעקב הנאשמים, אחד

הקלטה עבורו גם תעשה כי

 המישטרה שעושה כפי למישפט,
 דבורין, פנינה התובעת עבור

 הציע גרום יהושע השופט
והתובעת שהסניגור פשרה:
 אמרה להקלטה. ביחד יאזינו

 אלי יבוא שהוא ״מה, דבורין:
 להקלטה? להקשיב כדי הביתה
 לאירועים אלי שיבוא מוטב

הכרתיים!״
 מרובים, לחצים אחרי ■

 דנציג איתן המראיין הצליה
 האב ובנו. אב אחת לבימה להביא

 אלוף לשעבר טבק, דויד הוא
 מטר. 200ו־ 100 בריצת ישראל

 מכבי כוכב טבק, בני הוא הבן
 שהוא סיפר האב תל־אביב.

 ריצה בתחרויות ראה לא מעולם
 לדעתו, אך אחד. אצן של גבו את

 הם כיוס הספורטאים של התנאים
 בעבר. לו שהיו לתנאים יחס ללא
 בזמנו יחף. לרוץ נאלץ אחת לא
 תקינים מסלולים היו לא

 בתשלום גם ונעלי־התעמלות.
 כיום הוא האב טבק זכה. לא הוא

 שהוא סיפר הבן מורה־לנהיגה.
 אביו, של בריצוו(יו לחזות נהג

 אותו הביאה לריצה ואהבתו
לכדורגל.
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 עתה אומנם נמצא דענןלוריא

 מגיע שלו דיוקן ציור אך ביאפן,
 בעת דווקא. לישראל אלה בימים

 אותו הפתיע בלונדון, שהתגורר
 חיים הישראלי השחקן אחד יום

 מתנה לוי כשהביא טופול,
 לוריא, של דיוקנו מקורית:

 לוריא טופול. של פרי־מיכחולו
 מרכזי במקום הציור את תלה

 התכונן כאשר אף בדירתו.
 להשאיר העדיף ליפאן, לנסיעתו

 לקחתו ולא בכספת, הציור את
 משד לידידו פנה הוא איתו.

 של המקומי הסניף מנהל מירב,
 מכיר הוא שאותו דיסקונט, בנק

 על שישמור וביקש היטב,
 . רשותו את ביקש חברו התמונה.

 בחדר• הציור את לתלות
 לפני ברצון. ונענה האורחים,
 ללוריא, מירב צילצל שבועיים
 שהוא הסביר לטוקיו ובשיחה

 לוריא: אותו שאל לארץ. חוזר
 שריפה חלילה, שפרצה, ״נניח

 הראשון הדבר מהו בביתך.
 אח שהבין מירב, מציל?״ שהיית
 דיברי־הערך בין יכלול הרמז,
חברו. דיוקן את מעביר שהוא

 רבין יצחק העבודה ח״כ ■
 האמריקאים לדעתו אם נשאל,

 הוא עליו הפלונטר על שמעו לא
 הלבנון, מילחמת במהלך דיבר
 הבוז בתוך ושקעו נזהרו לא ולכן

 זה, בהקשר סיפר רבין הלבנוני.
 ביקש אמריקאי שאיש־טלוויזיה

 המילה את לאיית ממנו
 אל, התחיל:״פי, רבין באנגלית.

בן־שיחו הפסיקו כאן או.״״

 לקונצרט. האורחים האזינו כך
 סטלה 24ה־ בת הפסנתרנית
 פרסים עטורת שהיא קודריני,

 להנאת ניגנה מוצאה, בארץ רבים
 התפנו אחר״כך רק המוזמנים.

 החגיגית, לארוחת־הערב הכל
האיטל המיטבח טהרת על כולה

 מיעטו המסיבה מארגני קי.
 והם ישראלים, אורחים בהזמנת

יצחק לשעבר הנשיא את כללו

 מוותר. הוא — פועלי־העיר
 לוותר מעדיף היה הוא לכאורה,

 מובטח שם דווקא אך הכנסת, על
 רוצה המערך נוסף. תפקיד לו

 בוועדת־ תפקיד ימלא שהוא
 חברותו לצד הכנסת, של הפנים

 הכנסת. של בוועדת־העבודה
 בעל־ריעה יהיה שהוא משום

 בן־מאיר, המוניציפלי. בתחום
על לוותר רוצה אינו זאת, לעומת

 הוא שבה חדשה, הצגה לכבוד ושפמו זקנו את להוריד נאלץ הגג על כנר כובבגווושט״ו
ומתור ישראלים להיטים של מחזמר - הוליווד הללויה בשם חלק, לוקח

