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יעקב וזברון

 באנטבה בעצמו היה רביו ■צחק
ממכסיקו צ׳ק קיבל שומרו! ודן

 רכין יצחק של שכניו 0!
 את לאחרונה להעריך למדו

 לאיה אשתו, של מסירותה
 שמו השכנים לבעלה. רברן,

 רבין. בימיישפחת יחדש לנוהג לב
עו •שראש־הממשלה פעם בכל

 ליד לאה ניצבת הבית, את זב
 תפוח־עץ. לו ונותנת הדלת
 התפוח את לאכול מספיק רבץ

 למכונית יועד מדירתו בדרך,
 פעם בכל ומקפיד לו, הממתינה

 ל- התפוח שאריות את לזרוק
 ליד הנמצא פודהאשפה, וזוך

לבית. הכניסה
ב רבץ, גילה השבוע 8
 עצמו שהוא פרטית, שיחה
שעב אנטבה. את היטב מכיר

 קונגו) :(אז מאיר ביקר תו
 לאמן השליטים את לשכנע כדי
חז בדרך בישראל. צבאם־ את
 הנדסת- למד שהוא נזכר רה

 למפלי- משוגע ושהוא מים,
 במפל- לבקר החליט הוא מים.

 עבר בדרך המפורסם. ויקטוריה
באנטבה.

 הכיר תקופה באותה 1
 אידי של קודמו את רבין

 אוגנדה נשיא דאדא, אמין
דע אוכוטה. מילטון ד״ר
 היה אובויטה :רבץ של תו

חי בעל ותרבותי, מרשים איש
 לא ולכן מושרש, אנגלי נוך

 ה־ ששכנו בעוד מעמד, החזיק
 שהיא קנייטה, יומו מיזדחי,

 בפולקלור המעורה איש־שבט
מעמד. מחזיק ארצו, של

הסו במחיאות־הכפיים 0
 ׳ז-כה בתולדותיו ביותר ערות

 הידד, שדמה שר-המישטרה
 יצחק עם יחד הופיע כאשר

 הימישימר מתנדבי של בכס רבין
שו אחרי בבאר-שבע. האזרחי

 אותם מעייפים, נאומים של רה
 ומפק־ מקומיים עסקנים נשיאו

ה על השר עלה די־מישטרה,
 ״אני אחד: מישפט ואמר במה

 האזרחי •שהמישמו לכם מאחל
 כמו לפחות יצליח בבאר־שבע

 המקומית.״ קבוצת־הכדורגל
 שניות רק ארך השר של נאומו

 מחיאות־הכפיים אך ספורות,
 ארכו הבאר-שבעי הקהל של

דקות. כחמש
 הקצר נאומו בעיקבות 0!

 ראש־ הוזמן שר־המישטרה, של
 את פתח רבץ לנאום. הממישלה

 שקדמו ״אלה :באומרו דבריו
 דד על — הכל על דיברו לי

 כדורגל. על ואפילו מישטרה,
 על לכם לספר רק נותר לי

אנטבה.״ מיבצע
 ישיבת־המערכת לבאי 0'

 משה ישל עיתונו של הראשונה
ב שנערכה הזה, היום דיין,

 בבית •שבוע לפני הראשון יום
 הפתעה. נכונה בצהלה, דיין

 חברי לכל ערך שדיין לאחר
 ב־ סיור שלו החדשה המערכת

 לב שם כשהוא גן־העתיקות,
שהצ עיתונאיות לשתי בעיקר
 דכיש כרמלה - אליו טרפו

 מהארץ, טל וכילי ממעריב
 שבו לדיון הנוכחים כל התכנסו
 על-ידי ומשקאות עוגות הוגשו

 יעל ובתו, דיין, רחל רעייתו,
 שעזרה אחרי שיאץ־־דיין.

