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 נורמן, גיסי השחורה, האמריקאית הזמרת של שימלתה כאילו פורסם שבישראל נעור
 בשם ישראלי מעצב על־ירי עוצב יום־המהפכה, חגיגות בשיא ה-מארסייזה״ את ששרה

 עז־ ערבי, ממוצא מעצב דווקא עיצב השימלה את כי העולם בכל פורסם שפיגל, אליקים
עליאה. אל״רץ

ל שדולה ■ טו לבי
הפגישות חוק

 הטרור״, ״חוק לביטול ח״כים של שדולה הקמת תתכן
 אש׳ץז. אנשי עם מיפגשים על האוסר

 שכללה אש־׳ף, אנשי עם בכינוסים משתתפים של מישלחת
 עם השני ביום נפגשה ומולדו, הונגריה רומניה, מכינוסי משתתפים

 .הנושא. על ריעות להחליף כדי ח״כים כמה
 שולמית ליבאי, דויד רביץ, אברהם הרב ביניהם הח״כיס, עם בשיחה
 השדולה. להקמת אפשרות הועלתה בן־מנחם, ואלי אלוני,
הח״כים. של החיוביות תגובותיהם את ציינו המישלחות חברי

 מחוגו־ אש״ף ■
■שירה לעלייה

לישראל. ברית־המועצות יהודי של ישירה להעברה מתנגדים באש״ף גורמים
 הם ההתנחלויות. ליישוב ישירות יישלחו או ייפנו מברית־המועצות העולים כי טועגיס הס
 בחירה. מתוך אלא בכפייה, להתבצע צריכה אינה מברית־המועצות שהיציאה טוענים גם

 תאפשר לא שזאת כדי ברית־המועצות, ממשלת על לחץ מפעילים אלה שגורמים יתכן
 ממשלת־ בין ההסכם לעיכוב גורמים שהם הנמנע מן לא לישראל. יהודים של ישירה יציאה

ברית־המועצות. לממשלת ישראל

רביץ

ך החרד*□ הכינו כ
הרימון את
 על־ידי נזרק בכותל, המכביה נעילת בטכס שנזרק הגאז, רימון
חרדים.
 הרימון את ראה שלפיה מפורטת, עדות מסר ממארגני־הטכם אחד

 מעל הישיבה ממרומי מתגלגל במדוייק אותו תיאר הוא כשנזרק.
בימת־הכבוד.

 שזורקי־הרימון נראה הטכס. סיום לפני דקות שתי נזרק הרימון
 לכן, קודם יום שנערכה הגנרלית, החזרה לפי צדיהם את תיכננו

 מפני אך הטכס, את לפוצץ התכוונו הרימון זורקי באיחור. ושהחלה
הזריקה. עיתוי התפספס בזמן, התחיל שהטכס

 משקית-ניילון מורכב שהיה מיטען־דמי, גילתה גם המישטרה
 שגם הסתבר ואז פוצצה, השקית חוטי-ניילון. שני ביצבצו שממנה

החרדים. בידי נעשה מיטען־הדמי
זורקי־הרימון. זהות את להצניע במישטרה הוחלט כלשהן מסיבות

ר ■ עבי שקעות מ  ה
שראל לפולין מי

 שממשלת־פולץ שעבר בשבוע הודיעה הסולנית הטלוויזיה
 בעיר־הנופש מלון־ענק לבניית הסכם על חתמה

צ׳גסטוחובה.
 איש־עסקים בוביס, ואיגנץ פולין ממשלת של בשותפות יהיה המלון
 שנה. 20 במשך בוביס על־ידי ינוהל והוא מפרנקפורט, יהודי

 עדיץ הוא אולם מהשקעותיו, מחלק נסוג הוא בארץ. להשקיע בעבר נהג בוביס
״שדתון״. במלון העיקרי השותך

8

וגד■ שמיר את הסיתו ומילוא ׳□׳□1.
ה מו ר  את ראיינה ברק ו

שריר ואברהם ריבקה
ם א ה  שהתקופה סבור אתה •

 כדאבל־שר(מישפטים ביהנת שבה
 חברותך להפסקת גרמה ותיירות)

בממשלה?
לכ כשהסכמתי שגיאה. עשיתי אברהם:

 תת״הכרתי באופן ידעתי מישרות, בשתי הן
 איך ידעתי לא אבל טוב. יסתיים לא שזה

 עם אז שיחותי בכל התיקים. מאחד להשתחרר
מוצא. חיפשנו שמיר,
9 י *

 הרגשתי מלכתחילה מצאנו. לא אברהם:
 זאת, בכל זאת. לעשות צריך הייתי שלא

 אני והנה תיקים, בלי שרים שישה אז כיהנו
 ברור לי היה כאלה. תפקידים שני ממלא
אש. אלי מושך שאני
 היא ריבקה. היתה אז בי שלחמה מי

 הקשבתי שלא לא זה תוקף. בכל לכך התנגדה
 ודבר, דבר בכל איתה מתייעץ דווקא אני לה.
עניין. בכל

