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לעיתונאים היה אסור מה

 חינוך דקצץ אליבא לדעת.
פאפו אהרון ידע םתי ראשי.
ד הרצוג שחיים ח ב שיא ״ בנ

 ידע שנה 21 לפני כבר 9
ש פאפו אהרון עורך־הדין

 לנשיא. יהיה הרצוג חיים
 עורכי- לישכת שערכה במסיבה

ב הנבחר הנשיא לכבוד הדין
בהשת בהרצליה, רישת! מלון

 הלישכה מוסדות ראשי תפות
 נפגשו המחוזיים, והשופטים

ל הזכיר פאפו והרצוג. פאפו
 היה הוא שכאשר החדש נשיא

ירו מחוז בפרקליטות מתמחה
 חריש, יוסף השופט אצל שלים,

 במישפט עדות הרצוג מסר
 הרצוג פאפו. נכח שבו מסויים

 בית- של ישיבה באותה נזכר
 של מיקרה זה ״היה :המישפט

למ עלי והיה קטלנית תאונה
 :פאפו המשיך עדות.״ סור

 אגף- כראש במדים, אז ״היית
 מ־ התרשמתי בצה״ל. מודיעין
הע מסירת ומאופן הופעתך

 בני של צחוקם ולקול דות.״
 את שהקיפו הנשיא, מישפחת
 אז ״כבר פאפו: סיים השניים,

ל עתיד שאתה לי ניבא לבי
נשיא.״ היות

 ליד מסיבה, באותה ■
 מיכה הוכיח ערוכים, שולחנות

 עורכי-הדיו לישכת מזכיר ינץ
 נאמן הוא כי המפד״ל, ופעיל

 הזמין הוא הדתיים. לשולחיו
נא מרדכי מחיפה, עורך־דין

המיו לנשיא להנעים כדי מן,

 סיל- נאמן חזנות. בפירקי עד
 הציג ינון הצלול. בקולו סל
ל המינויים שוועדת החזן, את

 לשופט, כבר בו בחרה שופטים
 יהיה זה ״חזן :הבאות במילים
 שלך הראשון המינוי כנראה

ב לאשר עליך שיהיה לשופט,
 ״למה כנשיא.״ תפקידך תוקף

 הוא ״א!צ הרצוג׳ השיב ?״ לא
 בטוח שאני יפה כל־כך שר

בה שלנו בית־הכנסת שגבאי
 כאן, איתנו שיושבים רצליה,
ל יסכימו עורכי־דין, ושניהם
אצלנו.״ חזן בתור אותו העסיק

 הוועד-המנהל בישיבת 9
 סאפו אהרון מתח האחרונה
 בית- של פסק־הדין על ביקורת

 ראיו־ בדבר העליון המישפט
 הטלוויזיה על-ידי יזומים נות
המזד מהשטחים אישים עם

 הציע, פאפו אש״ף. עם הים
 לו ינתן נוסף, בג״ץ יוגש שאם

 רשות- בשם להופיע יפוי־הכוח
 לא הנוכחים בבג״ץ. השידור

 מיכה הרעיון. את בקול שללו
 של ממלא־מקומו הוא ינון,

הו הוועד־המנהל, יושב־ראש
 איננו המישפטי ״היועץ סיף:

אנח אוטומטית. אותנו מייצג
 יפוי-בוח,״ על לו חתמנו נו

 שהוועד־ה- לכך מתכוון כשהוא
 גם יפוי־כוח לתת רשאי מנהל

אחר. לעורך־דין

 את מניף (באמצע) טגן־טר־החקלאותגוונו נסח
 הידיים אחיזת את לנתק כדי ידו

 המיטרד, ומנב״ל (מימין) זייף אריה שר־החקלאות של עוזרו שבין
 ליום- באו מישרד-החקלאות, וצמרת השלושה, בן־מאיר. מאיר

 שנח 40 שחגגה ברחובות, לחקלאות בפאקולטה ארוך דיונים
גרופר. ממקורבי הוא אך ארליך, של עוזרו הוא זייף לייסודה.

