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4*ץ
 שעדי לפי בוטלה כי שנודע אחרי
 לקנות המאוחד וזחיזרחי בנק של תוכניתו

 התפרסמה הראשון, הבינלאומי הבנק את
 ראשי פגו חודשיים לפגי הנאה: הידיעה>

 כי בבקשה מישרד־האוצר אל המיזרחי בנק
 מפחות בנק־הסשכנתאות הפיכת את יאשר
רגיל. פיסחרי לבנק

 מכובדת סוללה התייצבה שבועים לפני
 לענייז ועדת־הזזקידה לפני עורכי־דין .של

 הוא מהם אחד ובשאתילא. בצברה הטבח
 המייצג ליבאי, דויד פרופסור עורד־הדין

אמ״ן. ראש את
 פיפלגת־העבודה, של המרכז בישיבת

 דני הח־כ נבחר שעבר בשבוע, שנערכה
 העובדים חברת של החדש כמזכיר רוזוליו

ההסתדרותית.
שבו לפני מסרו והעיתונות הטלוויזיה

אייג* אלברט הפיסיקאי של כתביו כי עיים

 בקרוב יועברו פורסמו, לא שעדיין שטיין,
בירושלים. העברית לאוניברסיטה
 בץ פגישה על מסרה גם העיתונות

 פילים ובין ערפאת, יאמר אש״ף, מנהיג
 היהודי הקונגרס בראש שעמד סי קלוצניק,
העולמי.
דני בשדה לחזות יכלו הטלוויזיה צופי

 פאר מני השרת את שהחליף פאר, אל
מובח. שעה בתוכנית

ש האלה, האירועים לכל המשותף מה
האחרונים? בשבועיים אירעו

 בדף לראשונה פורסמו הם התשובה:
הזה. העולם של תשקיף

 בנק את להפוך התוכנית על הידיעה
 כבר פורסמה רגיל מיסחרי לבנק ספחות

 המו־ם התחיל כאשר שבועות, שיבעה לפני
 הזה (העולם ומישרד־האוצר הבנק ׳בין

 של פרקליטו שיהיה פי על הידיעה ).2359
 שמעות חמישה לפני פורסמה אס־ן ראש

 שדני כך על הידיעה ).2361 הזה (העולם
 בתחילת החדש לתפקידו יכנס רוזוליו

 שבועות שמונה לפני התפרסמה 1983
שכיתבי על-כך הידיעה ).2358 הזה (העולם
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נבון נגישנחת ונשנו
 ש־ לפני עוד להתגרש עמדו הם

 הגירושין הנשיא. למישכן נכנסו
 על חתמו הם זמן-מה לפני נדחו.

 מד מקורביהם אך הסכם־גירושין.
 גומל שההסכם ענים

כשדר. הכל ושעכשיו
 אופירה יתגרשו האם

? זאת ככל נבון ויצחק

ס נ ו :,זזאזווו- ווו<וד־6ו מ

וידיאו־פיואסיס
 הסיפריות על מסתערים המונים

העס קאסטות־וידיאו, המשכירות
גור הסיפריות כעלי פורחים, קים
מה מתרגש אינו ואיש הון, פים

 ■הסחורה שרוב עובדה
 משובשת, קלוקלת,

גנובה. גם ולרוב —

כוננים אבק
יומ — טיימר ליז פת: הן

 ברוק חולנית. קפריזית, רנית.
טיב־ — שילדם

נח־ רעננה, עית, ■
דו־ שני רצת.
זוהר. של רות

בצבת רמטכ״ל
 ולהטילו? האחריות את מעליהם להסיר מנסים ■החיילים

 לדעת יכלו לא כי טוענים השרים הפוליטיקאים, על
 כין צולבת לאש נקלע והרמטכ״ל

 מנתח הזה העולם הקבוצות. שתי
הטבח. בחקירת המכריע השלב את

ס1 ׳״ י*
 לפני התפרסמה לירושלים יגיעו איינשסיין

 הידיעה ).2360 הזה (העולם שמעות שישה
 וקלוצניק ערפאת בין הצפוייה הפגישה על

 הזה (העולם שבועות שלושה לפני פורסמה
 המנחה של זהותו על הידיעה !ואילו ),2363

 ארבעה לפני פורסמה טובה שעה של הזמני
 הסיק־ בכל ).2362 הזה (העולם שבועות

 רא- פירסום — קטן סקופ היה זה ריס,
הישראלית. ■בעיתונות שץ

 ב- מחרים מאותם אחד הוא תשקיף דף
 התחום סן לחחג העחרים הזה, העולם

 השבוע אירועי את לסכם הבא שבועת של
 על גם להצביע מבקש זה מדור החולף.
 החדשות במרכז לעמוד העשויים דברים
שלאחריו. ובשבועות שיבוא בשבוע

לע הזה העולם קוראי יכולים תמיד לא
 הסדור. של הזה הייחוד על בקלות מוד

 מ ומעיינים השבועון את קונים הקוראים
 לעורכי־הלילה השבוע. מיסות אחד בכל
 מינהגי-קריאה יש היומיים העיתונים של

 העולם את לידיהם מקבלים הם אחרים.
הש כאשר לפנות־ערב, ג׳ ביום כבר הזה

מעיי הם תל־אביב. בחוצות מופיע בועון
ו המדור, מופיע שבו בעמוד מיד נים

 את להרחיב כדי כתביהם את שולחים
 בדף־תשקיף. המופיעות הבלעדיות הידיעות
 בלבוש אחר-כך מופיעות האלה הידיעות

