ת-לאריס ,כפיצוי על אובדן
הכנסה שהיתה אמורה להגיע לו
לפני ביטול ההסכם ,והוא מסביר
את עניין הביטול של ההסכם
בהפרת ראשוניות מצד ציבעון.
הנהנים העיקריים מהעניין הם
אנשי החברה התל־אביבית ,ש 
מזמן לא זכו במישפט פיקאנטי
מהסוג הזה.

דרן־ מה שמכונה ״כביש־הזו־
נות" .אחת הזונות ,מרשימה בה־
זותה ,עשתה תנועות פרובו 
קטיביות לעבר נוסעי המכונית,
שגרמה לכך שהנהג הצעיר איבד
את השליטה על ההגה והתנגש
בעמוד .המכונית ניזוקה קל.
הצעירים השמחים יצאו ללא
פגע.

■ במסיבה שנערכה לכבוד
קפטן נבחרת־ישראל בכדורגל,
אבי כהן ,העוזב את הארץ
לטובת סקוטלנד ,נראה הנספח
הצבאי של בריטניה בישראל
כשהוא מסתובב בין האורחים
כשכוס ויסקי בידו האחת ,ובידי
הפנויה הוא לוחץ את ידיהם של
האורחים שהכיר .כשנישאל ב 
הומור על כר אמר :״אני מרגיש
כמו ישראלי .כולם הוזמנו ל
שעה  9והגיעו ב־ ,10אז גם לי
מותר להסתובב כשכוס בידי
וללחוץ את ידי האורחים".

לגלריה

■ דני ליבאי ,בנו של ח׳׳כ
דויד ליבאי ,לקח השבוע את
מכונית האופל אסקונה של
אביו ויצא לבלות בחברת ידי 
דים .היעד שנבחר היה מיסעדה
בחוף תל־ברוך .בדרך הוא עבר

■ במסיבת־פתיחה
חדשה בניהולם
ציפין ,מלהקת־סרטים ותיקה,
ובעלה הצעיר אברי גליק ,מד 
ריך תרגילי־פלדנקרייז במיק־
צועו ,נכחו אנשי בוהמה רבים,
שחקנים ,מפיקים ובעלי־שמות
המאכלסים טורי־רכילות ,אך את
האורח הנכבד ביותר לא זיהו
מרבית החוגגים ,שהיו עסוקים
בסביאה ופיטפוטים .היה זה
הסופר הנודע סול בלו ,שהגיע
לישראל לביקור פרטי.

של טובה

■ עדה רסץ ,מזכירת נע 
מת תל־אביב ,שלחה השבוע
מיכתב נזעם לשלמה להט,
ראש־העיריה .במיכתבה מגלה
רבון ללהט ,כי אחרי בדיקה ש 
ערכה התברר לה שב־ 29חברות
עירוניות התמנו רק  16נשים ל־

ענת סרגוסטי .העולם הזוז

ך 1¥ | | | * 1מוכרת כאשפית״בישול ,אך גם כזללנית בעלת כושר־אכילה וקיבולת מדהימים
■¥111
 / 111 !■4בהיקפם .בפתיחה חגיגית של מיסעדה תל״אביבית העניקו לה המארחים מגש
#111
גדול ,גדוש במאכלי־ים בנוסח ספרדי .תמי נזקקה למחצית השעה כדי לרוקן את המגש .איש יחסי־
הציבור צבי אילון ,שישב לצידה ,התערב עימה על ארוחה סינית שהיא לא תצליח במשימה .תמי זכתה.

 | * 111 71^ 1*1111ד | משמאל ,לוחץ את ידו של העיתונאי
 1 ^ #1 \ 11/1 #111הערבי זי אד אבו״זיאד .השניים שוחחו
בעת פתיחה רישמית שערכה תנועת המיזרח אל השלום למועדונה
החדש .מאז הוקמה לפני ארבע שנים ,לא היה לתנועה בית,
וישיבות״המזכירות היו נערכות בבתים הפרטיים של החברים .החל
בשבוע שעבר יש לתנועה כתובת ,מי שרד וטלפון .את השינוי חגגו
אנשי המיזרח אל השלום בערב משולב ,שכלל נאומים והרמת
כוסית .אלבז ,ד״ר לצרפתית באוניברסיטה ,הוא יו״ר התנועה.