 בדיקתו ואחרי באמצע) (למעלה לשולחן מתחת יש מה בודק נראהלהט שלמה
 קבוצת (למטה). במקומותיהם להתיישב לשולחן־חנשיאות חבריו יכולים

 על לנווח״עופר, תל־כביר שכונת שם שינוי את שיזמה תל-אביב עיריית של לטקט באה המכובדים
 מיפלגת־ שמטעם הציעה מימין) שניה (למעלה, שושנה השר, אלמנת שהתאבד. המנוח שר״השיכון שם

 הוזמן לבימה ראש-הממשלה. היה תקופה שבאותה מימיו), (למטה רביו יצחק ח״כ יופיע העבודה
לחט. של כיטאו ליד מקומו את שתפט משמאל) (למעלה גריפל יגאל לחט, של ממלא״מקומו גם

ב הקרובות הבחירות 9
 המקומיות וברשויות עיריות

 לשטח. חדשות דמויות מביאות
ה מטעם לרוץ עשוי בנצרת
 אחיו הוא גונן. יואל ליכוד

 שמואל (מיל׳) האלוף של
 הוא החרות. תנועת חבר גונן,
 המערך נציג מול לרוץ אמור

 הוא המוזר אריאב. מנחם
 כרזת- על בזמנו חתם שגונן

המערך. עם הזדהות

 לראשות מתמודד עוד 9
ת איש זהו תל-אביב. עיריית

 שמואל ויצירה, חדווה נועת
 שפירא שכונת יוצא טוביה,
 כדי לבחירות לרוץ שהחליט

 טוביה, השכונות. את לייצג
מ פעילים עומדים שמאחוריו

 הבטיח כבר בשכונות, קומיים
המת לשני מרעישות הפתעות

התפקיד. על האחרים חרים

 ראיונות ערב בפנורמה, 9
 על הופיעו פאר, יוסי שמפיק
 דני הומוסכסואלים, שני הבימה
 הם פטיה. ושלומי לחמן

ש אחרי רק להופיע הסכימו
 לערב כצופים אותם הביא פאר

 בחשיבות אותם ושיכנע קודם
 הבימה. על הגלוייה הופעתם
 האגודזדלזכויות־ חברי השניים,

מיוחדת ישיבה ערכו הפרט,

 פאר, של בהצעה לדון כדי
שהש הוחלט הצבעה ואחרי

ישתתפו. ניים

ה לשאלת בתשובה 9
 סיפרו, הם כנר דן מראיין
ההומו של החיפושים שאיזור

 רחוב בין הוא בתל־אביב אים
הירקון. ונחל ירמיהו

 התראיינה ערב באותו 9
רע ציפורי, טוכה לראשונה

 היא שר-התיקשורת. של ייתו
או מטרידים שאלמונים סיפרה

 מישהו בטלפון. בעלה ואת תה
 את שישרוף עליה איים אפילו
 לו תסדר לא היא אם ביתם

קוטג׳. לבניית מיגרש

 שגם סיפרה ציפורי טובה 9
ב וישבה בבית״ר היתה היא

 בכלא. חודשים תישעה משך
ה אחרי כחשודה נאסרה היא

ב דויד המלך במלון פיצוץ
ירושלים.

 המיש־ בבית־הדין הדיון 9
 לכדורגל ההתאחדות של מעתי

 בית״ר אוהדי התפרעות בעניין
 בלומפילד, באיצטדיון ירושלים

ש ממה לחלוטין שונה היה
 ביפו. לכן קודם יומיים התחולל

 אכולוןן, גיסים עורך־הדין
ירו בית״ר הנהלת יושב־ראש

 תל- מהפועל ועמיתו שלים
 (״אייבי״) אברהם אביב

 בתחילת התחבקו אפשטיץ,
 לצלמים להראות כדי הדיון

ש במקום שנכחו ולעיתונאים
אישי. סיכסוך כל ביניהם אין

 המיש- בית־הדין שופט 9
 דרש ויתקון, מיכה מעתי

 אולם־וד את לעזוב מהצלמים
 קולו את העלה אף הוא דיונים.

הטל כתב ישמעו. שהכל כדי
לעב כיוון טלר עופר וויזיה

ל כדי התאורה מנורת את רו
וית אליו צעק לצלמו. היטיב

 ז אותי מצלם אתה ״מה, קון:
אותך!״ מצלם אני

אבר אמנון רק לא 9
 סוף- מוסף את עוזב מוביץ׳

 אר־ לטובת מעריב של השבוע
 הצבאי הכתב גם צות־הברית.

 שהוא ארז יעקב העיתון של
 יוצא החול, שולחן הטור בעל

 כתב יהיה הוא לארצות־הברית.
 ביקש הוא בניו־יורק. העיתון
 אחרי ביטחון, מענייני לעבור

 כדי רצופות, עבודה שנות 12
 ארז פסק־זמן. כדבריו, לעשות,

 שלוש עד שנתיים שם ישהה
 יחזור אברמוביץ׳ ואילו שנים,
 חודשים, שמונה כעבור לארץ
ל יוקרתי קורס סיום אחרי

עיתונאים.
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