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רפש וזורק פרטית מילחסה מנהל שהוא טוענים

חסרת־מג! אשה להגנת שנחלץ טוען לונדון ירון

גרינשפן עיתונאי
,במועדון קטטה

 עם חברותו את הסתיר לא הוא שלו.
 עתה רעים. כבימים טובים בימים דכנר,

הוועדה. למסקנות הכל ממתינים
 עם חברותו את הסתיר לא לונדון גם
 האחרונים השניים ומישעל. דנקנר
 הארצית ביחידה באחרונה נחקרו

 בעניין המישטרה של לחקירות־הונאה
 מיכאל איש־העסקיס עם יחסיהם טיב

אלבין. (״מיקי״)
 שונים, אנשים חוקרת המישטרה

 איש־העסקים של כחבריו המוכרים
 להם הילווה שהוא בחשד שהתאבד,

 אופציות. לרכישת שנועדו כספים
 עלה, שערכן במניות הון שגרפו אחרי

 על־פי ההלוואה. את לו החזירו הם
 כספם את השניים הפקידו אכן לונדון,

 אלבין היה ״אפילו ולדבריו: אלבין בידי
 שום בכך אין מקורביו, עם מיטיב

 על־ידי נחקר לא דנקנר עבירה.״
 הפירסום כעד. אלא כחשוד, המישטרה

 קשור להיות עלול לדבר שניתן הרב
 את לאחרונה תקף שדנקנר בעובדה

 ביותר, חריפה בצורה צמרת־המישטרה
 שיטות־ עם משלימה היא כי על

רבים. חוקרים של האכזריות החקירה
 השניים חקירת את תיאר לונדון

 מעריב. בעיקר העיתונות, יחס ואת
 ״אני כך: דבריו את סיים הוא לעניין.

 דופי, בהם יימצא אם שניהם... את מכיר
 שטורי חדשות, גיליונות את אוכל

 וזוהי ההוא. למועד עד בהם יתפרסם
אישית.״ הבטחה

 שלמרות בדבר הסביר רנקנר
 טובות, עליו כתב שלונדון העובדה

 לדבריו, בעדו. להיות שלא יכול אינו
 הגיע הוא יפת כתבת בעיקבות
 לונדון על הוציא שהארץ למסקנה

 הארץ עובדי של היחסים בגלל חוזה
 ישי שרית פרשת ובגלל חדשות עם

ואיש־העסקים. לונדון ובעלה,
)37 בעמוד (המשך

 לתגובה הביא רב־זרועות, חלטורות
 ביום יומיים. כעבור כבר עיתונאית

 בשבחים, לונדון זכה שעבר הראשון
 של מפיו תקיף, בגינוי והארץ ויפת

בדבר. רנקנר אמנון

מנוסי בעל־טור
תמנון של זרועות

למיש־ באו מס־הכנסה חוקרי שני
 הזמן באותו היה לא הוא ברדיו. רדו

 כנר את שהוציאה והמזכירה, בחדרו,
 מי לדעת ביקשה אחר, בחדר מישיבה

 ממס־ שהם ענו החוקרים אותו. מחפש
ההכנסה.

 היה הפירסום ידוע. כבר ההמשך
זמן. של לשאלה
 יפת העלה בכנר טיפול כדי תוך

 כוכבי־תיק־ כמה בעוד לטפל רעיון
 נכבד חלק הן שהחלטורות שורת,

 לונדון רק נותר לבסוף מהכנסתם.
ה תוצאות בו. התרכז יפת כחריג.
 שבו ביום במיקרה פורסמו תחקיר

בחדשות. ישי־לוי הותקפה
 מ־ פחות לונדון מרוויח יפת, על־פי

 כיום מהטלוויזיה. בחודש דולר 400
 כמגיש ליומיים יום בין בה מועסק הוא
 להגיש חדל הוא מכבר לא ציטוט. סוף
 אף מבט. את בשבוע שלישי בימי

