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או מהיכן ס  זייצמן עזר שד הקורות י

המיפלגה? ראשות על גבון יצחק יחוזר ומדוע
 כנראה חושב וייצמן עזר ■

 מיפלגת הקמת על ברצינות
 פגש כאשר השבוע, חדשה. מרכז

 טדי ירושלים, עיריית בראש
 צייר הוא דווקא, בהלווייה קרלק,
 שלו התסריט את בפניו

 בין־השאר הבאים. לחודשים
 אנשים מתקבצים שסביבו גילה

 רוצים שאינם כדבריו, טובים,
 איש זה. בשלב שמם בפירסום
 בכנסת חבר אינו מביניהם
 חדשים אנשים הם אלה הנוכחית.

ומעולם־האק־ מעולם־העסקים

 הגיעה הכתובה לעיתונות גם
כתב באיחור־קל. הידיעה
אריה אחרונות ידיעות
 על־ידי למקום הוזעק אבנרי
 הצהרון, וצלם נורית, הרעייה,

 קצר זמן הופיע רוט, יוסי
 מעריב איש זאת, לעומת אחריו.

 הגיע הירושלמי יצחק לוי
 מעריב שצלם לפני רב זמן לבית

 הוזעק קסטרו (״רובי״>ראובן
 הטלוויזיה, צוות למקום.

 טלר,בא עופר של בראשותו
ברמת־גן בר־כוכבא ברחוב לבית

 כותב אינו עצמו אבנרי ■
 לוינסון. פרשת על ספר רק עתה
 על ספר גם בו־זמנית, כותב, הוא

ומעלליה. הליבראלית המיפלגה
 האזרחית שהשנה למרות ■

 סיפר חודשיים, לפני החלה
 שבתאי האסטרולוג השבוע
 הכוכבים צופנים מה לביא

 במפה המרכזיות לדמויות
 בשנה בישראל הפוליטית
 רבין יצחק לדעתו, הקרובה.

 לא נבון יצחק מהמישחק. ייצא
המרץ במלוא השנה ייכנס

 הבימה למרכז ישוב שרון
 ,1988 לשנת סמוך הפוליטית

 סכנה לביא חוזה תקופה ובאותה
 לשר־ דיקטטורי. מישטר של

 כהן־ ינאל הנוכחי, האוצר
 רם עתיד צפוי לא אורגד,
 אגב הקרובות. בשנים ומכובד
 לכל מציע לביא אוצר: ענייני

 בבורסה מהמתרחש המתרגשים
 יוני. חודש עד לחופש לצאת

 יהיה הקיץ אחרי רק לדעתו,
 במישחק. חלק לקחת כדאי

על להמר רק כדאי זה, בשלב

 של ביום־ההולדת פרסים
 הוועד־ חבר היקשה העיתון.
 מה ״אז פאפו: אהרון המנהל,

 פרסים שיקבלו רוצה? אתה
 בישיבה שלך?" ביום־ההולדת

 בערבית הרדיו מנהל נכח
 ״את שהציע: סחייק, אדמונד

 צריך רשות־השידור פירסי
 פאפו." של ביום־ההולדת לחלק
 ״את עורו־הדין: מייד הגיב

 ברשות יחגגו שלי יום־ההולדת
 ביום אלא נולדתי, שבו ביום לא

כל מהוועד־המנהל. אפרוש שבו

 מרכז בישיבת נאומו אחרי חם כוס״תה לשתות זכהכהן־אווגד יגאל
בתל״ במצודת״זאב חמישי ביום שהתקיימה חרות

שהיתה הלימון פרוסת את בקפדנות לעס הוא מהכוס, ללגום שר״האוצר כשסיים אביב.

 חזר הוא המרירות. שפתיו את הארוכה לשונו בעזרת רבה בהנאה ליקק ואחר״כך בכוס
 לא הזמן באותו לגמרי. סחוטה היתה הלימון שפיסת עד פעם אחר פעם זו פעולה על

בתור. הבא הנואם על־ידי דוכן־הנואמים, מעל שנאמר למה כמעט כהן״אורגד הקשיב

 מדיהם שפשטו אנשי־צבא דמיה,
 באחחחח בוחחחח, ו״בוחבוטים,
 הסביר אחר־כך ואמזלגים״.

 לו תהיה כי מאמין שהוא וייצמן
 המיזרחיים בקרב רבה תמיכה
דווקא.

 תחנת־השידור בין המאבק ■
 על ישראל וקול הצבאית

 על הידיעה בפירסום הראשוניות
 לוינסון יעקב של התאבדותו

 יום בבוקר ביותר מתוח היה
 בגלי־צה־ל האחרון. החמישי

 9 אחרי קצת ההודעה התקבלה
 נכנס אנסקי אלבס וחצי.

