
במדינה
דרכי־אדם

כהנא ייפסל כ״ך
 טובה עילה יש

כהגא: סילת6ל
מקורית, גם

חוקית וגם
 סוכנות־ בעל גוטנטג, שמואל

 מרוגז היה בתל־אביב, ברק הביטוח
 הקטן. המסך על עיניו שראו ממה

 כהנא, מאיר של הטלוויזיונית הופעתו
 לכנסת, נכנס שהוא שהתברר אחרי

אותו. קוממה
 גוטנטג היה יכול לא הלילה באותו

 להירדם. לשניים, ואב נשוי ),37(
 פתח מהמיטה, ניתר הוא הלילה באמצע

 ופניו לכנסת הבחירות חוק חוברת את
 לפסול אפשר כיצד דרך מצא הוא אורו.

 האותיות כהנא(בעלת של רשימתו את
ה־זז. בכנסת מלכהן כ״ך) המזהות
 ש״רשימת קובע לחוק (א) 61 סעיף

 עם או אות עם כינוי תישא מועמדים
 האלף־בית של שונות אותיות שתי

 מועמדים מרשימות להבדילה העברי,
אחרות.״
מיס־ גוטנטג-שיגר בחדל. זכות

 ועירער הכנסת ליושב־ראש רשום תב
ש״ה־ ביקש הוא הבחירות. תוצאות על

גוטנטג מערער
לא - להיבחר כן; - לבחור

 כ־ך, האותיות באישור כי תכריז כנסת
 אות), אותה (פעמיים זהות אותיות

 הבוחרים, לגבי והטעיה טעות היתה
 או הבחירות שבהנהלת לחלוק ואין

 להשפיע עלול שהיה פגם היה במהלכן
 מיספר על הבחירות, תוצאות על

המנדטים." חלוקת על או הקולות
 זומן נוספת תיזכורת מישלוח אחרי
 ועדת־הכנסת,. בפני להופיע גוטנטג

 טענתו, תתקבל אם הבא. השלישי ביום
 הדיון, בסוף יכולה, הכנסת שוועדת הרי

כח״כ. נבחר לא שכהנא להכריז
 שגוטנטג הראשונה הפעם זו אין
 ומבקש לכנסת הבחירות בנושא עוסק

תקדים. לקבוע
 בניו־ סטודנט כשהיה ׳,73 בשנת

 זכות־הצבעה למתן פעל הוא יורק,
ה ישראלי, דרכון בעלי לישראלים,

בחו״ל. שוהים

וחזרה לבקבוק מכוסית
 מדורי־הגיהינום שיבעה

לשתות שהפסיק שתיין של
 אותו. זוכרים תל־אביב ־ שתייני

 קבע של שתיין היה )37(ארבר איתמר
 קצרה ובתקופה הגדולה, בעיר בבארים

 שלושה של והמוזג הבעלים אפילו
 לשם, נכנס אינו כבר הוא היום בארים.

 קטנה־ לכוסית אותו מזמינים אם גם
 תהיה לבר, ייכנס כבר הוא אס קטנה.
כדי אלכוהוליסטים, איתור מטרתו

)1972(ואקומוטו מימין) אדבר(הקצין
וודקה וויסקי ערק, יין,

 הוא ארבר כי לגמילה. אותם להביא
 נגמלי של הארצי הועד יושב־ראש
אלכוהול.

 בחייו שחל השינוי יומית. חינגה
 לא בנות, שלוש ואב נשוי ארבר, של

 צריך היה הוא אחד. ביום התרחש
 כדי מדורי־גיהגום, שיבעה לעבור
עתה. נמצא הוא שבו למקום להגיע

 והתחנך שגדל גרמניה, יליד ארבר,
 מהי בצעירותו ידע לא תל־אביב, בצפון
 החברה וגם שתו, לא בביתו שתיה.
 כשהוא המרה. מהטיפה ללגום מיעטו

