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 שייכת מיפלגה לאיזו 8
 ה־ לכל מעל העומדת הדמות

 נשיא־המדינה בארץ, מיפלגות
 קציר? אפריים הפרופסור

 הנואמים אחד ביטל כאשר
 שנערך, העבודה מופלגת במרכז
 האפשרות את שעבר, בשבוע

 הליכוד למנהיג יקרא שהנשיא
להר עליו ויטיל כגץ מנחם

ח״כ לעברו צעק ממשלה, כיב

 וראש־ המדינה נשיא הגיעו זה
 למסקנה המתפטרת הממשלה

 את לפטר צריך לא שעדיין
 זה אחר. בעם ולהחליפו העם
 ב־ יום־העצמאות, בערב היה

 כששרי־ ,ישראל נשיאי מישבן
 הנשיא את לברך באו הממשלה

 שהתנהל דו־השיח החג. לרגל
 כלקוח ניראה לנשיא גולדה בין

היה זה אבל סאטירי, ממערכון
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 בחווילתם. ביומו יום במדי ערכו ׳אותו בטיול־בוקר, והגדול לין
 חולשתו למרות הקולנוע, על לוותר עדיין מוכן אינו הישיש צ׳פלין
 סייס אלה בימים ולהתרכז. לדבר מתקשה שיהוא והעובדה הרבה

 תופעה על בקרוב, יפיקו אותו לסרס תסריט כתיבת ענק־הקולנוע
 ושאינם ציפורים, וחציים בני־אדם חציים שהם אנשים של מוזרה

ציפורים. עם ולא י בני־אדם עם לא להסתדר י מצליחים

 ״הנשיא בלעג: כרעם משה
שלנו״. הוא

 מרכז בכנס הכוכבים יאחד 8:
 בשבוע שנערך העבודה, מיפלגת
 שיחיה מי ספק בלי היה שעבר,

 עקיכא הראשון שר־התיירות,
 בעת היתד, לגוברין גוברין.

 את כינה בה פליטת־פה, נאומו
 לקום העומדת סמשלת־הביניים

 וידידיו בינונית״, ״ממשלה בשם
 היתד, כי להישבע היו מוכנים

 כאשר מכוונת. פליטת־פה זו
 ספיר, פינחס שד־יהאוצר נאם

 המועמד של תכונותיו את והציג
 יצחק על־ידו, כביכול המומלץ
לעי עצמו אזכרת תוך רבץ,

 גוב- אותו שיסע קרובות. תים
 צחוק שעוררה בקריאה, רץ

 ממליץ, אתה מי ״על באולם:
 כשירד ״1 ספיר על או רובין על

 הנואמים, במת מעל גוברין
 של נסאו על התיישב ׳הוא
 ושר־החינוך ראש־הממשלה סגן

 אלון כשחזר אלץ. יגאל
 דקות מיספר עמד הוא למקומו,
 לרמוז כדי הכיסא, ליד בנימוס
 גויברין אולם לקום, לגוברין

 אלון של לכיוון מלהביט נמנע
 עד מקום, באותו יושב ונשאר

להפסקה.

בשלב לדאגה. מקום אין 1

 לגולדה סיפר הנשיא ברצינות.
 ברמת־ במובלעת ביקורו על

 לראות תענוג היה ״זה :הגולן
 על כשירו שלנו, החיילים את

נפ בחורים באמת, אווירונים.
 גולדה: על־כך הגיבה לאים.״

 אמר אחר־כך ספק.״ אין ״בזה
 יוצא עם בסך־הכל ״זה :הנשיא

 איתו, הסכימה גולדה מהכלל.״
 שאמרה מה באוזניו ציטטה ואף
 כשבאו אחת, באסיפה פעם

השי והיא העם על והתלוננו
 יהודי עם לכם יש ״האם בה:
 קציר פרופסור ״1 טוב יותר

 הצהרת־ ומסר עימד״ הסכים
ל בדיוק. ״זהו לעם: ארגעה
 איננו הרי העם את החליף

רוצים.״

ה אלוף־פיקוד־הצפון, 8
 איתן, (״רפול״) רפאל אלוף

היו בזכות לאו־דווקא התפרסם
 הוא ,להיפך מופלג. דברן תו

 בכל במילים ומקמץ חוסך
 במסיבות- מופיע כשהוא מחיר.