 שבו בן־ישי, רון של לחדרו
 בתחנה לסיור שבאו ח״כים ישבו

 על כתב שבו פתק והעביר
 לנוכחים קרא בן־ישי האירוע.

 ומנהל הפתק, תוכן את
 צבי בתחנה, חטיבת־החדשות

 כדי לחדר־החדשות מיהר גורן, ;
 נעו מחוגי־השעון אותה. לאמת

 למועד סמוך .10 השעה לקראת
 לבן־ישי, גורן הודיע החדשות
 ספק, לכל מעל אומתה שהידיעה

 אחרי עד שיחכו הציע בן־ישי אך
 ולוא מהדורת־החדשות שידור
 בקול־ הסקופ. ראשוניות במחיר

 הפרשה, הוזכרה לא ישראל
 עדי הודיע החדשות אחרי ומייד

 בגלי־ חדשות במיבזק טלמור
 בקול אך ההתאבדות. על צה״ל

 לפני כבר כך על ידעו ישראל
 לחצו הכתבים וחצי, 9 השעה
 לפני עוד ההודעה את לשדר

 אוסנת העורכת אך החדשות,
 חוששת שהיא אמרה לנדר

 יודעת, אינה עדיין שהמישפחה
הידיעה. את לשדר סירבה ולכן

 רסיק הלא־מקודש הטריו שנה
 אחימאיר יעקב את חלבי

 מסיבה יערכו יבין חיים את
פרישתי." ביום
 פאפו את לראות ציפו רבים ■

 בבית־ יום־השישי בצהרי
 שם בתל־אביב, הפר?ןליט

 היועץ הפרקליטים בפני הירצה
 יצחק לממשלה, המישפטי

 מהאולם שנעדר פאפו, זמיר.
 יכול לא שהוא בכך זאת הסביר

 לאכול במקום, לשבת היה
 ללכת ואחר־כך צהריים ארוחת
 דיברי על להגיב מבלי הביתה,

 אוהב ״אני זמיר. הפרופסור
 לדמות רציתי ולא מייד להשיב

 עליו שמניחים רותח, מרק לסיר
להתפוצץ.״ עלול והוא מיכסה

 אירח ירושלים תיאטרון ■
 שיח־מנחים. בשבת־האחרונה

 התייחס אחימאיר, מוקד, עורך
 שמיר, יצחק של לראיון

 והסביר הערבית, בטלוויזיה
 את לראיין צריך לא שלדעתו

 אלא אח, ליד ראש־הממשלה
 נוקבות. שאלות אותו לשאול

 אגמון: יעקב המנחה, העיר
 בבית." לו אין אח שגם לי ״נדמה

 האח ״אבל לונדון: ידון הגיב
 ״וגם אגמון: השיב ישנו." הגדול
בקרוב.״ יחליפו אותו
 אינו שהוא גילה אחימאיר ■

 חייו ימי כל להישאר מתכוון
 אהיה אם יודע ״אינני בטלוויזיה.

 לו העיר .״1990 בשנת שם
 יישאר בורג יוסח ״אם אגמון:

להישאר.״ יכול אתה גם

 שהגופה אחרי רקות עשר
 כרמלה הרדיו כתבת הוצאה.
 לפני למקום באה מנשה

 גלי־צה״ל, של שניידת־השידור
 כתב סליישר, עמירם ובתוכה
 בתחנה במילואים שהיה מעריב

לבית. באה הצבאית

 שמסיבות יתכן לפעילות.
 .2 מס׳ להיות יעדיף בריאותיות

 את ייצג שמיר יצחק אם
 מול יפסיד הוא בבחירות, הליכוד

 לוי דויד ואם סרס, שימעון
 מול הליכוד בראשות יתמודד
אריאל ינצח. הוא — המערך

מניות־נפט.
 רשות־ פרסי חלוקת מועד ■

 בישיבה לדיון עלתה השידור
 של המנהל הוועד־ של האחרונה
 (״טומי״) יוסןז המנכ״ל הרשות.
 של מסויימת במידה העיר לסיד,

לחלק נוהגים שבמעריב טרוניה,

ך ן ך ן ך ע  קודמו את חרות, של האחרונה המרכז ישיבת באמצע פגש הנוכחי הממשלה מזכיר ן
ישראל בין עיתותיו המבלה איש״עסקים הוא ועתה שפרש נאור, אריה בתפקיד 11 1 1/1

הנוכחי. ושל הפורש ראש־הממשלה של אמונם איש עם שוחח הקומה, נמין נאור, וארצות־הברית.

242619 הזה העולם