קצוץ־השיער. הספר בידי פניו את הפקיד המלאכה) בגמר משמאל: הגילוח, בזמן גורנשטיין(מימין: גמים.
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 לווין, של אחרת הצגה על המסך ירידת אחרי נערכה המסיבה פורת. לאה שם על ולאמנות לתרבות המועצה
 לצידו במחזותיו. שהופיעו שחקנים בה ושהשתתפו הערב, באותו בתיאטרון שהועלתה חמיזוו׳דווז, אורזי
הבימה. של האמנותי המנהל לווין, דויד חנוך, של ואחיו בר־שביט שלמה לשמאל) (מימין לחיים שתו

 הבנתי הכל, את ״הבנתי■ ואמר:
הכל.״ את

 רשות ומנכ״ל רבין ■
 ליבני יצחק לשעבר השידור
 הנוכחי מצבי על ריעות החליפו

ליב הפורש. ראש־הממשלה של
 שככל נכון זה אין אם שאל וי

 בדידותם גוברת בדרגה שעולים
 העיר, רבין התפקידים. בעלי של

 פחות הם שראשי־ממשלה
 לחשוב, שניתן מכפי בודדים
 לתפקיד שמעבר היא הבעייה
 התפקיד שבעל דורשים עצמו,

היסטו אחריות יחוש בישראל
 בהווה עכדישראל, כל כלפי רית

 כתפי על שמעמיס דבר ובעתיד,
 בלתי־ מעמסה מקבל־ההחלטות

נסבלת.
 כרמון דן של במישפטם ■

 הנאשמים זמיר, יונה ואשתו,
 ללא בפסיכולוגיה בעיסוק
 של אחיו להעיד הוזמן רשיון,

 שהשתתף אחרי שהתאבד, אדם
 שערכו הפסיכולוגיים במרתונים

 התבקש האח .1979ב־ בני־הזוג
 פרידמן רות התובעת על־ידי
 הסניגור, קם אז אחיו, על לספר
 חובש ויינרוט, יעקב הד״ר

 כי השופט, לפני וטען הכיפה,
 מעולם השתתף לא שהעד מכיוון

 רלוונטית. עדותו אין — במרתון
 בין מישפטי ויכוח כשהתפתח

 השופט ביקש עורכי־הדין,
 מהעד בן־שלמה יחושע

 לו: והסביר מהאולם, לצאת
 עומדים כאן בחוץ, אדוני ״יחכה
לך. נוגעת שאינה בעיה לברר

וה הסניגור בין דו־קרב זהו ן
תובעת.״

 לארוחת־הערב למוזמנים ■
 החדש איטליה שגריר שערך

 טיליאני הורדו בישראל
 אנגליה שהיא אודליה, ואשתו

בת הפתעה. ציפתה במוצאה,
 מלווה קבלת־פנים, נערכה חילה

אחר־ זעירות. ובפיצות בשמפניה

 :יושב אופירה, ואשתו נבון
 של ועדת־החוץ־והביטחוו ראש

 בן־אלישר אליהו הכנסת
 דובי המלחין ניצה, ואשתו
 האופנאית ואשתו זלצר

 ומנכ״ל פונטנה גרציאלד
קימחי, דויד מישרד־החוץ

 מח״ וטעמו. איש איש ■
 הנספח עבד־אל־על, פוט׳

מצ בשגרירות עיתונות לענייני
 הזמר מיהם גילה בישראל, ריים

 נהנה הוא עליו. האהובים והזמרת
 ואח תבורי שימי את לשמוע

 לזמזם יודע ואף חזה, עופרה
 הנספח, בעל־פה. משיריהם חלק

 קול־קאהיר קריין היה שבעבר
לא למד שבארץ מספר בעברית,

 גפילטע פולני: מאכל דווקא הוב
פיש.
 עיריית בניין במיסדרונות ■

 ״החונטה על מדברים תל־אביב
 (״צ׳יץ") שלמה של הצבאית״

 הצבא לאנשי היא והכוונה להט
 עתה האלוף(מיל׳). את שמקיפים

 (מיל׳) תת־אלוף את מינה הוא
 מנכ״ל לתפקיד עשת, אלי

 מנהל עובדים לצידו העירייה.
 פינחס העירייה, שירותי

 הוא גם להב, (״פינייה״)
 הגיזבר, לשעבר. תת־אלוף

 דרגה בעל הוא אלרון יצחק
 דויד אלוף־מישנה(מיל׳) דומה.

 המישפטי היועץ הוא טלמור
 מישנה(מיל׳) ואלוף העירייה של

 המבקר הוא רוביצ׳ק שמואל
הפנימי,

 רצמבר, חודש בתחילת ■
 של חגיגי כינוס יתקיים כאשר
 תל־אביב עיריית מועצת

 ממלאי- ייבחרו ובה החדשה,
 בעיה תהיה צ׳יץ', של מקומו

 דב לתפקיד, המערך למועמד
 הוא יום באותו בן־מאיר.

 תפקיד איזה על להודיע יצטרך
 בהם מכהן שהוא אחרים משניים

מועצת ומזכיר ח״כ —
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