
־ ״אל־ חברת
״ ם1בי1 שבת.

■  ל״ריב־ההים- בהקשר !
 יורם שר־האוצר שבין טורי״

 אלישע וכתב־מבט ארידור
 מנכ״ל נזכר שפיגלמן,

 יצחק לשעבר רשות־השידור
צני,  בין מתוחים שיחסים לי

 ואנשי־טלוויזיה פוליטיקאים
 האח־ התקופה של עניין אינם
 דיין משה כשהיה בילבד. רונה

 אחרי כעס הוא שר־הבטחון,
 מסו־ כתבה במבט ששודרה

 וכתב השר, פעילות על יימת
איך ״אז :בחרוזים לליבני

הפישפשים?״ בגוב / מרגישים

 של הנוכחי המנכ״ל 6
 (״טומי״) יוסף רשות־השידור,

 מרגיש שהוא סיפר לפיד,
ש לשפיגלמן, מיוחדת קירבה

 איש־מראה. הוא העיברי שמו
קרו אצל טומי עבד בצעירותו

 בבית־חרושת מישפחתו בי
 אותו וגם מראות, לייצור קטן

איש־מראה. לכנות אפשר

■  אמרו ותיקים ח״כים !
 שבו מיקרה להם זכור שלא
 בימת מעל דקות 45 שר דיבר

 כלשהו עיתונאי על הכנסת
ומי שפיגלמן, על שדיבר כפי

 שהפסיכולוג, הציע אף שהו
ימו כן־מאיר, יהודה ח״כ

 סגדשר־האוצר, לתפקיד נה
בת תועלת להביא יוכל שם
 בן־מאיר התמחה. שבו חום
סגן־שר־החוץ. הוא

 שפיגלמן רק לא אגב, ■1
מ ארידור. על אימה מטיל

 העורכים פרטיים, ראיינים
 ברחבי־הארץ, ערבי־ראיונות

 וביקשו ארידור ליורם שפנו
בשלילה. נענו לראיינו,

■  אחד בכסית: סנסציה ן
ה המקום, של מיושבי־הקבע

 כן״ (״יבי״) יונה משורר
 במשך ממנו ייעדר יהודה,

 השחקן לכך גרם שבועיים.
ב לו שנתן טופול, חיים
 הכרוך לפאריס, כרטיס מתנה

 בבירת־ שבועיים של בשהייה
 שם להיפגש מקווה יבי צרפת.

 המהפכניים אנשי־הרוח עם
עליו. הנערצים

 השנוי־במחלד המנחה ו■'
ל סיפר טופז, דודו קת,

ההתבט .שאחרי שי שמואל
ה בכנס שלו האומללה אות

 התקשר לא בתל-אביב, מערך
 כדי המערך מאנשי איש עימו

אנ ודווקא רוחו, את לעודד
 אליו טילפגו מהליכוד שים

 טופז מעמד. שיחזיק לו ואמרו
 את עימו המתקשרים בין ציין

 הג׳ינג׳י החדש, ח״ב־הליכוד
ש רייסר, (״הקרעך) מיכה

 ״לא לו: ואמר עימו התקשר
 אמר טופז נורא.״ לא נורא.

 מתקיימות היום היו שאילו
 היה לא הוא חדשות, בחירות
 ערב־הבחי- מערך. בעד מצביע

 יצביע שהוא טופז סיפר רות
 של תנועת־עצמאות עבור

זוהר. עזרה
מח מעורר גם רייסר !■'
 תנועת־החי־ בתנועתו, לוקת
 בטלוויזיה, הופעתו אחרי רות.

ה יכין חיים של בסידרה
 רבים אליו התקשרו נבחרים,

 דורד הוא מדוע אותו ושאלו
 לכך התכוונו הם מוקשים. על

כ עצמו את שהציג שרייסר,
 וייצמן, עזר של נאמן ידיד

 תמיר שמואל על הצביע
האפש המועמדים אחד כעל
בגין. את לרשת ריים

 שתמיד, סיפר רייסר <■
 או עזר עם ברחוב כשהלך

 הצביע לא לוי, דויד עם
 מי על אם כי עליו, איש

 עוצרים כיום לידם. שהלך
 מבקשים ילדים ברחוב, אותו
ששאלו והיו חתימות, ממנו
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