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לעוות
לפני־זונות!

*  זהות על מהמרים הכל עוד •
 מנכ״ל בכס שיישב האיש ^

 9ה־ הראשון, ביום רשות־השידור
 לא מי ספק לכל מעל ברור באפריל,

הנו- המגכ״ל פורת, אורי שם: יישב

 ראשי על אפר ואשים שק אלבש ולא
 יש לי! משנה לא כל־כך זה לא. אם —

 פתאום מה אחרי.״ חיים ויש לפני חיים
 2000 בשביל מה? בשביל ציפורניים?

אותך! שואל אני בחודש? שקלים

ולמ בבוקר להתעורר מחמיא, שזה מר
 יש בפיסיקה בעיתונים. זה כל את צוא
 לחץ מפעיל לחץ שכל האומר חוק

 נבון, של שהביטויים מניח אני נגדי.
גופתי...״ ״על כמו

ה מ ד  הסיר־ שבשלל לי •נ
 לשאול שכחו בעניינך סומים
כתפ עניין לך יש מדוע אותך
הסבו בסיטואציה ובפרט קיד,
שנוצרה? כה

 הנגרים שוות ן..במיוחד בסו נת יש ״לנבון | להיות מנסה ״נבון
שאניהשאוח■מאחוו׳■■■״ | בלדו!״ של תנקיד הבל | נאחט׳!״ זה ומבו.

כחי.
 מפתיעה, קצת התפתחות זוהי

למ אמור שהליכוד העובדה לאור
 ולאור הבא, המנכ״ל את נות

 הוא שפורת האומרים הפירסומים
 יצחק ראש״הליכוד של מועמדו

 רוני מקורבו, של מכל ויותר שמיר,
 אחר בהקשר אמר איך אבל מילוא.
 ),29.3.89 הזה, (העולםגבון יצחק

לק פורת של בדרכו רגל ששם מי
הפת מלאי ״החיים שנייה: דנציה

עות...״
 חגיגה של בעיצומה השבת, ביום

 פורת נגד פירסומים של ציבעונית
פר של יום בעדו, יקרות ומודעות
 ופעולות- הערכות-מצב שנויות,

להח מועמדים מטעם שתדלנות
חתן-השימחה. עם שוחחתי ליפו,

להת עדיין עריו היה לא פורת
נו ולחשבון־נפש כוללת חשבנות

פר באורח לי שאמר מדברים קב.
 לכך, נערך שהוא מעריכה אני טי,
 שאני הראשונות הסנוניות פי ועל

 7שב־ להניח קשה בזאת, מביאה
 רק היא - נגמרת החגיגה באפריל

מתחילה.

בסוך־השבוע? קורה מה •
 בכל קורה? מה אומרת, זאת מה
הולך! אני מיקרה

 שהוא פתאום מחליט נבון היה אילו גם
 מפני ללכת, חייב הייתי — אותי רוצה
 שלושה זאת להודיע צריך שהוא

מראש.״ שבועות
 מה וזהו. שנים, חמש מסיים אני
לע החמישי יום עד הולך אני קרה?
 לא כאן מינוי. בכל קורה כך וזהו. בודה,

חוזה. על אלא בחירות, על מדובר
כאי הצטייר בתיקשורת •

 שנייה קדנציה על נלחם אתה לו
 ואילו בציפורניו, בתפקיד

 שוודדנפש לי נשמע אתה
ממש...

 חינגות או מסיבות אערוך לא אני
בתפקיד, אמשיך אם ונישפי־ניצחון

— 8 .....

שם  בעיקבות נוצר •הרו
 כמו חריגות, פעילויות מיני כל

כזכותך. שהתפרסמו המודעות
 המודעות מאחורי עומד לא אני
לו חייב אני — שני מצד אבל האלה,

 זאת. אמר לא מעולם נבון •
לו! שיוחסו ביטויים אלה
 זה — לנבון שיוחסו הביטויים אז
 יצרו — כך לדבר לו אופייני לא באמת

האלה. המודעות תוכן את

 אני אם אותי שאל לא מעולם נבון
 שוחח לא מעולם הוא להמשיך. רוצה
 עמדתו. מה לי הודיע ולא על־כך, איתי

 מהעיתונות. רוצה שנבון מה נודע לי
הרא מהקדנציה חצי שבמשך הוא נכון

 ויש התפקיד, את למדתי עדיין שונה
 לעשות, רוצה עוד שהייתי דברים
 בתאריך שרירותי דבר פה יש אבל...

 לתאריו באפריל 7ה־ את הפכו הזה.
היסטורי!

