
 מגיע ע1מד הירדני, הסוד את לעיתונאי גילה מי
ש יוסי ומיהו ראש־העירייה להיות סבאג אורי לח״כ

 לעזור האמריקאי הרעיון ■
 הד בירדן, יחידת־רגלים בהקמת

 (״שיי־ישעיהו לעיתונאי ביר
 צבאית פרשה בן־סורת קה")

 שבה בירדן, הקשורה אחרת,
 הרדיו בתוכנית מעורב. היה הוא

 סיפר ישראלי דיוקן - פרופיל
 דויד פרישת שאחרי בן־פורת

ומינויו מהממשלה בן־גוריון

 שופט היום בך גבריאל ישב
 חקרו הם העליון. בית־המישפט

 חרס העלו אך בן־פורת, את גם
 את לגלות הצליחו ולא בידם

המדליף.
 הבחינו, טובה שעה צופי ■
מו התוכנית מערכת חברי שבין
 מופיע דומה שם ש. יוסי פיע

של הסאטירה מוסף אחר, בדבר

 פולורואיד. תמונות בידם זיקים
 כוכב לצד מצולמים הם שבהן

 מל־ אורי הירושלמי הכדורגל
 ירושלים כית״ר שחקן מיליאן.

 לעזור כדי הדרומית לעיר ירד
 מנדי במקום הליכוד למועמד
 לרחובות, יצא כאשר זלצמן.

בהתלהבות. התקבל הוא
באר־שבע עיריית ראש ■

ך ו ר ך ח ו ן ״  בתפקיד, קודמה פני את מקבלת בתל־אביב המחוזי בית־המישפט נשיאת ן
91111 ^ י  (למעלה), לכבודו שנערכה במסיבת״פרידה כהן, בנימין בדימוס השופט 111\
 לדבריו, מרתק. נאום הערב באותו נשא כהן שילה(למטה), יצחק נוסף פורש שופט של פניו על וטופחת

 עורכי״הדין כל היום ״ואילו שופטים. להיות ביניהם, והוא רבים, עורכי־דין חלמו המדינה קום עם
 קאנט, עמנואל הגדול הגרמני הפילוסוף כדוגמת שופט להיות רצה כהן מילוא. רוני להיות חולמים
 ״אני אוויר. לשאוף יוצא היה קאנט שבה השעה ,5 בשעה שעוניהם את יום כל מכוונים היו •ו עי שאזרחי

 מישפט ויש חוק שיש ויידעו בי יביטו החנוונים לבית־המישפט, בוקר בכל אלך כאשר כי רציתי
 היועץ נפגשו אירוע באותו אז." שלי זעיר־הבורגנות על לי ״תיסלחו בחיוך: הוסיף אחר״כך במדינה.'
 עורכי״הדין לישכת נשיא של אשתו שפירא״ליבאי, ניצה והפרופסור זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי

 האשה. מעמד לענייני ראש־הממשלה כיועצת מתפקידה השבוע שהודחה (משמאל), ליבאי דויד
 עתיק, אנגלי דין בארץ נהוג היה עריכת״הדין, רישיון את קיבל כהן השופט שכאשר סיפר ליבאי-הבעל

רופא. של בנו שהוא לכהן, התאים אמנם זה תנאי נאים. נימוסים בעל להיות המועמד שעל שקבע

ש לו נודע אשכול, לדי של
שהאמ בסוד הסכימה ישראל
משוכ טנקים יספקו ריקאים

 את פירסם הוא לירדן. ללים
 וגרם פרשנות, בליווי ההדלפה
שלו בת ועדת־חקירה להקמת

 את לבדוק שתפקידה חברים, שה
הוועדה בראש ההדלפה. מקור

 גם המיסתורי ש׳ דבר. היומון
 תכנית בתן־חיוך, חלק לוקח

ה ישראל. קול של הסאטירה
 עורך־דין הוא המיסתורי איש
 אין לדבריו, שדה. יוסי בשם
 עבודתו בין שיקשרו רוצה הוא

האחר. ועיסוקו המיקצועית
מח־ אילת מתושבי מאות ■

 המערך ומועמד נאווי, אליהו
 ח״כ בבג, אורי העיר לראשות
 בר־ במסיבת נפגשו העבודה,

 הדרומית. בעיר שנערכה מיצווה
 לנאום, סבג של תורו כשהגיע

 הבא ״ראש־הממשלה אמר: הוא
 לוי, דויד יהיה ישראל של

שגם חשוב מארוקו. יוצא שהוא

 הבא באר־שבע עיריית ראש
 התכוון, סבג העדה.״ מאותה יהיה

עי יוצא נאווי, לעצמו. כמובן,
 שהר- ציין ולא התאפק, ראק.