 הצטרפה המשקאות, בחלוקת
 התברר ונד לישיבה, דיין יעל

 עובדת תהיה יעל כי לנוכחים
במערכת. בכירה

 שעבר בשבוע כשהופיע 0!
 המיס־ במועדון וייצמן עזר
 הוא בתל־אביב, והתעשייתי חרי

 האורחים אהד על-ידי נשאל
ב להמשיך מתכוון הוא אם

 ״אני :עזר לו ענה פוליטיקה.
 לי שסיפר סיפור לד אספר
 היה אחד ,יהודי שלי: אבא
ולהת לרכבת להתפלח נוהג
 פעם בכל המושב. תחת חבא

היהו היה מישהו, עובר ׳שהייה

 לבסוף בישבן. בעיטה סופג די
 ,רב אחר: יהודי אותו שאל

 י׳ להגיע צריך אתה לאן יהודי,
והמו החבוט היהודי לו ענה
 יחזיק שלי הישבן ,אם כה:

לוויל להגיע רוצה אני מעמד,
לוויל להגיע מתכוון אני ,נה.

נה.״
ה על חזקה במיתקפה 01

 יצאו ידין ייגאל פרופסור
 הראשון אישים. כמה השבוע
ראש- של מקורבו היה שבהם

 מחלקת־ההס־ מנהל הממשלה,
 דב העבודה, מיפלגת של ברה

 ״הוא :ידץ על שאמר צמיר,
 מאחיו.״ טוב פחות לא שחקן
ה הוא ידין ייגאל של אחיו

ידין. יוסי שחקן
הצ ידין מתקיפי אל 01
 הקשיש מנהיגה גם השבוע טרף
 הוא חזן. יעקוב מפ״ם, של

 אישיות שאלות בתוכנית טען
מת ידץ ״ייגאל צה״ל: בגלי
 במיפלגת־העבודה, להיות אים
 רוצה שהוא היא הצרה אבל

 אינו ידיו ראש־ממשלה. להיות
 מבר־ מדי, חד מעבר שזה מבין

ב ראשות־הממשלה אל כוכבא
ימינו.״

יע באר-שבע איש גם 8;
 לתוקפים. הצטרף חלפון, קוב

 יועץ־הסתרים שהיה מי חלפון,
 והכריז ראש־הממשלה, של

ש ברשימה תמיכתו על עתה
 אריק להקים עומד אותה

 סיכוייו את לנתח וניסה שרון,
 טען הבאות. בבחירות ידין של

 ידין, של הקהל ״רוב חלפון:
 אלה הם עבורו, שיצביעו אלה

ב כיברת-דרך איתו שעברו
 ימה אבל ארכיאולוגיות. חפירות
הארכי החופרים שרוב לעשות

הארץ?״ את עזבו אולוגים
 את חלפון ניתח כאשר 0

 את חילק הוא ממשלת־ישראל,
ה השרים : סוגים לשני שריה

 והשרים־הפקידים. אמיתיים
 צדוק, חיים המישפטים ״שר

 אפשר שר־פקיד. הוא למשל,
 ולא אותו, להחליף בבוקר מחר
מי אם אבל דבר, ישו■ יקרה
שר- את להחליף ינסה שהו

תת אוזן, אהרון החקלאות
ה רחוב של הסביבה כל מלא

העבו מיפלגת (מישרד ירקון
ובעובדי-אדמה.״ בשחורים דה)

 חגי העיתונאים שני 0'
 ו־ דבר, כתב שיהיה מי אשד,

 פרנקל, שהה כתבת-הרדייו
 השבוע מימי באחד שהגיעו

הפ הירושלמית, לחצר שעבר
 ממדרגה עיתונאי סיפור סידו

ש לפני דקות כמה ראשונה.
את עזבו ופרנקל, אשד הגיעו

 הרב גוש־אמונים מנהיג המקום
 מאנשי ואחר דוויגגר משה

 סעדיה השחורים, הפנתרים
 ומוציאנו לווינגר מרציאנו.

 צעירות, שתי בלוויית הגיעו
 ויכוחים הערב כל ערכו אולם

 את ושכחו קולניים פוליטיים
אליהם. שהתלוו הצעירות

 הגינוי־לא־גינוי למרות 0
 ממכסיקו, ישראל זכתה שבו

 היגיע פעולת-אנטבה, בעיקבות
 לשר־החוץ שעבר השבוע ׳בסוף
 10 על-סד צ׳ק אלון יגאל

 מכסיקאי. מאזרח דולר אלף
 מיב- כל מצורף היה לא לצ׳ק
 הצ׳ק כי הבין אלון אבל תב,

 פעולת־אנטבה, בעיקבות הגיע
 של שמו על נשלח שהוא משום
 אלון שומרון״. דן ״גנרל
ההת לקרן הצ׳ק את העביר
 שעיבר, בשבוע שקמה נדבות
 להזמין עומדים הקרן וראשי

