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 אחת. מילה אף עליו לכתוב אסור
 סודיות, של עמוק במעטה עטוף הוא

 רבים ביטחוניים סודות מאשר יותר
 כמה הוציא בית״המישפט במדינה.

 המפר וכל איסור־פירסום. צווי וכמה
בית־המישפט. בביזיון מסתכן אותם

 העכורים מן גירושין, מישפט זהו
 הישראלית החברה שירעה ביותר

מעודה.
 אחד הוא במישפט האחר הצר

 במרינה, החשובים מאנשי־העסקים
 בכוחו שיש מאור, גרול מיפעל בעל

 רחבה. ביד לידידיו הטבות לחלק
 היא האשה המבוקש. הסוג מן ורווקא
אמנית.

בכל הצדדים משתמשים במישפט

 ירון ירה הראשונה היריה את
 מהלוע, הפגז יצא בטרם עוד אך לונדון.

 במערכת דראמה־זוטא התחוללה
 בכל ירון מפרסם שבו חדשות, הצהרון

 שלו, החדש המרור את שישי יום
 למתוח שבא מדור — ולזרוק לקרוא
ועיתונות. עיתונאים על ביקורת

 ז8ב־ לונדון, של הראשון במדור
 שהיה המרכזי הסיפור חסר באוקטובר,

 שבין היחסים סיפור בו: להיכלל צריך
הת מוקה ועיתונאים. איש־העסקים

 כתבת כיום ישי־לוי, שרית היתה קפתו
 איש־ של ותיקה ידירה שהיא חדשות,
העסקים.
 כתבות לונדון: של לזעם העילה

 ישי״לוי איש־העסקים. על חיוביות
כתבת־צבע כן לפני חודשיים כתבה

נירה ואשתו לונדון ירון עיתונאי־שדרן
מודאג היה מנהל־הבנק

 המקובל מהסוג האפשריים, האמצעים
 אישיות השמצות ישראל: בצמרת כיום

 בבגידות, האשמות בלשים, פרועות,
ועוד. ועוד

תגייס
מילדות

 הועמדו בני־הזוג, נפרדו אשר ^
 דילמה לפני הרבים חבריהם כל

 אחדים לבחור? מבני־הזוג במי קשה:
 נאמנים נשארו מעטים הבעל, עם הלכו

 בעלי־ אנשים כללו ואלה אלה לאשה.
בכלי־התיקשורת. השפעה
 וזד העגומה המערכה הפכה וכך
 ה־ למילחמה ואשה בעל בין פרטית

 עולם־התיקשורת, את עכשיו משסעת
 יריבים מחנות שני ליצירת שגרמה

 שינאות של תיבת־פאנדורה ולפתיחת
הדדיות. והאשמות
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חד של במוסף־השבת עליו אוהדת
 כאיש־מישפחה אותו הציגה ובו שות,

 לונדון מצא דומה תיאור לדוגמה.
 במעריב, רותם אירית של בכתבת־צבע

 לעניין, גבר והציבעוני החדש במוסף
 שולחו־ ליד איש־העסקים צולם שבה

השבת.
 איש־ של קיסמו שסוד רמז לונדון
 הטבות לתת יכולתו הוא העסקים

 את וביקש לישי פנה הוא לעיתונאים.
 מתכוון שלונדון לה נודע כך תגובתה.

 היא בה. וגם באיש־העסקים לטפל
ש לה התברר ואז לעורכיה, פנתה

 עובדי נגד גם לכתוב רשאי לונדון
חדשות.

 מטעמים לאוזן מפה עבר הסיפור
 שלונדון העובדה בגלל בעיקר שונים,

 כבר מילחת, חברים הם ואיש־העסקים
 מבאי־ הוא ולונדון שנה, 40מ־ יותר
הקבועים. ביתו

דנקנר בעל־טור
ידיד להגנת נחלץ

 גדלו הם .4 מגיל חברים הם השניים
 של בנו לונדון, תל״אביב. בצפון יחד

 אוהל, ממקימי לונדון, בצלאל השחקן
 מו־ ייגאל אחר, שכן על־ידי הונצח
 זהבי". כ״ירון חסמבה בסידרת סינזון,

 במרחק מוצקין, ברחוב התגורר הוא
 בן־יהודה, מרחוב מטרים עשרות כמה
 אחר שכן איש־העסקים. התגורר שבו

שילון. דן היה שלהם
נפ המיקצועיות שדרכיהם למרות

 לונדון טובים. חברים נשארו הם רדו,
 בגלי״צה״ל תחילה לאיש־רדיו, הפך

 גם היה הוא בקול־ישראל. כך ואחר
 עם ונמנה בפאריס, הרדיו שליח

ל שהגיעו קרייני־הרדיו ראשוני
 כוכב הפך קצר זמן תוך טלוויזיה.

 תוכ־ ומגיש מגיש־חדשות הטלוויזיה,
 ועלי טנדו כמו פופולאריות ניות־מלל

 את מגיש הוא באחרונה כותרת,
ציטוט. סוף הסיפרותית התוכנית

 של השמאלי בצד נמצא לונדון
 הטובים מחבריו כמה הפוליטית. המפה
 חבר עצמו הוא ר״ץ. אנשי הם באמת

 התנועה ירחון — פוליטיקה מערכת
 הינחה הוא מכבר לא האזרח. לזכויות

שהת הגזענות נגד על־מיפלגתי כינוס
בכפר־קרע. קיים

 לחוד תיקשורתיות הצלחות אבל
 כבר לחור. מדולדל בנק וחשבון
לונ הסביר בחדשות הראשון במדורו

 עריכת את עצמו על לקח שהוא דון
 מנהל־הבנק את להרגיע כדי המדור

 ביתרת־החשבון בחרדה המביט שלו,
שלו. השלילית
 עשיר הוא איש־העסקים, חברו,
 הוא ועסקים. בעל־הון היה אביו מהבית.

