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מזרחי $ כרמל
קנו ד ט־יז יזניזז רא׳יייז ו ב וז ק ״ו

 את לכוות חון ׳*וקב חור מדוע
..פאשיסט!״ שוב בגין מוח□

 ממני ביקש שניט ״לפני ■
 מלקרוא להימנע הכין מנחם

ש בשבוע גילה פאשסט,״ לו
של הקשיש מנהיגה עבר

ל ״נעניתי חזן. יעקב מפ״ם,
 דהרתי עכשיו אבל בקשתו.
 הסביר פאשיסט.״ לו לקרוא

ספ ״זה :זאת עשה מדוע חזן
הלי באסיפת אמר שבגין ני

הא שהדגל בתל־אביב, כוד
יהודים.״ של דם רווי דום

 החדש, שר־האוצר כשבא 8
ליו, שימחה  מידיו לקבל אי

 יהושע היוצא שר־האוצר של
 מישרד־האו- את רכינוביץ׳

ה הלישכה בפתח עמדה צר,
 זנג, זההה הוותיקה מזכירה

 של כמזכירתם גם שעבדה מי
 זאה המנוח, ספיד פינחס

ו י  היא רבינוביץ׳. ויהושע ש
ו ארליך ■של פניו את קידמה
: אמרה  מר השר, ״אדוני לו

 .□חדרו.״ לך מחכה ,רבינוביץ
 הביט הדלת, את פתח ארליך
 ורבעו־ שמאלה, הביט ימינה,

 הנדהמת המזכירה איננו. ביץ׳
 :ואמרה להתאפק, יכלה לא

 מחדרו, יצאתי כרגע ״אבל
 וחיכה לבדו בו נמצא והוא
 כאשר נפתרה התעלומה לך.״

 בחדר פתאום הופיע רבינוביץ׳
 אלא נעלם, לא כי והסביר,

 אל האחורית׳ בדלת יצא פשוט
השירותים.

 רבינוביץ׳, של עוזרו ■1
 לא הוא כי טוען דיין, מאיר

לדב מחילופי־השילטון. נפגע
ביץ׳ עם סיכם ריו,  עוד רבעו

לשלי ייצא כי הבחירות לפני
וכ מישרד־האוצר, מטעם חות
ה השר מתכוון לו הידוע כל

 לעמוד ארליך, שימחה חדש,
 הקודם השר של בהתחייבותו

כלפיו.
 דיין משה שר־החוץ ■
באנשים עצמו להקיף אוהב

דיין משה של צאצאיו מבין היחידה היתה 1 זךיזו!■ *1(1111
11# טכס את עימו לחוג כדי לכנסת שנאו | י '

 שיאון, דג תת״אלוף בעלה, בחברת באה יעל כשר״החוץ. השבעתו
 התארך. בכנסת והדיון מאוחרת, היתה השעה מיכל. ובתה

 אותה והובילה הידיים על יעל אותה נטלה הילדה, כשהתעייפה
 נשאה זרועה תחת ארוחת־ערב. המישפחה אכלה שם המיזנון, אל
 למשכן גמור ניגוד (המהוה ״ההוביט״, הפופולרי הספר את יעל

במיזנון. בו קראה הכנסת, ביציע לקרוא שאסור וכיוון הכנסת).