הקשבתי שלא שגיאה היתה זאת באמת,

 יותר היית את ריבקה, נכון, אברהם:
 ריבקה לעשות. מה אין מהשאר. דומיננטית

אופי. זה — וג׳ינג׳י ג׳ינג׳ית, היא
 לכל בקשר אותי, מרגיז נורא ריבקה:
 את יודעים שלא הנסיעות, על הפירסומים

 על היו לא בכלל שלנו הנסיעות רוב האמת.
 וכל הבש־ס על־חשבון אלא המדינה, חשבון

אירגונים. מיני
יוז תנקוט שמבקרת־המדינה רוצה הייתי

האח בשנים השרים הוצאות את ותחשוף מה
 התורמים שמות את כעת שחשפה כפי רונות,
 איך כולם יראו אז שתרמו. הסכומים וגודל

להו גרמתי לא אני ואיך ביזבז, לא אברש׳ה
מיותרות. צאות

 עשינו אנחנו זאת! תחשוף שהיא מתה אני
 ביוזמתנו, זאת חשפנו לא שמעולם טעות

לציבור. זאת להבהיר טרחנו לא מעולם
 זה מצירי. גדול מישגה היה זה אברהם:

 ה־ את וכיוון לא־נכונה, תדמית יצר באמת
עיתונאי כתב פעם למשל, נגדנו. תיקשורת

,אגיגזזביסן
גנזוזס
* ז מ פ ג ז ס

 במיש־ תקופתי על מצטער אינני כי אם לה.
יפה. תקופה היתה זאת רד־המישפטים.

וכות מדברים לדעתכם, מדוע, •
 שיתוף־הפעולה על הרבה בל־כך בים

ביניכם?
 זה — תמיד שאנחנו מפני אולי אברהם:

 גם ביחד. — תמיד! אלא קרובות, לעיתים לא
 איתי עולה היתה היא חבר־כנסת, כשהייתי

 מאוד... אנחנו ימים. לשלושה לירושלים
לעין. גלויים
 אתייעץ שלא מדוע זה. את מבין לא אני

 אדם אותה?>היא אשתף שלא מדוע אשתי? עם
 להתייעץ לי מותר מדוע מסור. נאמן, חכם,

 הנאמנה שהיא אשתי, עם ואילו חבר, סתם עם
רבות. זה על חשבנו שנינו מכולם...? לי

 את פוצץ זה מקום באיזשהו ריבקה:
 עם תמיר שאברש׳ה אותם הרגיז האנשים,

 לא שהם גברים לכמה הזכיר זה אולי אשתו.
בסדר...

 ץמיד שאת לעובדה •ריבקה.
 היו ובחו״ל, בארץ אליו, מתלווה

ההוצאות. בהקשר גם מתייחסים
 שאני מזכירים היו תמיד־תמיד ריבקה:

 היו האחרים המיקרים מכל איתו. נוסעת
 אל מתלווה לא שרון לילי מה, מתעלמים.

 הן תמיד שולמית? בלי נוסע שמיר אריק?
 ודיברו כתבו כולם אבל אליהם! מתלווות

עלי.
הנ ששאר מכך נבע זה אולי •
 פחות בצורה לבעליהן התלוו שים

בולטת.

דו 1000־800 שעולות חליפות לובש שאני
 הכלכלי, במצב שלישראל, יתכן זה ואיך לר,
 לספר יכולה ריבקה אז כמוני. שנראה שר יש

 יכול אני מה שלי. חליפה כל עולה כמה בדיוק
מסודר? שאני יקר? נראה שזה לעשות,

 הקניות על הדיבורים כל או ריבקה:
 מי אותך: שואלת אני בחו״ל. עורכת שאני
 מאוד אני בארץ? לקנות לעצמו להרשות יכול

היש האופנאים של לתצוגות ללכת אוהבת
 אני מאיפה אבל אוברזון, גירעון כמו ראליים,

מחירים? כאלה לשלם לעצמי להרשות יכולה
 השתגעה לא התיקשורת בכלל, •

זאת? מסבירים אתם איד שניכם. על
 כש־ חמורה. שגיאה עשיתי אני אברהם:

 עם ישיר מגע פיתאום ניתקתי כשר, נבחרתי
 בשרותיהם להשתמש התחלתי העיתונאים.

 מצירי. חמור מישגה היה זה דוברים. של
 זה אבל מונח, במקומם כבודם — דוברים

 עיתונאים עם אישיים קשרים טיפחתי שלא
לעצמי. אסלח לא כך על —

 את תדמית... מין יצרו ולי ריבקה:
 חברי- אלי פונים היום ער מצחיק. זה יודעת,

 לי שיש חושבים איתו. לדבר שרוצים מיפלגה
עליו... השפעה

השפעה. לה יש נכון, זה אברהם:
ת לי שיש חושבים אבל ריבקה: א ז  כ

מפר לא שפשוט זאת לכל תוסיפי השפעה!
גנים.

ל ב א אי כלפייד, אי-הפירגון •
 לנתח ניסית במיוחד. בולט שית,

מדוע?