 עד עסקים, של רב למיגוון פנה עצמו
 בתחום התמקר האחרונות שבשנים

אחד.
 לכתוב עומד שלונדון נודע כאשר

העי עם וקשריו איש־העסקים על
 לו לשלוח. שמיהר מי היה תונאים,

 בעניין צו־איסור־הפירסום של העתק
להזכיר כרי בני־הזוג, של המישפחתי

 פירסום את אסר שבית־המישפט לו
העניין.

 מדובר. מה על אישית, ידע, לונדון
 הפכו בני־הזוג אצל ליל־השבת ארוחות

 מוסף התמקד במיקרה לא שם־דבר.
 הגדול, שולחן־השבת בתצלום מעריב

 מכל שלוקטו שונים כיסאות שמסביבו
הבית. פינות

 אלה בארוחות סעד עצמו לונדון
 למצוא אפשר נירה. אשתו, עם ביחד

 של נוספים חברים ליל־שבת בכל שם
 חשובים אנשים וביניהם איש־העסקים,

טיקה לי ובעולם־הבידור. בפו
 באופן מגיעה ארוחות־שבת לאותן

 עם רק פעם ישי־לוי. שנים מזה תדיר
ה היה שאיש־העסקים מיאה, בתה

 מחדש שנישאה ומאז שלה, אפוטרופוס
 מזכיר לוי, גירעון בעלו?, עם גם

 מעוזריו אחד ולשעבר הארץ, מערכת
פרס. שימעון של

 במישפחה, הסיכסוך פרץ כאשר
 שישי־ בעוד לאשה, נאמן לונדון נשאר

לבעל. נאמנה נשארה לוי
 ואיש־העסקים ישי-לוי בין היחסים

 לא כמעט־מישפחתיים. אישיים, הם
 נפש, חבר שהוא ישי־לוי התבטאה אחת

 אצל זה ישנים השניים ילדי אח. כמעט
 משתדלת ישי־לוי קרובות. לעיתים זה

 אצלו ארוחה שום להחמיץ שלא
 היא שבהן תקופות להוציא בשבתות,

בחו״ל. שוהה
 לונדון רמז פורסמה שלא בכתבה
 איש־ חשבון על נסעה שישי-לוי
 משבחת היא ועתה לחו״ל, העסקים

 עם ביחסיו מתגאה איש־העסקים אותו.
 עם קבל ומצהיר בעלה, עם וגם ישי־לוי

 כמתנת־נישואין לה נתן שהוא ועדה
חו״ל.1ירח־דבש
ה בטור ושלישית שניה קריאה

 עורכי את אילצה לונדון של ראשון
 המישפטיים ליועצים לפנות חדשות
 חשש אין אם לבדוק כדי שלהם,

 אולץ עצמו לונדון להוצאת־דיבה.
שגם העובדה את הראשון לטור להוסיף

 איש־ מידי בטובות־הנאה זכה הוא
העסקים.

 בטוחים היו בפרשה המעורבים
 יופיע. לא איש־העסקים על שהקטע

 גם כך העיתון, מן שיפרוש איים לונדון
ישי-לוי.

 אחרי שפורסם פושר קטע התוצאה:
 צווי של הפרה כלולה בו ושגם שבוע,

איסור־פירסום.
ה על־ידי התבקש איש־העסקים

 שפורסם למה להתייחס הזה עולם
 את מחשיב עדיין ״אני ענה: הוא עליו.

 לרמת לרדת רוצה איני כחבר. לונדון
שלו." הכתיבה

 היתה בהארץ. הופיעה הבאה היריה
 תחקירן יפת, זאב של כתבת־ענק זאת

 יפת, חריקות. הטור בעל הארץ,
 כתב הזה, העולם מבקר לשעבר
 החלטו־ שני על צפופים טורים שישה

 דן השידור: רשות של הגדולים ריסטים
ולונדון. כנר

 בטוח היה הטור את שקרא מי כל
 ידע לוי גירעון ברור. שהתסריט

 ולכן אשתו. את לתקוף רוצה שלונדון
 על חזיתית להתקפה יפת את שלח

 חלטורות — שלו הרכה בבטן לונדון
רשות־השידור. על־ידי לא־מאושרות

שונות. הן העובדות אך
 החלטורות בעניין לחקור החל יפת

 חוזה על חתם שלונדון לפני שבועיים
לכנר. נגעה ההתחלה חדשות. עם

 ליפת סיפר במס־ההכנסה חוקר חבר
 ל־ חשד על כנר את חקרו מדוע

 ל־ שמו נחשף ואיך העלמות־מס
 באיש־ החלה החקירה תיקשורת.

לת נקשר ששמו מפוקפק, עסקים
 שונים באיזורים מלכות־יופי חרויות
המנחה. היה כנר בארץ.

יפת חוקר
בחלטורות? מרוויחים כמה

סודי, מישפט־גירושין בגדר - וסערה המולה בעולם־התיקשורת
שורת הבעל דידי בכלי־התיק י_ העיתונים התפלגו עליו, לדווח שאסור

בוץ זה על ה ממטירינ1 7 והכל האשה, בידידי בשצף־קצף לוחמים