 בין הימורים נערכים עיתונאים
 אחת על ישיב אם העיתונאים,

 יותר המכיל במישפט השאלות
 הוא כלל בדרך מילים. משמונה

 ״לא.״ או ב״כן״ להשיב מבכר
 בשבוע רפול הגיע לשיא אבל

על־ידי נשאל כאשר שעבר,

 רואה אתה ״איך כתב־צבאי:
 השיב ?״ כיום הסורי הצבא את

״בימישקפת!" רפול:

 של בחולשותיו הגדולה 1
 ראש־הממש־ לתפקיד המועמד

 כלולה אינה רכץ, יצחק לה,
 נגדו שהפיץ במיסמך :כלל

 וייצמן. עזר (מיל.) האלוף
מס למרציפנים. החולשה זוהי
 משום־מה, להוט, רבץ כי תבר

 דבר מכל יותר זה ממתק אחרי
 לדברי מסוגל, והוא אחר,

 מרצי־ כמה לחסל יודעי־דבר,
בזה־אחר־זה. בריאים פנים

 שחזו הטלוויזיה צופי ■
 בדיווח שבועיים, לפני בשבת,

 לבחירת שנערכו המגעים על
ב לראשות־ד,ממשלה המועמד

 פינחס שר-האוצר, של ביתו
 להתפרצותו עדים היו ספיר,

 צלם־הטלוויזיה כלפי ספיר של
 את הסתיר ספיר אותו. שצילם

 ״אפילו :הצלם לעבר וצעק פניו
 אותי לרדוף צריכים הם בשבת

 קטע !״ותנוח הביתה לך —
 שודר שלא מה אך שודר. זה

 ספיר שאמר אחרים דברים היו
 שצילם מי כהן, יחיאל לצלם
 התרגז שספיר מסתבר אותו.

 הצלם המשיך כאשר ברצינות.
 גערותיו, למרות אותו לצלם
ממשל עובד ״אתה :עליו צעק

 אתה וכעובד־המדינה — תי
לי!״ לשמוע חייב

ה נתן אישית דוגמה 8
 אליהו (מיל.) אלוף שבוע

 לדרגת שהורד מי כן״חור,
 הצובר בן־גוריון, על־ידי טוראי

 אישיות. בדוגמאות ותק כבר
 התנדב יום־ד,כיפורים במילחמת

 לשמש גויים, שלא האלוף,
 במחלקת משאית־אשפה כנהג

 תל־יאביב. עיריית של התברואה
 את האיש נטל השבוע ואילו

 לקרייודשמונה. ויצא אשתו,
 לעיירה בא לא שבן־חור אלא

 הזדהות להביע כדי הצפונית
 התושבים. עם בלבד מילולית

 להעתיק עומד שהוא הודיע הוא
ה משיכון מגוריו מקום את

 לקריית־שמונה, צהלה, צמרת
 להכשיר כדי לשם הגיע וכי
החדש. ביתו להקמת הקרקע את

 במיוחד נירגש שהיה מי 8
 ב־ שנוצרו החדשים מהיחסים

 שר־ היה העבודה, מיפלגת
ה שבימי אכן, אכא החוץ
 המועמד קביעת על מאבק

 ל־ התייצב לראשות־הממשלה,
ץ שר-ההסברה של צידו ע מ  ש

ה הידידותיים היחסים פרם.
 גם נמשכו השניים בין גלויים
 כך על אמר ההצבעה. אחרי

 לשער ״קשה :הניפעם אבן
 ומים, כחודש לפני כזה. מצב
 ארוחית־ איתו אוכל הייתי אילו

 נחשב הזה המעשה היה בוקר,
בגבעה...״ פילגש למעשה

מנו דידי לפיזמונאי 8
 הגדרות מצב לאותו היו סי,

 מרכז חברי את אחר. מסוג
 חריש מיכה העבודה, מיפלגת

 חסותו בני גרנית, וישראל
 נגדו, שיצאו ספיר, פינחס של

פינ ״מלחכי בשם דידי כינה
 אבא של מצבו את ואילו חס...״

 על בפראפראזה הגדיר אבן
 עשו מה — ״אבן הפסוק:
?״ הבונים

 פסח חול־המועד בימי 8
 קבל התערבות באילת נערכה

 הפועל הוועד איש עם־ועדה.
 דרור, אמנון ההסתדרות, של

 מלון של בעליו עם התערב
 (״פאפו״) אלי האדום הסלע

 מאיר גולדה כי פאפושאדו
 שבוע תוך מתפקידה תתפטר

להעניק הבטיח דרור ימים.

 גולדה, תתפטר לא אם לפאפו,
הב פאפו ואילו ויסקי, בקבוק

 אכן אם לאמנון, להעניק טיח
 ימי ארבעה גולדה, תתפטר

 ולכל לו במלונו, חינם בילוי
הופ כתב־ד,התערבות משפחתו.

 איש של בידיו למישמרת קד
 עברו עינכ. עזריאל העסקים

 וגולדה ההתערבות, מיום יומים
 מסרב פאפו אבל התפטרה.