 במישטרה הוצב הוא לצה״ל, התגייס
 חתם שיחרורו מועד ולקראת הצבאית,

הדר בסולם עלה הוא לשירות־קבע.
רב־סרן. לדרגת הגיע גות,

 ברחבי״ תמונתו פורסמה ׳72 בשנת
 מישפטו, בעת אישית, כששמר העולם,

ה היפאני(באולם רוצח־ההמונים על
 בן־ התעופה בנמל החוזרים נוסעים
 הקפיד ארבר אוקמוטו. קוזו גוריון)
 משום הזמן, כל אוקמוטו לצד להיות
 להתאבד ינסה שאוקמוטו מידע שהיה

מישפטו. במהלך
 של בעיצומה ארבר היה אז כבר אבל

 יום ״עבדנו יום־יומית. חינגת־שתיה
את תשפר שכוסית וחשבתי ולילה,

תבורי זמר
להתחכך וגם להסתבך גם

 ושאני כושר־העבורה, ואת הרוח מצב
ה ארבר. נזכר ,טוב,׳ יותר אתפקד
 עבר מכוסית אחרת. היתה תוצאה

 לשלושה קצר זמן ובתוך לבקבוק,
וודקה. ויסקי ערק, יין, ויותר: בקבוקים
 השתחרר ארבר אמיתי. חיסון

 להידרדר. החל ואז ׳81 בשנת מצה״ל
 העירוני למרכז הגיע מישפחתו בלחץ

 שבו ברמת־גן, מאלכוהול לגמילה
 אבל שיחות. באמצעות הוא הטיפול

 ארבר החליט באמת להתחסן כדי
 של השני מהצד בבארים לשהות
 הוא שתה, לא הוא שבה בשנה הדלפק.

את ביפו, ומי מי הפאב את ניהל

 ואת דיזנגוף, רחוב בסוף אינפוזיה,
בתל מלכי״ישראל בכיכר בר אליבי

אביב. 
 שתה ארבר בחתף. באה הנפילה

 שב בקבוקים, שני גמר חברים, אצל
 שנהג אחריי והתמוטט, שלו לבר

אורחיו. כלפי באלימות
אחרון. צ׳אנס המישפחה לו נתנה אז

 לגמילה: אישפוזי למוסד נכנס הוא
 הקשים, המיקרים רק אליו ״מופנים
 כי לבתי־משוגעים, מופנים היו שבעבר

חולה־נפש.״ הוא שאלכוהוליסט חשבו
 ארבר שהה חודשים וחצי שלושה

 ארבעה מלון של (״בתנאים במוסד
 להירתם החליט כשיצא, כוכבים״).

 והוא האלכוהוליזם, מגיפת לדיכוי
 והרצאות חוגי־בית לשיחות, מוזמן
 לפני או במחלה, נדבקו שכבר מי לפני

קרוביהם.
 12 מצויים בארץ חמורים. נזקים

 במחלתם. שהודו אלכוהוליסטים, אלף
 של דומה מיספר מוסיפים המומחים אך

כך. על הצהירו שלא אלכוהוליסטים,
 הנגרמים הנזקים ארבר, לדעת

 שאינה פגיעה רק אינם משתיית־יתר
 ניוון גם אלא בכבד לתיקון ניתנת

ואימפוטנציה. בזיכרון פגיעה שרירים,

ל בחו ישראלים
מדינה שהחליף הזמר

 מגס־ציונה שימי
ללוס־אנג׳לס הגיע

 לצפות יכול היה לא תבורי שימי
 כיכב הוא שבה הטלוויזיה, בתוכנית

 ממש כי הסוכות. בחג שודרה ואשר
 בשידור הופיע הוא שעה באותה

 בתוכנית אנג׳לס, בלוס טלוויזיה
 שהוא והודיע מקומית, ברשת בעברית,

 את לנסות כדי לארצות־הברית בא
 אמר, עליי,״ קטנה ״הארץ שם. מזלו

 את לכבוש מבקש שהוא מסביר כשהוא
האמריקאי. השוק

 אשתו לארצות־הברית אליו נלוותה
 בשמירת־ הנמצאת ג׳ניפר, הבלונדית

במנהטן. הוריה, אצל הריון
 מנס־ציונה תבורי נישואי־בזק.

