אי שי ם
י

מל ,עליזה בכין ,נשאלה
מהו שטח דירתה בת שני הח
דרים שברחוב רוזינבאום בתל-
אביב .היא השיבה :״ 50מט
רים מרובעים ואני יודעת שזה
מדוייק ,כי רק לפני שבוע
שיכנעתי את בגין לעשות לי
נוליאום לריצפה והוא הסכים,
אז מדדנו את השטח.״
!  8כתב הטלוויזיה הצרפ־
תית ז׳אק כודוים וציוותו
המתינו שעות ארוכות למנהיג
הליכוד מנחם נ־גין ,שהיה
 ,אמור להגיע למצודת זאב מייד
עם הסתמן ניצחון ברור ללי
כוד לבחירות .אך המנהיג בו
שש לבוא .הצוות המשועמם
החלים ליזום מתיחה :בודוס
עמד ליד הדלת וצעק ״הנה
בגין! הנה בגין!״ המוני הא
נשים שנכחו בסביבה החלו
אצים בהיסטריה לעבר הדלת,
למחוא כפיים ולצעוק ״עם יש
ראל חי!״ כשהסתבר כי היתד,
זו מתיחה ,כימעט שעשו שפ
 ,טים בכתב ובאנשי־ציוותו.
 8 ,בצרות מצא את עצמו
העיתונאי אלסנדרו פודו,
י כתב השבועון הברזילאי וודו־.,
הוא כיסה עבור שמעונו את
הבחירות בישראל ,ושהה בין

השאר במצודת זאב .אולם ל
פתע מצא עצמו מוקף המון
נזעם שצעק  :״הנה אורי אב
נר ! ,הנה אורי אבנרי !״ פודו,
הדומה לאבנרי דימיון מפתיע,
נחלץ אך בקושי מזעם ההמון
בעזרתם של שוטרים שנכחו
במקום.

81

ח״כ אהוד אולמרט

נע בין פסימיות לאופטימיות
ביום־הבחירות .אולמרט ,שהיה
ראש מטה אירגונים ארציים
במטה־הבחירות של הליכוד,
הסתובב על גג הקומה ה־13
במצודת דאב ,המשקיפה על
תל־אביב כולה ,ואמר  :״אם
ננצח ,תהיה החגיגה למסה.
אם נפסיד ,היא תתחיל כאן
למעלה ותיגמר למטה .כמה
אנשים שאני מכיר באופן אישי
יקפצו מהגג.״
 81מה המשותף בין "נשיא
ארצות-הברית ג׳ימי האר־
ט ר ,הח״כ החדש שמואל
פלאטו-שרון ומנהיג שלוט-
ציון ,האלוף )מיל (.אריאל
).״אריק״( ש רון י' שלושתם
גייסו את אמותיהם לעבוד עבו
רם בעת מסע־הבחירות .ג׳ימי
גייס את אמו ליליאן ,פלאטו
גייס את אמו אסתר שחרשה

בתי-אבות ,ואילו אריק גייס
את אמו ורה ,תושבת בסר-
מל״ל .סיפר אריק :״אמא שלי
עבדה עם החמוד מבית לבית,
ועשתה בשבילי נפשות.״ ב-
ייום־הבחירות היתד ,ורה יוש־
בת־ראש ועדת־קלפי בכפרה,
כשלידה רובצת כלבתה האימ
תנית ,ניצה.
! 8אחד העיתונאים ניגש
אל ח״כ גאולה כהן ושאל
אותה :״נו ,מה יהיה עכשיוי״
השיבה לו גאולה ,שיש הטו
ענים כי תזכה בתפקיד סגן-
שר־החינוך  :״אל תדאג ,בש
בועיים הראשונים לא נסגור
אף עיתון.״
 81בערב נוסח לילות■ וינה,
שהתקיים במלון הילטון בתל-
אביב בנוכחות השגריר האום־
■טרי פר פישר ,נכחו גם שר־
האוצר יהושע רסינוכיץ׳
והממונה על הכנסות המדינה,
משה נוידרפר .בכניסה
חולקו לאורחים כרטיסי־ריקוד,
•שעליהם יכלו לרשום את בני
ד,זוג שאותם רצו להזמין לר 
קוד .הגיב על כך השחקן
מייל! בורשטיין ,שר,ינחה
את הערב  :״נו ,אני רואה
שנוידרפר כבר רשם כמה
שמות בכרטיס־ד,ריקודים שלו.
הוא כבר ירקיד אותם במיש־
רדי מס־ההכנסה .הוא מת לד
עת למי יש ■היום  250לירות
בשביל לבלות ערב כזה ,ומ
איפה בא לו הכסף.״