קיד לתפקיד, כשנכנסתי בסך־הכל,
 אותם זוכר מי מילחמה. רבים עלי שו

 יזכרו ועוד זוכרים — אותי כיום?
 הפגרים שורת במיוחד זמן, הרבה

מאחורי.״ שהשארתי
 הבא? בשבוע קורה מה אז •
לעיתונות? חוזר אתה

 בשבוע ברורים. לא עוד הדברים
 כל״כך צברתי בינתיים יותר. אדע הבא

 מקום באיזשהו אבל ימי״חופש... הרבה
 לחזור — לכתיבה מתגעגע נורא אני

שכת הבני־זונות לכל לענות לכתיבה,
 וידיי סתום היה פי כאשר עלי בו

 חלק בתחתונים. גיבורים אלה כבולות.
 היר־ בי עוררו עלי שכתבו מהדברים

 הידרדרה העיתונות לאן נוגים, הורים
לזנות. —

 שאתה מתרשמת אני •
 רקע על ההתפתחויות את מבין
ש בעוד פרסונלי, מדי יותר

 להמשך נבון של התנגדותו
כך. הוצגה לא מעולם תפקידך
 הוא לי שיש ביותר הגדול הסיפוק

 רוצה שמיר) אותי(יצחק שמינה שהאיש
 מינה לא אדון־נבון בתפקידי. שאמשיך

 אותי. ממנה היה לא ולעולם אותי,
 רשות־ מנכ״ל את ממנה הוא לא בכלל

 בסך־הכל, ממנה. הממשלה — השידור
 מביא הוא פה. בלדר של תפקיד לו יש
 לממשלה. — מהמליאה המינוי את

 מר־שליח. להיות סמכות, לו נתן החוק
 מאז הזה, החוק תיקון למען לחמתי כמה

כמנכ״ל! שהתמניתי
 היה הוא שקוף. הוא נבון של המהלך

 הוגן, עממי, איש כשהיה גדולתו בשיא
הא נבון זהו שוחר״שלום. איש הגון,
 רמבו. להיות מנסה הוא פתאום מיתי.

פאתטי! זה

ם מדי מוע ה
 ״פלל״ בגניין יתייסב סי מי,

 מנג״ל לישכת מסוקסת (שם
החו בשלושת דשות״השידור)

יותין ואולי הגאים, דשים
 המקשטים השמות שלל מבין

 טו־ופי- בימים התיקשורת את
הש נשמעים אלה, ספקולציות

 לורברבוים ויעקב שי נחמן מות
 שילון מדן יותר בבעלי־־סיכוייס

צוקרמן. וארנון
הטלווי מנהל לורברבוים, •
 בטעות נהוג כך החינוכית, זיה

 נבון״, של ״איש הוא לחשוב,
 המופקד השר של עושה-דברו

 שיהיה רבים מהמרים ולכן עליו,
שילח ח רשות־ בראש להציבו עניין לנבון

באופנה השידור.
 הערוץ לניהול כמועמד כבר הוזכר שי, נחמן גלי-צה״ל, מפקד •
(אפ דובר-צה״ל של לטישרתו כמועמד נולד, בטרם הגוסס השני
 מנהל-הרדיו, מישרת על התחרה הוא לפרוש). שבושש לפיד, ריים

 הן הליכוד, על הן כמקובל נחשב הוא נדב. לאמנון עבר המינוי אך
 ארנס ומשה רביו יצחק של כדוברם ששימש מפני המערך, על

במישרד-הביסחון.
 שהפתיע השר, שוב. נבון יצחק יפתיע מהמרת, אני זאת, בכל

 פורת, אורי של כהונתו המשך נגד הבלתי-מתפשרת בעמדתו רבים
 הצעת-פשרה, בכל כרוכים שהיו הפיתויים אף על להתכופף ושסירב

 ששימשו במי לוודאי, קרוב ויבחר, המקובלים החישובים על ידלג
ברשות״השידור. ביותר בכירות בסישרות כבר

 נחשבה בתקופתו כמנהל-הטלוויזיה. כיהן צוקרמן ארנון •
מפוליטיזציה. כ״נקיה" הטלוויזיה

מחלקת־החדשות. כמנהל כיהן שילון דן •
 אידי- יותר קרוב צוקרמן חזקים". ״אנשים של תדמית לשניהם

 ואף כאיש-המערך, בעבר נחשב שילון איש-המערך. לנבון, אולוגית
 היה שלא מכיוון נפסל מנהל-הטלוויזיה(הוא למישרת מטעמו הוצע