ה הנוהגים לאחד בהתאם ביופונים. אחר
 אין הישראלית, בעיתונות הנקוטים מחרים

ל יוצא וכך מקור־הידיעה, את מציינים
 ביומנים קוראים הזה העולם שקוראי עתים

 בדף־ לכן קודם לקרוא היו שיכולים מה
 מייד הזה העולם את קנו אילו תשקיף,

הופעתו. עם
 לנסות נוסף: תפקיד יש לדף־תשקיף

 ולהביא והשתקה, שתיקה קשרי ולהתיר
 בעיתונים שיופיעו סיכוי כל שאץ ידיעות
 לפני חסרות. אינן לכך דוגמות אחרים.

ב פורסמה )2356 הזה (העולם חודשיים
ה שחיל־האוויר על־כך ידיעה זה מדור

 ב- צה׳׳ל של טור-שיריון תקף ישראלי
 קודם פורסמה הידיעה מילחםת־הלבנון.

 אף נובל־אובזרווטר. הצרפתי בשבועון לכן
 לצטט העז לא העבריים מהעיתונים אחד
ב פורסמה שהיא אחרי רק הידיעה. את
ף הא בעיתונים גם צוטטה היא תשקיף, ד

חרים.
 התפרסמה חודשיים לפני :אחרת רוגמו!

 בג- שנתפס ישראלי על ידיעה בעיתונות
 זהותו למצרים. דולרים להברחת סיץ
 היה משום־מה. פורסמה, לא המבריח של
 שבועיים שפירסם )2358( הזה העולם זה

 טולידאנו, שרה זו היתה כי מכן לאחר
 טילי- אבי במצרים, כור נציג של אשתו
דול אלף 43 גופה כשעל שנתפסה דאנו,
 של פרטי כסף זה שהיה סיפרה היא רים.

המישפחה.
מא המתרחש על אחרת, ידיעה גם כך
קור העברית. העיתונות של הקלעים חורי

 מעוניינים בוודאי מעריב היומון של איו
העו זה היה העיתץ. עורך יהיה מי לדעת

 חודש בתחילת שפירסם )2361( הזר, לם
שמו היומץ, של הראשי העורך כי דצמבר

 לחודש עד בתפקידו ימשיך שניצר, אל
 כסי הקרוב, ביוני יפרוש ולא ,1985 יוני

תחילה. שנקבע

שוסו שד אשה
 נשות איגוד יושבת־ראש שפירא, גורית

 ל- גלוי־לב בראיון מספרת השוטרים,
 אשת של הקשים חייה על הזה העולם
 תיזזסיס הנמוכה, המשכורת שוטר,

 החיים המשטרה, בתוך
 ופרשת האיומים בצל

 .יש :ואומרת כפר־שלם
!-שומר של נשמת לי

בי פרק חול,
המפור דותל־אביבי בית־הקפה

 גרטה, אן* מחדש• נפתח סם
או שמנזדל, הסיגריות מוכרת

 הקבועים ,,הקליינטים : מרת
 זה מתו. כבד

ש־ טה יזזיה לא
פעם!״ היה זה

בגדה? אומות גנב מי
 גוש־ מפעילי רייק, משה נחשד שנה במשך

 לו למכור זקן ערבי שהכריח בכך אמונים.
ה ביטלה השבוע אדמותיו. את

וה סתב־האישום׳ את תביעה
 מי אשם. שאינו קבע שופט
שכירי־הזזרבז את שלח

 מטעות
ה ל פו  ־ כ
ת מוו  ל
ל פו כ

.ה לעיסקת הכגיס נדומיאם מישל
 חגית ואת שלי שולמית את סמים
 למיש- מוכרות נרקומניות ■ולדמן,
 רצחו התביעה, טוענת לכן, טרה.

 אגג׳ל שמעיה
ואש (,כתמונה)

 את שסודיק תו
 ואת נחסיאס

שלי.

 ידווסםו0
הכלי אף על

 יצאו והרוחות הגשמים חרף
ה מבתיהם תל־אביביס המוני
 לחגוג כדי חמים

 תשנה ראש את
1983.0

עולה כוכבת
 מוסי־ האמא מגרוזיה: באו הם

 מעצבת־ הבת רקדן, האבא קאית,
.אפתח :אופנה

 אבטקלד בית־ספר
 בגדים ואעצב סיבי

!״רמה על
0

עריות מיפלנה
נת עולה ליברלי עסקן

 עובד עם מתנשק פס
התו ותיק. ליברלי

 — צאה
בד  העו
0פוטר.

שווייצי! לא רק
 דורשת פתח־תיקווה מכבי

גי ישלה, המצטיין מהקשר
 תנאי את לשנות כהן, סים

 לא הוא אופן בשום :החוזה
£^ לרדד יעבור 9  ב־ שווייצר 7
תל־ מכבי
!אביב

איווו! לגד זיקם
 פעם היתר גרשון רזיאלד,
 הדזלי־ אד צכאית׳ כלהקה

 מיקצדע אינה שהשיח? טה
 לעצג והתחילה יצרני

הת־ בגדים. ^
— מהותה

ז׳קטים.
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