 לונדון להגישו. לכן קודם שביקש
 על חשבון־הוצאות לרשות הגיש

 אחרי נוספות. ושעות לירושלים נסיעה
 הוא להפסיק. ביקש שבועות שישה

 הנסיעה הוצאות החזר ״את ליפת: אמר
 בשלב ימים. 45 כעבור רק קיבלתי
 תשלומי־ההוצאות. את הקפיאו מסויים

 סמ״ק. 2000 בעל מכוניתי מנוע
 כל על כסף מפסיד שאני גיליתי,
 — להנהלה אמרתי לירושלים. נסיעה

 הם יניב. אורלי עם במונית אותי קחו.
 לנסוע, הסכמתי לא באוטובוס רצו. לא

 מייק־ פניי ועל חליפה לבוש כשאני
אפ."

 של החלטורות היקף על עמד יפת
 שהן ניגוד־אינטרסים על ורמז לונדון,
 מבוקש מנחה הוא לדעתו. יוצרות,

 בערביי קבוע מנחה שונים, באירועים
 ומנחה־בית ההסתדרות של ראיונות

ערבי־ראיונות — מופת ברשת

בחתו ישי־דוי כתבת
ותיל מישפחתי ידיד

 מאגרי על לכתוב הירבה דישון
 שמואל למקימה, והחמיא טכנולוגיה,

 על שהסתמך לונדון, על״פי דכנר.
 על בעיתונו טובות כתב דישון קרטיו.
את מכר הוא תקופה באותה ואם המניה,

 על־פי — להשתכר כדי רגע־פנאי
 דולר 2000ל־ 1000 בין יפת, הערכת
בחודש.

 מישרה המהווה בחדשות, עבודתו
 עמיתיו את לונדון על עוררה מלאה,

 מתכוון פורת אורי המנכ״ל ברשות.
 או חדשות או אולטימטום: לו להעמיד

 לראשונה שפורסם כפי הטלוויזיה,
 בשבוע הזה העולם של שידור במדור
 מיקרה־לונדון, בעיקבות עתה, שעבר.

 כללים לקבוע הרשות הנהלת החליטה
 מדור (ראה לחלטורות חדשים

שידור).
 תדהמה. עוררה יפת של הכתבה

כתמנון• לונדון, תואר שבו האופן

 של אחר במדור כן, לפני שבוע
 מישעל, וניסים רנקנר זכו לונדון,

 זכה לעומתם בשבחים. כתב־הטלוויזיה,
 ידיעות־אחרונות, של הכלכלי הכתב

התקפות. של במטר דישון, אברהם
 פיטורין

התפטרותי או
 מערכתי בחומר השתמש ונדון ^
הכל הכתב שהביא חדשות. של /

 נאמר קטע באותו קרטין. אבי כלי
 מאגרי של במניות פונק שדישון

 פרטית בהקצאה שרכש טכנולוגיה,
דולר. אלף 90 של בסכום למקורבים,

 המניה טיפסה שבו בשוק ההקצאה
 ה־ כתבותיו בעזרת מעלה, מעלה

בכך. הרוויח הרי מחמיאות,
 סמי סיפר האחרון השישי ביום

 בבית־ אחרונות מידיעות גרינשפן
 בכך, הסתפק לא שלונדון סוקולוב

 שאחרי הראשון ביום לטלפן מיהר אלא
 מרכז יודקובסקי, לדוב הפירסום
 וביקש אחרונות, ידיעות מערכת
לדישון. לעשות מתכות הוא מה לדעת

לוועדת־האתי־ העביר עצמו דישון
 הסבריו את אגודת־העיתונאים של קה

 לעשות ניסה לא שהוא וטען זה, בעניין
 אף הוא הקוראים. חשבון על אישי הון

הבנק דפי־חשבונות את להסברים צירף

 שוקן ראשי ועורך לוי מזכיר־מערכת
מביקורת? חסינות

הכנסת) גולן(במסיבת עורך
רפש! יזרקו שלא

 של ליסין בית תיאטרון שמארגן
 אף הקשורה אגמון, (״יענקלה״) יעקוב

 מיסעדות מבקר הוא בהסתדרות. היא
 וכמובטל־ העיר, בחינמון וספרים
כל כמעט מנצל הוא בטלוויזיה מאונס
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