
1
 מיממה בחות נמשו וייס שבח דנ1 הספיק מה

בתדאביב הקואליציוני המו״מ שסונל נמעט ומדוע
הקו ההסכם על הדיונים ■

 והמערך הליכוד בין אליציוני
שסוכ־ כמעט תל־אביב בעיירית

 בגלל בלילה, החמישי ביום לו
העבודה מישלחת דוברים. ריבוי

 (״צ׳יץ׳״>שלמה של לביתו באה .
 של מישלחת המתינה שם להט,
 בחדר בעירייה. הליכוד ראשי
בי ישבו המידות גדול  צ

 של דוברו אידלמן (״צביקה״)
 השני ומהצד כן־מאיר, דב

 רימון, רוני העירייה דובר
של אחרים עוזרים שני ולצידו

 תל־אביב קרן מנהל — צ׳יץ׳ ־
ועוז חנן־בן־יהודה לתרבות

 יוסי צ׳יץ׳ של האישי רו
שה הציע צ׳יץ׳ מילשטיין.

 אך השני, לחדר יכנסו חברים
 ישארו שהם ביקש בן־מאיר

היה. וכך — בחדר
 אידלמן הדוברים, שני ■

 ביום ביניהם סיכמו ורימון,
 יודיע הסכם, ייחתם שאם השישי,

 של דוברו לעיתונאים כך על
 יודיע הסכם, יחתם לא אם צ׳יץ׳.

 דוברו לאי־החתימה הסיבות על
בן־מאיר. של
 במערך מוכר כבר בן־מאיר ■

 בשלושה בו־זמנית כנושא
 מזכיר ח״כ, הוא עתה תפקידים.

 וממלא- תל־אביב פועלי מועצת
 תל־אביב עיריית ראש מקום
 ההסכם על־פי ראשון, וסגן

שנ לפני החדש. הקואליציוני
 הוועדה חבר גם היה הוא תיים

 שאותה ההסתדרות, של המרכזת
 יושב־ראש לתפקיד כשמונה עזב

 של המוניציפליות הבחירות מטה
 מתפקיד גם פרש לבסוף המערך.

 מרדכי של לידיו שעבר זה,
 הציג כשבן־מאיר גור, (״מוטה״)

 המערך מטעם מועמדותו את
תל־אביב. עיריית לראשות

 הבחירות תוצאות כשנודעו ■
העי חייכה תל־אביב לעיריית
חיוך הוז־פלם עדה תונאית

 הבחירות במערכת *■רב־משמעות.
 של הדוברת היתה היא הקודמת

 (״ארתור״)אשר המערך מועמד
 כאשר המיפלגה. ושל כן־נתן

 מהקולות, אחוז 30כ־ קיבל הוא
 אותו נטש שהמערך טען הוא

 מקלות לו שמו מיפלגתו וחברי
 אצבע מפנה כשהוא בגלגלים,
 המחוז, מזכיר נגד מאשימה
 ,מזכיר ונגד שפייזר, אליהו

 עתה, בן־מאיר. מועצת־הפועלים,
 פחות בן־מאיר קיבל כאשר
 בהכרזה יצא הוא מבן־נתן, קולות

 אותו. נטשו בצמרת חבריו כי
 של דוברת היתה עצמה עדה

תל פועלי במועצת בן־מאיר
בן־נתן. של כישלונו אחרי אביב, .

 למדעי־המדינה הפרופסור ■
 המערך ח׳׳כ וייס, שבח

 ביותר שבקי כמי ידוע הפעלתן,
 זו מסיבה מוניציפליים. בעניינים

במוצאי ביותר מבוקש היה הוא
המקו לרשויות יום־הבחירות ^

 יומו סדר שלמחרת. וביום מיות
 צאתו וער רביעי יום מליל

הש ביום אותו. אפילו הדהים
 במכוניתו בא הוא בלילה לישי

ב רשות־השידור לבניין מחיפה
 בשידור להופיע כדי ירושלים,

ב בלילה, 10 בשעה ברדיו, חי
ש לפני שיחת־חולין. תוכנית

 מיהר הוא לאולפן, נכנס
 שם בטלוויזיה, לחדר־האיפור

 וביקש לרדיו חזר הוא אופר.
 אלמוג, שמואל מהמנחה

 הוא מאחרון השאלות שבסיבוב
 חייב שהוא משום ראשון, ישאל

 דן של לילה בכותרת להופיע
 בזמן הגיע הוא .11 בשעה רביב

 עד כמעט שהה שם לטלוויזיה,
 אחר־כך אחר־חצות. 1 השעה

מערכת לבניין במכוניתו נסע

 בתל־אביב אחרונות ידיעות
 החדשות לעמודי פרשנות והכין

 התוצאות על העיתון של
 6ב־ הבחירות. של הראשונות

 צה״ל גלי באולפן התייצב בבוקר
 עד כפרשן לשמש כדי ביפו,

 הרביעי, יום של בבוקר 9 השעה
בעניין ארוך במגזין־חדשות

 הופיע הוא 2 בשעה החמישי.
 א׳ רשת של בתוכנית־הילדים

 ענה הוא שם - חתולופון
 ,11 עד 7 בגילאי ילד-ים לשאלות
 המוניציפליות, הבחירות בענייני

 מיהר הוא משם ,4 השעה עד
 הלימודית, הטלוויזיה לאולפני

חדש. ערב בתוכנית להופיע כדי
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 עיריית לראשות המערך מועמד של דוברו שהוא אידלמן, קומיות.
 וגם בשטח גם מוקדמת משעת־בוקו־ עבד בן־מאיר, דב תל״אביב,