 מסר ולא טישרדו את רהי
 רמזיו לפדות לקדישאי, אותו

ראש-הפמשלה. של העבים
■ מ הוצא שלא היחידי !
 לענייני-עי- היועץ הוא חדרו

ידי שהוא פח׳יר, דן תונות,
 תחדש הדובר של האישי דו

הו ראש־הסמשלד״ של לי  א
ו לא השניים גן־אלישר.  ז

מקו על רבים שאינם בילבד
 יח־ פקיימים הם אלא מותיהם,

דן מצויינים סי־עבודה  מכניס ו
לעבודה. בן־אלישר את
 שהיה מי יחס, יונה ■1

 נד שר־ד,תחבורה של עוזרו
 על־ השבזע נשאל יעקכי״

 ב־ אכסודום בקפה ידידים ידי
עכ עושה הוא פה תל־אביב,

 עוזרו ״אני יהב: השיב שיו.
 הנדהמים לשומעיו בגין.״ של

 את בידיו מחזיק ״בגין :הסביר
 שלא ועד שר־התחבורה, תיק

 עדיין אני החדש השר ימונה
פוטרתי.״ לא

 שרי שערך במסיבת־גן 81
ר (מיל.) אלוף ביטחת ז  ע

 הוא בסישרד־הביטחוו וייצמן
 שנשא בעת ביותר. נרגש היה
 ואמר: לפתע חדל נאומו את

 הכי שנמצא מפי מבקש ״אני
 שיביא קוניאק, לכוסית קרוב

 תוך לחיים.״ ׳ונשתה אחת לי
לי לכוסית־קוניאק המתנה כדי
 בתחרות, מנחה כדרך עזר, ווה
 אליו, הכוסית של הבאתה את

 דא־ יגיע מי נראה ״נו, :ואמר
 חיל־הא־ — הכוסית עם שוו

חיל־ד,מו חיל־השיריון, וויר׳
 עם ובא הקרב זה מיהו ו דיעין
ה לבסוף הקוניאק?״ כוסית
 אחת הקוניאק את לו גישה

 ,״אה, אמר: ועזר המלצריות,
 הגיע השק״ם שחיל רואה אני

ראשון.״

 מרדכי (מיל.) אלוף 8!
לישר־הבי- ערך הזד (״מוטי״)

בגין מישפחת
נ המישפחה אבי הושמע שבו

 לכיא, נפתלי עוזרו, דתיים.
 כישר־הביטחון עוזרו שהיה מי

 שר־ה־ של עוזרו ולאחר־מכן
 הוא פרס, שימעץ ביטחון

 שאינו ירא־שמיים, דתי יהודי
 והוא בשבת טלפונים על עונה
 לאו. ישראל הרב של אחיו

 דיין של החדש מנהל־לישכתו
 רוכינ אלי הד״ר הוא

עקי־ בני תנועת חניך שטיין,

 הראשונה בשורה מלא בהרכב נכחה
 ביום בכנסת, המכובדים יציע של

:לימין משמאל ישראל. ש-ממשלת

לגוש־אמונים. ומקורב בא
טוענים, במישרד־החוץ 8!
כ שגיאה עשה דיין משה כי

 המישרד, דובר את שפיטר
מספ ולראייה פרימוד, אבי
ה העיתונאי כשפגש כי דים

 ציטרין ליאון הנודע צרפתי
 יגאל הקודם, בשר־החוץ

ש פרימור, על לו אמר אלון,
שג־ של םםח־ד,עיתונות נ היה

 ; בגין, עליזה ראש־הממשלה רעיית
 מילוא, מתי חותנו לאה, הדיילת

מושב מילוא. חסיה הבכירה ובתו

 ״,כבר :בצרפת ישראל דירות
ומעו במיקצ׳וע, - אני ישנים 60
 מבריק דיפלומט פגשתי לא לם

כפרימור.״
 מזכירו ביו היחסים גם 8!

 קדי־ יחיאל בגין, של הוותיק
 מנהל לתפקיד שמונה שאי,
 לישכתו לראש בגין, לשכת

מחו מיזרחי, אלי רביו של
מיז- פינה לא עתה עד דדים.

 בתו הלפרין, רחל בגין של זחותו
 אוסנת אורית, איילת, נכדותיו

לגנון. יותר דמה הראשון הכנסת

הש שבה מסיבה, החדש טחון
 המשותפים חבריהם כל תתפו

 בהיעדרו בלט ובגי־מישפחתם.
כני־ אלוף חיל־האוויר מפקד
 שיחסיו פלד, (״בני״) מין
 טובים אינם וייצמן עזר עם

 מן נעדר שר־החוץ גם ביותר.
 אשתו- נכחה שבה המסיבה,
 אחד שהיא דיין, רות לשעבר

ה- וייצמן. ראומה של תה

1 *לי/ס הזה הווולח6