 נהג הוא כפחח־רכב. דרכו את החל
 לתחנה פרץ ואחר־כך לחבריו, לזמר

 הופיע הוא בתל־אביב. המרכזית
 הצלחה וקצר ובמועדונים בחתונות

 מהתחנה יצא הוא מאוד מהר רבה.
־־ תחנות־הרדיו. אל המרכזית

 להיטים זימר הוא זה אחר בזה
 כוכב בלי מלילה נחלת־הכל, שהפכו

 לי אין ועד ונאווה שחורה דרך
 של המפיקים ראובני, מהאחים אהבה.
 להקליט עבר הוא התיקווה, שכונת

 סי־בי־ המכובדת בחברת־התקליטים
אס.

 בשמואל להתחכך הספיק תבורי
 מהמגע מאוד מהר ונשרף פלאטו־שרון,

שי לג׳ינסים, בית־אופנה לפתוח איתו:
 הדוגמנית חברתו, את לעזוב גיינס; מי

 בארצות־ ולהינשא בן־בסט, רונית
 העשירים לבת בנישואי־בזק, הברית,
 פעם — החוק עם להסתבך וגם ג׳ניפר;
 החזקת על ופעם גנוב רכוש בעניין
סמים.

הפיננסי בתחום תאריד־שיבה.

 ראוו־ לתבורי. פנים ההצלחה האירה
 נהג, הוא שבו המפואר והרכב תנותו

 לצנינים היו קמארו, מדגם שברולט
 טיפסו אף ופעם שילטונות־המס, בעיני
 מעלים לא הוא אם לראות כדי עליו

הכנסות.
 לא וגם הכנסות העלים לא הוא
 חדש. לקהל לפרוץ רצונו את העלים
 אחליף 35 בן שכשאהיה להיות, ״יכול

 אעבור לניו־יורק, אסע המדינה, את
 כבר תבורי אמר טוב,״ עסק ואפתח

 הזה (העולם שנים שלוש לפני
5.10.81.(

 ער שנים חמש עוד לו שיש למרות
 בזמן ודווקא לעצמו, שקבע לגיל
 בשידור ממלכתית להכרה זכה שהוא

הח הוא כיכב, שבה תוכנית־טלוויזיה
 הכמוסים. חלומותיו את להגשים ליט

 תקליט בשוק הופיע שבארץ בעוד
 להופיע התחיל הוא שלו, חדש

 תאריו־ לו אין ועדיין בלוס־אנג׳לס
ארצה. שיבה

עיתונות
לשדר אפס אחד

 איש־הרדיו של במילון
 נפגע עצמו שהרגיש

״תביעה״ המילה גם היתה
 מחלקת ראש דבורין, דניאל השדר
 שנים שבע במשך קבל ברדיו, הספורט

 והטלוויזיה הרדיו מבקר פרויס, טדי כי
 אופן את מבקר דבר, היומון של

 התייחסות וללא הבחנה ללא שידוריו
עניינית.

 את דבורין בלע השנים במשך
 כאשר שנה, לפני אך הקשה. הביקורת

 דבורין שביצע הראיון כי כתב פרויס
 מרימוביץ, יוסף הלאומי המאמן עם

 כלל בנתניה, כדורגל מישחק אחרי
 וכי ענייניות לא טיפשיות, שאלות

דל(״הוא הוא דבורין של אוצר־המילים

תמרורים
מבית־המרקחת ראש
 המימשל על-ידי ♦ נתמנה

 העיריה ראש רצח אחרי חודש הצבאי,
 (אוכלו־ רפיח עיריית לראש הקודם,

 עודה סליימן הד״ר אלף) 70 סיה:
 החמולה איש ,44 זוערוב, מחמד
 ב־ רוקח בעיר־הספר, ביותר הגדולה

מוע חברי בין לשמונה. ואב מיקצועו
 פליטים כמה הממונה: העיריה צת

 ונהג אחד חייט אחד, ירקן פלסטיניים,
אחד. אוטובוס

הארמון מן תפריט
 על־ידי בלוס־אנג׳לס, ♦ נמכר
 ובעלה, ספרנית קאראהאן, אליזבת

רופא, ,73 קאראהאן, מרכוס הדד
 800 של אוסף דולר, 604,378 תמורת

 39,600(השיא מחיר את ספרי־בישול.
 הראשון ספר־הבישול השיג דולר)

