
 בנו נעיד תנועה באיז! ל, אנג שמעיה של פרקליטו בכח נפל איו
העירה סגן־ואש על ההסתדרות ל מזכ״ כעס ומדוע לוי דויד של

 פסק־הדיז ניתן שבו בבוקר ■
 אנזניל שמעיה של בעניינם
 עורךהדין קיבל שרה, ואשתו
 של סניגורם יפתח, דויד

 נשי קול בהול. טלפון בני״הזוג,
 ממרחב־ מישטרה כסמלת הזדהה
 לעורך־ להודיע רוצה היא ירקון.

ברח אנג׳ל שמעיה כי הדין

 הן ההופעות מהרגלה. חרגה היא
 המטפלת ניצן, לאגודת תרומה

 למידה, מליקויי בסובלים
 הקשר את ותיפקוד. הסתגלות

 הדוגמנית יזמה וניצן זראי בין
 (״אתי") אסתר הישראלית
 בפאריס. העובדת בן־זאב,

זראי של טובה חברה היא בן־זאב
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המישלחת. ממשתתפות אחת עם במחול יצא קבלת״הפנים ואחרי

 אליך, יתקשר ״אם מהכלא.
 אמר מייד,״ בבקשה לנו תודיע
 הוא המום, היה יפתח הנשי. הקול

 קרה. אומנם הדבר כי האמין
 צילצל ספורות דקות אחרי אולם

 לו: אמר גברי קול שנית. הטלפון
 הכיר אז רק שמעיה!" מדבר ״כאן
 שותפו של קולו את יפתח

 שימחה עורך־הדין למישרד,
 חוש־הומור כבעל הידוע זיו,

 מתיחה ליפתה ערך אשר מפותח,
טלפונית.

 בעיריית לתיירות העמותה ■
 סידרה לבדוק החליטה תל־אביב

 שהצטרפו זולות. מיסעדות של
לתפ לתיירים. מיוחדת לתוכנית

 ליטווינפקי, מיה נבחרה קיד
 הקודמת בפעם כי שסיפרה
 מיסעדות על מחקר שעשתה

 השמינה מדריך־תיירות, עבור
הו ליטווינסקי קילו. בשמונה

 בכוונתה אין הפעם כי דיעה
להשמין.

 שנה 12 של היעדרות אחרי ■
 הזמרת תופיע בישראל, מבימה

 בשתי זראי ריקה הישראלית
 בתל־אביב מיוחדות הופעות
 זראי, מאי. חודש בסוף ובחיפה,

 נוהגת אינה בצרפת, המתגוררת
הפעם אך בהתנדבות, להופיע

בניצן. לפעילות קשורה וגם
 סוניה הרבנית חושבת מה ■

 היהודית? המחתרת על בהנא
 מאיר הרב של אמו היא סוניה

 להגנה הליגה ראש כהנא,
 בענייני התראיינה והיא יהודית,

 על ליומון דווקא דיומה
 היא מבינה," לא ״אני המישמר.

 .רונאל, אתי למראיינת אמרה
 לעשות מותר ולערבים ״לרוסים

 מזל אסור. וליהודים הכל,
 בארצות־ עכשיו נמצא שמאיר
 גם עוצרים היו אחרת הברית,

 הממשלה הצער, למרבה אותו.
 ומנחם שמאלנית היא כאן

 בזמן שהיה הבגין איננו בגין
 לירות אלף 42 הציעו שהאנגלים

 הדמות לדעתה, ראשו.״ עבור
 מכל יותר בנה על שהשפיעה

 ז׳בו־ זאב של דמותו היא
 מאיר. לו: אמר ״הוא טינסקי.

 חושבת אני בעיקבותיי. תלך
 כהנא־האם אותו." היפנט שהוא
בארצות הליגה מזכירת היתה

 כך בעיקבות זכתה ואף הברית .
מא לכינוי א  אני ״כאס, ליגה. מ

 חושבת אני שלי. במהפכן גאה
 להיות למשהו, להגיע יכול שהיה
 את משקיע הוא אבל גדול. ארם

עם־ למען ומירצו כוחו כל
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מנהלם. בעבר היה שיפה רשות־שמורות״הטבע, מעובדי רבים בלטו רמת״השרון, שבצומת מורשה העלמין

 שום מזה מרוויח ולא ישראל
 לדעת ביקשה המראיינת דבר."