רעייתו של מנהיג שלומציון ,אלוף )מיל(.
אריאל )״אריק״( שרון ,הוכיחה ביום״
| 1 111/
# #
הבחירות כי היא הכוח המניע והדוחף העומד מאחורי אריק .לילי
גררה את אריק מבית״קפה אחד למישנהו בערי הדרום ,לחצה ידי
אוהדים והדביקה על ביגדיהם את סימלי שלומציון .באחת הפעמים
שבהם לחצה ידי אוהדת דרכה על פרצויפו של פרופסור ייגאל ידיך,
שביצבץ מתוך פתק־פירסומת של ד״ש והושלך על הריצפה ,לקול
צהלותיה של האוהדת ולקול קריאת בעלה  :״תדרכי עליו חזק !״

 81אשתו של שייקה או 
פיר ,לידיה ,אינה נכנעת ב
נקל .אחרי שניסיונה לשחק
בתוכניתו של בעלה אלף ה
פרצופים עלתה בתוהו ,היא
משתתפת כעת בתפקיד של
תיירת אמריקאית בסירטו של
אורי זוהר ,המציל.

י ו ניה אפ ר ת

אלוף פיקוד״המרכז הוא ספורטאי חובב ,המקדיש את שעות הפנאי שלו
לשחיה ולמשחקי בדור שונים .בתמונה נראה האלוף בבגד״ים בעת הפסקה,
לאחר שחייה ארובה ,כשהוא זוכה להערצתן של בנות הפיקוד שלו ,שצפו בו בעת אימוני הכושר שלו במים.

אורי ליפשיץ

מצא עיתוי הולם לתערוכת־ציורים מעניינת משלו ,המורכ
בת מדיוקנות של מנהיגי המדינה כמו שימעון פרס ,משה
דיין ופרופסור ייגאל ידין .בתערוכה ,המוצגת בגלריה בני קירשטיין בתל-אביב,
העולם הזה 2073

 81בבחירות מסוג אחר עו
מד להשתתף בסוף החודש ה־
פירסומאי הישראלי אורי
אוסנת .תוצאת הבחירות

כבד ידועה :אובנת ייבחר ב
כנס השנתי ■טל איסת״זב האי
גוד הבינלאומי של מישרדי
פירסום טכני־תעשייתי שייע
רך בארצות־הברית ,לתפקיד
סגן־הנשיא-ד,עולמי של האי
גוד .מי שהציע את אובנת ל
תפקיד לא היה אלא נציג
ברית־ד,מועצות ,וזאת אחרי ש 
הנציגים הערביים החברים ב
איגוד■ ,ושאיתם מקיים אובנת
יחסי־חברות מצויינים ,נתנו את
הסכמתם למינוי.

מתנוססים גם פרצופיהם של יהושע רבינוביץ ,גולדה מאיר ואחרים .לצד כל אלה דיוקן
של הנרקומנית רחל )״החיפושית״( צארום ,שהתאבדה לפני חודשים אחדים בבית״מלון
בבת״ים .כשנשאל מה לנרקומנית ולמנהיגי האומה ,השיב  :״הזנות נמצאת בכל מקום.״
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