 150תפקידי הדירקטורים .רבון
הוסיפה שבדרך־כלל נענות הנ 
שים בטענה שהכל הוא עניין
של כישורים ויכולת .״הריני
להודיעך כי קיימות נשים
נתל־אביב אשר עונות על
קריטריונים זהים ,או העולות
בכישוריהן בהרבה על הגברים
המצויים ברשימת הדירקטורים.
אני מוכנה להכיר לך כמה מהן.״
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הכנר התגורר בזמן שהותו בישראל בסווי־
|||
 | 1 / ! 11/1 / | | 1טה מהודרת במלון־הדירות ימית .הסווי 
טה מצאה חן בעיניו ,והוא רצה לרוכשה ,אך התברר שהיא כבר
מכורה .שבוע לאחר מכן התברר לו שבעליה רוצה למוכרה ,ומינץ
קפץ על המציאה .פנינה זלצמן הפסנתרנית איחלה למינץ הצלחה
במסע־הופעותיו החדש .זלצמן)משמאל( הופיעה למסיבה כשהיא
עונדת ענק־נחושת מקורי ,שניתן לה על״ידי מעריצה אלמונית.
בעלה של זלצמן ,דוי ד וייסמן ,שעיסוקו הוא בניית תנורי־אח
אמנותיים בבתים ,קיבל את הענק מלקוחה ,מעריצה של אשתו.
העולם הזה 2601

■ המשורר דויד אגידן
הכין תרגומים של כמה משיריו
האקטואליים לגרמנית ולאנ־
גלית ,מתוך תיקווה שיפורסמו
בחו״ל .במיכתב־הלווי של חבר 
תו ,המאה השלושים בע״מ,
הוצג המשורר בלשון זו :״דויד
אבירן ,ששמו צריך להיות מוכר
לך ,הוא המשורר המוביל ביש 

אביבה

ראל ודמות מרכזית בקהילת־
השירה העולמית .מאז  1979הו
צע באופן רצוף כמועמד לפרס־
נובל".
■ במסיבת העיתונאים שנער
כה לזמר שלמה ארצי ,לרגל
זכייתו בתקליט־פלטינה ,נכחו
רבים מעמיתיו הזמרים והשח 
קנים .קבוצה של תלמידי ב״ת־
ספר ,שעברה במקום ,זיהתה את
העןחקן אייל גפן ,ויצרה סביבו
מהומה■ קטנה .אשת־יחסי-הצי-
בור רוני ת ארבל קמה ממקו 
מה ,עטה לעברם וגירשה אותם
בגסות ,כשהיא בועטת בהם ב 
קלילות .אחרי שחזרה לשולחן
הכריזה :״איך שאני אוהבת להר 
ביץ לילדים כאלה!״

שמעצבת־האופנה
פיבקו עורכת מסיבה מפוארת.
הכל התכוננו לאירוע החברתי.
עדת העיתונאים והצלמים ,ש 
באה־ לאירוע ,חיפשה אחר המא 
רחת ,וכשזו הוצגה בפניהם הסת 
בר שאינה אלא אחייניתה של
המעצבת ,הנושאת את אותו
השם.
■ הנהלת מלון ימית מצאה
עצמה במצב מביך ,כשנאלצה
השבוע לדרוש מאיש־העסקים
שלום פנסטר לפרוע את
חובותיו במלון .פנסטר ,הבעלים
של הסינרמה והמועדון ,נקלע
באחרונה לקשיי־נזילות ,אך מ 
קורביו טוענים שמצבו שפיר,
והקשיים הם זמניים בלבד.

■ בתל־אביב הופצה שמועה,

זול,ד אלדיי אב ₪
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