 מנהיג למעשה, אינו, כהנא אם
 גילתה כהנא־האם תומכים. ללא

 כך, כדי עד מקובל שבנה
 של מבניו אחד ג׳קי, שאפילו

 לוי, דויד הממשלה, ראש סגן
בכך. פעיל הוא

 יועץ־ראש־הממ־ שהיה מי ■
 ואחר־כך ערבים לענייני שלה
 טולדנו, שמואל ד״ש, ח״כ

 הצטרף שאליה למפ״ם, עד הגיע
תם בראיון שבועיים. לפני  לחו
 הוא 16 בן שבהיותו גילה, הוא
 באצ״ל. חבר קצר זמן היה

 מכונית בפיצוץ ״השתתפתי
 ערביים. פועלים שהובילה

 היום עד בזיכרוני חרות המעשה
 איך והשאלה הדם, הפצועים:

 יותר שנה 20 כזה." דבר עשיתי
הציע טולדנו כאשר מאוחר,

 במישרד־ לתפקיד נוצרי ערבי
 בנימוק הצעתו את דחו הדתות,

 ״לא טולדנו: הגיב ביטחוני.
 יחביא הוא מסוכן, כאן מה הבנתי

החדשה?" בברית חומר־נפץ
 המקומית המועצה ראש ■

 בן הוא אלישיב, יצחק אזור,
 אצל למדי צעיר גיל — 39

 בתחום תפקידים ממלאי
 גם הוא זאת למרות המוניציפלי.

 שחקני זקן ״זקן": בתואר נושא
 הוא גילו אף על בארץ. הכדור־יד

הכדור בקבוצת לשחק ממשיך
 שבליגה אזור, הפועל של יד

 הישגים. לה מביא ואף הארצית,
 שואף גם הוא זו מסיבה אולי

ה בתחום ולקידום להישגים
 שבה העבודה, במיפלגת פוליטי

חבר. הוא
 תל־אביב עיריית ראש סגן ■
 בפתיחת פגש ווליך נתן

בני באולמי תחביב תערוכת

 אישים כמה בתל־אביב ברית
 קרא הוא המוניציפלי. בתחום

 עיריית ראש ירון, ליצחק
 ראש קינמון, לאהוד גבעתיים,

 עמית, ולאורי בת״יס, עיריית
 להס־ רמת־גן. עיריית ראש

 את נעזוב ״הבה קצרה. תודדות
 את וננצל בתערוכה הסיור

 הקמת על לדיון המיפגש
וולוך. הציע גוש־רן,״ אגד־ערים

 עמית למשה פנה וולוך ■
ק מהנהלת  וביקש הפועלים בנ

 יותר מעורב יהיה שהבנק ממנו
 תל־אביב. של בחיי־התרבות י

 אגף על הממונה הוא וולוך
 בעיריית תרבות־נוער־וספורט

 כך על שמע כאשר תל־אביב.
ההס מזכ״ל משל, ירוחם
 לידידו פנה הוא תדרות,

 אתם גם ״נתן, העבודה: ממיפלגת
הבנק?" את לנו לקחת רוצים

 הגלישה אליפות כנערת נבחרה מתל־אביב 15 בת תלמידת־תיכוןבן־שימשן שוון
 לעלות לה קראו המארגנים בתל־אביב. הילטון בחוף שנערכה

 איגוד־ נשיאות שולחן על אותה והושיבו אותה הרימו מתמהמהת, שהיא חבריה כשראו לבימה.
לחו״ל. טיסה כרטיס בפרס: גם זכתה שיערה, צבע בגלל ג׳ינג׳ית, לה קוראים שחבריה שרון, הגולשים.
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