 ביילינטון. ברחוב המיפלגה מחוז בבניין לו שהוקצה מיוחד -בחדר
 כריך למצוא והצליח לאכול, דבר״מה לחפש התפנה הוא בערב רק

למנוחה. פנויות דקות כמה מצא כשהוא אכל שאותו קטן־מידות,
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 הוא המדרגות, ליד הקומות, באחת בתל־אביב. העבודה מיפלגת
 רב, זמן שם המודבקת אחרת, לכרזה מתחת לקיר הוצמד

מייד. כך על להודיע חשוד בחפץ שמבחין מי מכל והמבקשת

 שוב מיהר הוא משם הבחירות.
 כדי אחרונות, ידיעות לבית

 גדול פרשנות מאמר להדפיס
ליום העיתון של לעמודי־הפנים

 הספיק לא שהוא מכיוון
 היו שלא כמעט להתרחץ,

 לשידור אותו לאפר צריכים
אחר־הצהריים. של הטלוויזיוני

 לביתו, נסע לא הוא בערב 6ב־
 לעיתון מאמר להדפיס ישב אלא

 החומר את שמסר אחרי רק דבר.
 פועלי־ישראל, עיתון למערכת

בצפון. לביתו חזר
הש הפעם זו אי־הצלחתו ■
 יחזקאל העיתונאי של נייה,

עי לראשות להיבחר אדירם,
 בעיות תיצור חולון, ריית

 אחרונות. ידיעות במערכת
 בסיקור אותו החליף באחרונה

 בתל־ המחוזי בית־המישפט דיוני
 שחזר בר, יוסי הכתב אביב

 בארצות־ שנה בת משהייה
 בר, שם. הצהרון ככתב הברית,

 משה של לצידו עבד כאדירם,
 את המכסה המוכשר הכתב רונן,

 בית־מישפט את אולם־המעצרים,
 בהיעדרו המחוזי, וגם — השלום

 מזציר יאלץ עתה אדירם. של
 אחרונות ידיעות מערכת
 לבר. עבודה.אחר מקום למצוא

 ברוידא חיים בר, של אחיו
 לעניינים ככתב המשמש
 את החליף העיתון, של פליליים

 לשליחות יצא הוא כאשר אחיו
בחו״ל.

השידור רשות מנכ״ל ■

 עורר־הדין היה החותמים בין
 האגף עם הנימנה סאסו, אהרון

 לצר הופיע שמו בליכוד. הימני
 אותם מכנה שהוא אנשים

להס כשהתבקש ״שמאלנים״.-
 ענה: לחתום, הסכים כיצד ביר
 ומוקיר, מכיר אני אדירם ״את
 את לשאול צריך חתמתי. ולכן

 חתמו הם מדוע השמאלנים
לצירי.״

 על וייצמן עזר חושב מה ■
 אדי■ יורם הפורש שר־האוצר

 שנתיים במלאות באזכרה דור?
 (״יוסק׳ה״) יוסךז של למותו

 השניים, שבה.נכחו קרמרמן,
 לשלום. עזר את ארידור בירך

 ויבואן לשעבר שר־הביטתון
לו. ענה לא בהווה המכוניות

 כי ארידור שהודיע מאז ■
 כיושב״ראש מתפקידו פורש הוא

 הפך החרות, תנועת מזכירות
 מישרה לבעל ליפני איתן
 גם הוא ח״כ, היותו מלבד נוספת.
 הערבי הסקטור על אחראי

 גם והוא חרות, של המוניציפלי
 המזכירות. יו״ר של מקומו ממלא

 ארידור, התפטרות שתתקבל עד
התפקיד. את ליבני ימלא

 יוס״הבחירות במוצאי למצודת־זאב באמילוא דוני
 הוא בלילה. 10 בשעה המקומיות לרשויות

 רק בסלטים. ממולאת פיתה וביקש שבכניסת למיזנון מייד נכנס
.14ה״ בקומה שפעל הליכוד, של הבחירות למטה עלה אחר״כך

 המרצה לימי, יצחק לשעבר
 על תל־אביב באוניברסיטת

ופולי תיקשורת שבין הקשר
 אחת שלא השבוע הסביר טיקה,

הפוליטי בהערכת הגזמה יש
 של השפעתה מידת את קאים

 היא לדעתו, ההוכחה, העיתונות.
בר שרץ אדירם, של תבוסתו

 שני למרות עצמאית,. שימה
 לזכותו, חריגים אהדה מאמרי

 בגיליונות פעמיים שפורסמו
 הוא שבו הצהרון של סוף־השבוע

עובד.
 פירסם הבחירות ערב ■

 אישים, של רשימה אדירם
והקו לחולון מחוץ המתגוררים

בארירם. לתמוך לתושבים ראים

 עתה שוקל עצמו ארידור ■
 הוא פרטיים,. לעסקים ■לפנות
 ישוב הוא אם החליט לא עדיין
 ׳ עורכי־הדין מישרד את לנהל
עבד. שבו
 של כהונתו תקופת בכל ■

 חברי התרעמו הקודם שר־האוצר
 מחרים שהוא ועדת־הכספים

 ואינו בחשיבותם ממעט אותם,
 עתה בסוד־העניינים. מכניסם

 הפוכה. ״התרעמות" מסתמנת
 כהן־אורגד, יגאל החדש השר

 של ועדת־הכספים חבר לשעבר
 הוועדה לישיבות בא הכנסת,
ללי חבריו הפסק. ללא ומדבר

 ינהג שהוא שרצוי התבדחו, כוד
כקודמו.
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