 הצ׳ק גב על לחתום שומרון את
להיפרע. יוכל שהוא כדי

 ח״כ דימונה, איש 0!
הפ אמיר, (״ז׳אק״) יעקוב

הדו מכונית שעבר בשבוע סיד
 פתוח. וחשבוו־הוצאות-דלק רה

 בכיר עובד שהיה מי לאמיר,
שנב לפני המדח ים בנזיפעלי

 זו חברה הציעה לכנסת, חר
 של־ כיוון שלה. יועץ לשמש

משכו לקבל אסור חברי-כנסת
 בכנסת, משכורתם מילבד רת

 המלח ים ומיפעלי אמיד הגיעו
 שלו הייעוץ שתמורת להסכם

צמו וולוו מכונית אמיר יקבל
 בלתי-מוג- רכב והוצאות דה

 פחו־ בטוח להיות כדי בלות.
חוות- אמיר ביקש ההסכם, קיות

 לממשלה, המישפט מהיועץ דעת
ב כדק. אחרון הפרופסור

ל ברק הודיע שעבר שבוע
 בהסכם יש לדעתו, כי, אמיר
מ המלח ים ■מיפעלי עם שלו
 למעביד, עובד בין יחסים שום

העיסקה. על לוותר נאלץ ואמיר
 סיעת־הליכוד בישיבת 01

 גם עצמו הזמין שאליה בכנסת,
 יעקוכי, גד שר-התחבורה

מג ח״ב הליכוד מנהיג סיפר
רצה כי ליעקובי כגין ם ה

 למלכת־היופי מיבדק לשלוח
 כאשד מסיגגר־מור, ריגה
 בתואר זכייתה על לו נודע

 ב־ לכתוב ״רציתי מיס־תנל.
 יאבל ,יופי/ :אחת ׳מילה מיכתב
 מדי פיחות שזה לי אמר הדואר
 את לשלוח ואי־אפשר מילים,

אותו.״ שלחתי לא אז המיברק.

 אם״ ח״כ של תכונתו 01
 לאחר מהמפד״ל מלמד רהם

 שוב השבוע היתה לפגישות
 לווילת- הוזמן הוא בעוכריו.

 הוגו התעשיין דשל הפאר
 ל* בהרצליה-פיתוח, רץ שווא

לכ שנערכה מסיבת־קוקטייל
 מי פרידמן, דויד של בודו

 לפיתוח חבנק מנכ״ל שהיה
 אלד, בימים ועבד התעשייה
הוז האורחים הלל. לקונצרן

 ׳ומלמד, בערב, שש לשעה מנו
 והגיע איחר בקודש, כדרכו

 כשהאורחים שמונה, בשעה רק
 לפרידמן פנה הוא עזבו. כבר

 שהייתי,״ ״תרשום לו: ואמר
מהמקום. להסתלק ומיהר

 של האחרונה בתוכנית 0!
דני המגיש סיפר הכל־בו־מק

 דו״ח על פאר (״דני״) אל
 ושעלד, קיבל שאותו תנועה,

 הגד שלא משום לירות, 200 לו
 את אולם חגורת־הביטחון. את

 פאר סיפר לא האמיתי הסיפור
 את עצר השוטר בטלוויזיה.

 לעגה בו שבוע באותו פאר
 של לשגיאות־חכתיב הכל־בו־טק

 דו״הות. הרושמים השוטרים
 השוטר, אותו זיהה פאר לדברי

ל והלך ריישיונותיו את לקח
■יותר כעיבור רק שלו. ניידת

 של הפירסומאים המשקה. את ששותים אותם מוכיחים שאותה חרבה הגבריות על שלה הפירסומת
 קובה שליט הגבריות: את לדעתה המוכיחים אישים, לארבעה כפילים ארבעה לקחו האיטלקית החברה

ניכסון. ריצ׳ארד ארצות־הברית, של המודח ונשיאה מאו היושב־ראש הישראלי, דיין משה קאסטרו, פידל
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