 הליכוד, מטעם ב״הכשר״ זכה בינתיים, אקדמי). תואר ברשותו
פרס. שימעון נגד שמיר יצחק - בהא-הידיעה העימות את כשהנחה

באופנה. שילון מאז

סזרעגז
העם

המעגל ריבוע
חדש. מטאטא יש ■
 1בנז יישבר. הוא האם 1
?1דמי1ק כר |

 אדמו על שמיר יצחק דורך כאשר
 משים לפניו עומדת ארצות־הברית,

המעגל. לריבוע הדומה
 כא?ן .כן' להגיד איך המשימה:

 ״רן להציג כיצד ״לא". היא הכוונה
 א להציג מבלי לגמרי״, חדשים יונות
 הש מכל לצאת איך אחד. חדש רעיון
 ול מעשיות, תוצאות שום בלי ליחות
 התקדמו! שהושגה הרושם את עורר

אדירה.
 א זה. מסוג למיבצעים רגיל שמיר

 שהמיב מכיוון במיוחד, קשה זה הפעם
 ככ מעוניין, בוש ג׳ורג׳ של החדש של

 שהו להוכיח חדש, אמריקאי מימשל
״זזים״. ברים

 להיוו יכול שמיר ישנה. הצגה
מעולם דברים היו כבר אופטימי.

 ריצ׳א* של מימשלו בראשית •
 ויליאב שלו, שר־החוץ הציג ניכסון

 שעל| מרשימה, תוכנית־שלום רוג׳רס,
 או להחזיר צריכה ישראל היתה פיה
 תיקוני| ״מלבד הכבושים, השטחים כל

מזח יצא לא דבר שום מיזעריים״. גבול
 ג׳י הנשיא של מימשלו בראשית •

 אמריקאית הסכמה הושגה קארטר, מי
 לח שסתרה מרחיקת־לכת, סובייטית

 התמו היא ישראל. מדיניות את לוטין
 עי לדבר התחיל קארטר מיד. טטה

מיד. וחדל לפלסטינים״, ״מולדת
 ר^ רונלד של מימשלו בראשית •

 הי? גם שנגדה רגן״, ״תוכנית פורסמה
 הי* ממשלת־בגין. של הקו את לחלוטין
כלא־היתה. נעלמה
 אמנם הפעם? זו הצגה תחזור האם

 ה לחלוטין. השתנה הבינלאומי המצב
 הבעייה פגי את שינתה אינתיפאדה

 מצרייםן ציר מוסקווה־וושינגטון, יחסי
 הכבושים בשטחים והמצב ירדן-אש״ף

 בעבר] כדוגמתו היה שלא מצב יוצרים
 יצח? השתנה: לא אחד איש אולם

 היהודייח בשדולה בוטח הוא שמיר.
 הסו׳ ועידת שעשתה ברושם בקונגרס,
 בתמיכד העולמית, היהודית לידריות

 יצחי על־ידי לו הניתנת המאסיבית
 מיפלגת־העבודה.| של בחידלונה רבץ,

או| זוהי שמיר, של שליחויותיו מכל
 יכול אינו איש אך ביותר. המכרעת לי

 לשינו! האדיר הדחף ינצח: מי להינבא
 לשנוו| שלא שלו הנחושה ההחלטה או

דבר.

מתיות
דא אטד כן,

 קדימה ץ1דר איך ■
אף דחז מבדי 1
יצחק אחד? מילימטר 1
שיטה. גיבש שמיר 1
ניסיון. דז יש \

 יצחל של החדשים״ ״הרעיונות
 מלאכת־מחשע הם לעיל) שמיר(ראה

לוליינות. של
יוד; שמיר סלסטיני: ייצוג •

שא על תשובה תובעים האמריקאים כי
 להציג אי־אפשר שוב 1989ב־ זו. לה

לפלס להעניק מבלי כלשהי, תוכנית
 הנציגיב שמיר: הצעות ייצוג. טינים

 ויו־ מצריים על״ידי ימונו הפלסטיניים
ח

אפ ההגיץ באותו בעליל. מגוחך זה
 את ימנו האמריקאים כי לתבוע היה שר

 לעורר מנסה שמיר אולם ישראל. נציגי
 יהיה ניתן זו בדרך כאילו הרושם את

 בלתי־ריש־ נציגים למשא־ומתן להביא
 על-ידי ימונו הם — אש״ף של מיים
 חוסיין. והמלך מובארכ חוסני
ערפאת יאסר כי כזאת, סכנה כל אין

2692 הזה העולם