 ספר ).1475 (בשנת אי־פעם שהודפס
 המלכה של הארמון תפריטי ספר אחר,

דולר. 23,100ב־ זכה ויקטוריה,

הרהיטים מן שגריר
 יוםיהולדתו בניו־יורק, ♦ נחוג

 נתניהו, (״ביבי״)בנימין של 35ה-
 ישראל של הראשון השגריר־הצבר

ההיס של בניו• משלושת אחד לאו״ם,
האנ נתניהו(מעורכי בן־ציון טוריון

 שנים זה השוהה העברית, ציקלופדיה
 את משלים הוא שם בארצות־הברית,

 יהודי תולדות על שלו הכרכים חמשת
 ששרת נתניהו, בימי־הביניים). ספרר

 בסיירת (כסרן קבע שנים חמש בצה״ל
 אדריכל של השכלה בעל הוא עילית)

 במפעל בכיר פקיד היה ומנהל־עסקים,
שממנו רים), ירושלמי(רהיטי תעשיה

ויקטוריה המלכה
דולר 23,100

 לא בעברית!״), מילים 84 רק יודע
 על תביעה הגיש עוד, דבורין התאפק

שקל. מיליון סך
 לב שם לא פרויס עניין: של לגופו

 כלל היה לא בנתניה המראיין כי לכך
 גם מוצב שהיה אחר, שדר אלא דבורין,

 ושותף במיגרש, בעמדת־שידור הוא
המישחק. מן בדיווח

 התביעה של סופה רצוי. פיצוי
 בבית־המישפט. בפשרה השבוע, היתה,

 של מעסיקו לדבר, עלתה הפשרה
 כמה אבל שקל, מיליון לא פרויס,
זאת. בכל טובים אלפים מאות

 שני לדבורין להעניק הסכים דבר
 פיצוי זה היה לאירופה. כרטיסי־טיסה

 בשבועות עסוק, שהיה לשדר רצוי
הכ התאחדות עם בדיונים האחרונים,

 ושערים שירים שידור בנושא דורגל
בשבתות.

 פסק־זמן, לקחת לעצמו הירשה הוא
 ושם לרומא איתה יצא אשתו, את נטל
 בשני האולימפי, באיצטדיון חזו, הם

 מרתקים: איטלקיים ליגה מישחקי
 המובילה נגד ורומא רומא נגד נאפולי
ורונה. בליגה,
 את לו השכיח לא 'שכמובן, מה,

.0:1 רומא:נתניה, — האישית התוצאה

 ציר להיות ארנס משה על־ידי נשלף
בוו ציר־הסברה מכן, ולאחר מדיני,

 כשגריר. ארנס בה שימש עת שינגטון,
 ואב בשניה נשוי קיצוני, נץ הוא נתניהו

הראשונה. מאשתו אחת, לבת

הממשלה מן פנסיה
 של 65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 עד שהיה מי טרודו, אליוט פייר
 קנדה, ממשלת ראש האחרון לקיץ

 עינו בעריכת־דין'והנותן עתה העוסק
 המגדל טרודו, האו״ם. מזכ״ל במישרת

 ;12 (ג׳סטין, בניו שלושת את לבדו
 הצעירה מאשתו )9 ומישל, :10 סאשה,
 זקוק לא אותו, שנטשה מרגרט,
 272(הקנדית לקיצבת־הזיקנה במיוחד

 החל לו המשולמת סנט) 17ו־ דולר
 ממישרדו להכנסות בנוסף מהחודש.
 לשנה, דולר אלף 80 גם לו מובטחים

לשעבר. כראש־ממשלה פנסיה

ח - א  <הונתן סנן״אלוף הבכור, ה
 בצע מי על כשפיקד נפל (.יוני■).

ח אנטבה; א א עידו. הצעיר. ה רופא. הו

-

5 2461 הזה העולם0