 ״אמנון ההתערבות: את לקיים
 שבוע,״ בעוד תתפטר שהיא טען
 כבר התפטרה ״והיא טוען, הוא

יומים.״ כעבור

חרי מילולית התנגשות 8
פינ שר־האוצר בין היתד, פה
 ממקורביו אחד לבין ספיר חס

 שריד, יוסי ח״כ ונושאי-בליז
 קרא בו ספיר, של נאומו לאחר
 העבודה מיפלגת לצירי השר
 מועמד עבור להצביע שלא

 משום ראש־הממשלה, להרכבת
 אין מהמועמדים לאחד שאף

 שריד, ממשלה. להרכיב סיכוי
 רבץ, של במועמדותו שתמך

 בוגד, ״אתה ספיר: לעבר קרא
 המיפלגה! את תחסל אתה

 תטלפן לא אם לך! תתבייש
 ותודיע חברי־המרכז לכל ׳מחר
 את נכון הבינו לא שהם להם

כולנו אנחנו היום׳ שלך הנאום

 להצלחת הסוד את 8
 השנים כל משך בבחירות מפא״י

 בבחירות המסויים כישלונה ואת
 הממד מזכיר גילה האחרונות

 ידלין ידלין. אהרון לגה,
 את עורכים היו תמיד כי סיפר

ה יום המזל, ביום הבחירות
 בבחירות ״רק בשבוע. שלישי

 הבחירות כי רצינו האחרונות,
 ולכן ,1973 בשנת עוד תיערכנה

 של האחרון ביום אותן ערכנו
 יום ולא שני יום שהיה השנה,

אמר. שלישי,״

 היד, יכול רבץ יצחק 8
 במירוץ יזכה אומנם כי לנחש

 מופלגת מועמד תפקיד על
 לפי לראשות־הממשלה, העבודה

הצטר היה האחד סימנים. שני
 העבודה, מיפלגת דובר של פותו

 מיד רבין, אל פרי, יורס
 לראשונה. כמועמד שמו כשעלה

מתפ בחופשה היה אשר פרי,
 הצטרף כדובר-המיפלגה, קידו

 רבין בשביל שעבד לצוות
 עצמו טיפול אותו לתת וסירב

 פרם. שמעון השני למועמד
 לא לו ממקור תמיכה אולם
 כאשר רבין קיבל כלל ציפה

 רפ״י מעסקני אחד אליו הצטרף
 אשר חלפץ, יעקב לשעבר,

סירב, רבין לנהגו. להיות ביקש

בהצגת־ אווחי־הכבוד היושתן ואריק לירי
 תוכניות־היחיד של הבכורה

 ״׳בת־דור״ באולם השבוע שנערכה אליברשטיין, חווה הזמרת של
 קל, באיחור ■משהופיעו, להפועיה. גרמו כורחם בעל אולם בתל־אביב.

 את הסתירה שלא בזמרת, התחרו הקהל, של תשומת־הלב את משכו
מקומותיהם. את שתפסו לאחר שרון, הזוג בני בתמונה, כך. על רוגזה

 שנדהם ספיר, !״נגדך נצא
 לא שריד, של מהתפרצותו

לו. השיב

 לתרגם שידע הראשון 8
 המצביעים מיספר את לאחוזים

 ואת )540/0( רבץ יצחק עבור
 שמעון עבור המצביעים מיספר
 המועמד לתפקיד )46ס/0( פרס

 שר- היה לראשות־הממשלד״
 והפיתוח התעשייה המיסחר,

 הגיעו כאשר כר־לכ. חיים
 בהן לשורות ההצבעה תוצאות

 מיהרו המערך, שרי רוב ישבו
 כדי ועט נייר לחפש כולם

 האחוזים. חישוב את לערוך
 ערך הדרך, את קיצר בר־לב

 כף־ידו, על בעט החשבון את
 שהלך עד מלוכלכת שנשארה

לביתו.

 אליו נדבק רגע מאותו אולם
 שומר־ מעין לו והיה חלפון
 מקום לכל עימו נסע ראש,

 כל ליד לו המתין במכוניתו,
 בישיבה, רבין היה בו מישרד
ערב. בכל הביתה אותו וליווה

 נעימה בלתי תקרית 8
 לבין ידלין, אהרון בין אירעה

 אחדות־העבוזד, מראשי אחד
 חד,״כ תחבורה, שר־ה שהיה ומי

 שידלין, בעת כרמל. משה
 עסוק היה הבמה, על ישב אשר

 בעת המפריע הקהל בהרגעת
 כרמל אליו ניגש המרכז, ישיבת
 דבר- לו ללחוש וביקש מאחור

 הבחין שלא ידלין, באוזן. מה
 להסב מבלי צעק כרמל, זה כי

 אותי תעזוב ״רגע, ראשו: את
כרמל זמן!״ לי אין עכשיו,

1913 הזה העולם8