עדתו. בן הוא לוי משה מטכ״ל

 של יועצו אברמסון, חנן ■
 ושר״הבינוי־ סגן־ראש־הממשלה

 מיש־ את לעזוב עומד והשיכון
 אברמסון בירושלים. רד־השיכון

 רצוי אינו שהוא כנראה הבין
 למקורביו לספר דאג הוא בבניין.
 בעסקים להתחיל רוצה שהוא

 לו שיודיעו לפני עצמאיים,
הליכתו. על רישמית

 בלום, יהודה הפרופסור ■
 נראה באו״ם, ישראל שגריר

 נשיא הסיבה: באחרונה. מדוכדך
 החליט הרצוג חיים המדינה

 כאורה לארצות־הברית לצאת
 ולנאום היהודיות הקהילות ועד

 השנתית, האדם בעצרת
 בניו־יורק. הבא בחודש שתיערך

 בלום כך על שמע כאשר
 לאפשרות שש לא לראשונה,

 לפני לנאום הכבוד ממנו שייגזל
 טענה העלז; הוא באי־העצרת,

 נאה זה איך לדבריו, מקורית:
 אולם לפני ינאם המדינה שנשיא

השגרי־ שנציגי משום ריק,

 לכרטיס הספיק שבידם שהכסף
 שהוא ליוון, באוניה בלבד אחד

 מן ליציאה ביותר הזול הכרטיס
 הרבה. היסס לא ברדוגו הארץ.
 לשופט, הבטחתו שנתן מכיוון

 אותם לראות רצה שלא ומכיוון
 בבית־ ארוך עונש־מאסר מרצים
 הכרטיס את להם קנה הסוהר,
דולר. 60 במחיר השני,

ב ארצות־הברית שגריר ■
 ואשתו לואיס סמואל ישראל
 קבועים כמעט אורחים הם סאלי

 לכן שונים. חברתיים באירועים
 שבא המוזמנים, קהל הופתע לא

 בעל של מיוחדת בהצגה לצפות
 טוביה מופיעים שבה בריבוע,

 גורליצקי, ואילי צסיר
 ואשתו. השגריר את לראות

 האנגלית להצגה באו השניים
 הזמנה על־פי בעבריה המועלית

 בימאי־ההצגה הטוב, חברם של
 להקל כדי שן*. ליאונרד

 קיבלו הם הצפייה, אה עליהם
 במיצי' מוקדמת לקריאה לביתם

 כך ההצגה, טכסט את שך, וות
 אחרי ביתר־קלות לעקוב יכלו

הבימה. על המתרחש
 מנכ״ל ליבני, יצחק ■

 טוען לשעבר, .רשות־השידור
התרי־ כבר ואנשי־רוח שסופרים

 האולם. את יעזבו הערביות רויות
 שגריר בעבר שהיה הרצוג,
 טענה קיבל לא באו״ם, ישראל

 רגיל כבר שהוא הסביר הוא זו.
 באולם־ זה מסוג להפגנות־מחאה

 בלום הפעיל זה בשלב העצרת.
האמרי היהדות בקרב כוחו את

 בואו את תמנע שזו כדי קאית,
 נכשל. הוא כאן גם הרצוג. של

 ייאלץ הוא העצרת בכינוס
 לנאומו ולהאזין באולם לשבת

הנשיא. של
 הירושלמי הדין עורך ■

 את הוכיח ברדוגו אברהם
 בבית־ כשהופיע טוב־ליבו.
 שם בירושלים, המחוזי המישפט

 לשלוח עומד שהשופט לב
אמרי תיירים זוג' לבית־הסוהר

 בעבירת- שהואשמו קאיים,
 שלשני הבחין, ברדוגו סמים.

 וביקש פרקליט אין התיירים
 מהתובע, הבין הוא להם. לעזור

 הארץ, את יעזבו התיירים אם כי
 מאסר עבורם יבקש לא הוא

 בשמם הבטיח ברדוגו בפועל.
 הארץ, את יעזבו הם כי לשופט

 ימים השניים. שוחררו וכך
 כי לו התברר אחרי־כן ספורים

מכיוון עדיין, עזבו לא התיירים

 יוצרת השפה שהשחתת עו
 אורחות״ השחתת בעיקבותיה

 הוא באחרונה ופוליטיקה. חיים
 הרף, ללא מאזין, עצמו מצא

 בקריה המתרחש על לדיווחים
שהפולי להוכיח כדי בירושלים.

 משחיתים הישראלים טיקאים
 הוא העברית, השפה את יום־יום
 שהם מה את זה מול זה העמיד

 מה מול לכלי־התיקשורת אמרו
 הפער, לומר. התכוונו שהם

עצום. היה לדבריו,
 אופפת מוחלטת סודיות ■
 נעמי של לחדל יציאתה את

 של יחסי־הציבור אשת נבון,
 יצאה היא לסין. בית תיאטרון
 יעקב של בשליחותו לרומא,

 לבחון כדי אגמון, (״יענקל׳ה״)
 עותק של ארצה הבאתו אפשרות
 רק מוקרן להיות שאמור סרט־זר,
 ואגמון נבון לסין. בית באולם

 באיזה תוקף בכל לגלות מסרבים
 מבטיחים הם אך המדובר, סרט

גדולה. הפתעה
 מנת היתה עצובה פרידה ■

 שהודח ניבן, אלי של חלקו
 החינמר רשת כעורך מתפקידו

 חבריו ראשי. רחוב נים
עבודתם את שהתחילו למערכת,

2408 הזה העולם20


