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מזרחי $ כרמל
' ״נקג; יזכרו! לגיון רא׳צון מיקבי

 - לגרוס הנשיא סירב וזה
ס את ידיו הפו וכיצד י לתיאטרון ב

 לפני השבת במוצאי 9
המדי נשיא שהה עת שבוע׳

ב בחופשה נכון, יצחק נה׳
 הוא בתל־אביב, הילטון מלת
מ לכמה פרטית מסיבה ערך

 שבה בסוויטה האישיים ידידיו
 של העליונה בקומה התגורר׳

 מהאורחים אחד כל המלון.
 שאמר: הנשיא על־ידי התקבל
 ולא פרטי, בן־אדם אני ״הערב

 האורחים בין נשיא־המדינה.״
ד :פוליטיקאים שני רק היו  י

 העבודה, מיפלגת שב־ראש
 ושר-המישפ- פרם, שיסעדן

מר צדוק. חיים לשעבר טים
 עיתונאים היו האורחים בית

 מעריב עורך ביניהם ושחקנים,
 דבר עורכת רוזנפלד, שלום
 רשות־השי- כתבת זמר, חנה
 כידידת דווקא הידועה דור,

פרנ •שרה ראש-הממשלה,
 מידיעות והפיליטונאית קל,

לגי אחרונות ת. סי ש  בין ק
 בנאי, יוסי בלטו השחקנים

ני שלמה אלמגור, נילה
 (״שליימל׳ה״) ושלמה צן

 שאת למרות בר־שביט.
 שני שירתו האורחים שאר

 הנשיא טרחו המלון, מלצרי
מה אחד כל לכבד ואשתו

 המסיבה במו־ידיהם. אורחים
 הלילה, חצות אחרי הסתיימה

 ביניהם התחרו לסיומה ועד
 יותר יספר מי ואורחי הנשיא

בדיחות.

 ביקשו מסיבה באותה ₪
על שיספר מנבון ידידים כמה

או ואילו מ-גוריון, דויד
 ״תספר הוסיפה: נכון פירה

 בן־גור־ של האהבות על לנו
 אני זה ״על סרב: נבון יון.״

 אני שכרגע למרות מספר, לא
פרטי.״ אדם

 האחרונה בשיחתו אגב, 9'
 ראש־הממשלה, עם נבון של

 בראש שיצא כנין, מנחם
 לא למחנה־דויד, המישלחת

 בגין מדיניים. עניינים נדונו
ש ההכנות על לנשיא דיווח
וש כשרות בעניין שם נעשו
 ראש־הממשלה השבת. מירת
 הכשר האוכל על לנשיא סיפר

ה ספר ועל בשבילו, שהוזמן

במ למחנה־דויד שהובא תורה
השבת. תפילות עבור יוחד

 מנחם ראש־הממשלה 91
 ב- טובה לאווירה דואג בגין

 למח־ הנסיעה לפני לישכתו.
 ראש אותו ליוו שבה ונה־דויד,
 קדישאי, יחיאד לישכתו

אפ תת-אלוף הצבאי עוזרו
 ויו- פורן (״פרויקד,״) ריים

 פתיר, דן עיתונות לענייני עו
 בארץ לנשארים בגין הבטיח

 בנסיעתו אליו יצטרפו הם כי
 לקנאדה הבא. בחודש לקנאדה

 העיתונאי דוברו, את בגין יקח
 נקדימון, (״נקדי״) שלמה

 ראש־הממ־ מישרד מנכ״ל את
כן־אד- אליהו הד״ר שלה

תפו לענייני יועצו ואת ישר
אכנר. יהודה צות,

9 ראש־הממשלה, סגן 1
 ברצינות קיבל ידיו, יינאל

 כממלא־מקום תפקידו את רבה
ושר־הביטחון. ראש־הממשלה

 לבית־ נסיעתו את ביטל ידי,
 לשם במיכמורת, שלו הקיץ
 והורה שבוע, מדי נוסע הוא

 שעות כל במשך להמתין לנהגו
 ביתו ליד בהיכון והלילה היום

בירושלים. רמב״ן שברחוב
 מ- ידין ירד כאשר 9:

ראש־הממש־ ללישכת לישכתו
שהו בעת בה לשבת כדי לה,
בארצות־הברית, בגין של תו

ראש־ מזכירת כי הבחין הוא 1

קלימוב־יצ־ ידנה הממשלה,
 יונה כי לו כשסופר איננה. קי

 בחוץ־לארץ, בטיול נמצאת
לאל.״ ״תודה פלט:

הת ידין של עוזריו 91
 רבות פעמים בטלפון קשרו

 לוודא כדי הטלוויזיה, לבניין
 יבוא אומנם טלוויזיה שצוות
 ידין של ביקורו את לכסות

 הגז במסוף הפיגוע פצועי אצל
 בבית־החו־ ששכבו בירושלים,

הטלוויז כתב צדק. שערי לים
 פמה־ דן מישטרה, לענייני יה

הס מכך להימנע שביקש מה
 ״שני :ידיו של לעוזריו ביר

 חבלן מהם, (שאחד הפצועים,
נפ הילמם, סטיכ המישטרה

 מחוסרי־הכרה, בינתיים) טר
 לעשות חוסר־טעם יהיה זה

 לא ידין אולם הצגה.״ מהעניין
 לאחר־מכן דיווח סממה ויתר.

 דבר היה ״זה שלו: למערכת
מל עשרות שם הופיעו נורא.
 דחפו וצלמים, עיתונאים ווים׳

 ועשו והאחיות הרופאים את
תיאטרון.״ מבית־החולים

9 יו הד״ר שר־הפנים, 1
 כלל מסתיר אינו בורג, סף
 כממלא- גם לכהן הנאתו את

 שהותו בעת שר־החוץ, מקום
 במחנה־דויד. דיין משה של

 את העביר לא אומנם בורג
 ממישרד־הסנים מושבו מקום

שו הוא אולם למישרד־החוץ,
 הצה־ לשעות עד יום מדי הה

 שם מקבל במישרד־החוץ, ריים
 הנחיות ומחלק דיווחים שם

 של הצהרותיו כל גם והוראות.
 כשר־החוץ מונה מאז בורג,

כש חוץ, בנושאי היו בפועל,
 המצב על שם הוא הדגש את

בלבנון.
ניב חטיבת כנם לפני 9
 בקריית־ השבוע שנערך טתי,
 מיצ־ החטיבה לוחמי ערכו גת,
 ח״כ העיירה. ברחובות עד

 החטיבה ומפקד אדון יגאד
 ה- את קיבלו אכידן, שמעון

 בין הכבוד. בימת מעל מיצעד
 הרמטכ״ל- גם היו הצועדים
 צור (״צ׳רה״) צפי לשעבר

 (״יוסקה״) יוסף והאלופים
ו־ הש מנכ״ל כיום שהוא ע3ג

 אותו, להפתיע ״קשה :ולדבריה הישראליות, המיפלגות כל של דויג
 שלא פרנקל החליטה באחרונה הדבר.״ אותו כמעט נראה והכל
 ללכת התפקיד, ביגלל חייבת, שהיא ולמרות זמנה, את לבזבז

 אחרים עיסוקים לה מוצאת היא המשעממות, ולישיבות לוועידות
 כאשר פרנקל, הופתעה שעבר בשבוע המשמר. על עומדת שהיא תוך

בתל־אביב. משעממת פוליטית ועידה באמצע ציפורניה את עשתה

 שמואל ח״כ מבקש רבים שבועות מזה1111 אופירה
המדינה, נשיא מרעיית פלאטו־שרון

 מברית־ חדשים עולים ציירים של לתערוכה חסות לתת נבון, אופירה
 להיעתר מסרבת נבון בביתו. לערוך עומד הוא שאותה המועצות,

 הסיעות ראשי כל עם שיחד פלאטו הוזמן שעבר בשבוע להפצרותיו.
ראש־הממשלה מישלחת לכבוד הנשיא בבית לקבלת־פנים בכנסת,

 על שוב חזר באופירה, כשנתקל המאוחדת. היהודית המגבית של
 חסות, לתת מוכנה היא שאין לו השיבה לתערוכה. לחסותה בקשתו

 העולים עבור שלה טבעת״היהלומים את לתת מוכנה היא אולם
 הטבעת את אופירה מחלצת מימין בתמונה מרוסיה. החדשים
 יותר מאוחר לפלאטו. אותה נותנת היא משמאל ובתמונה מאצבעה,

לחסות. בבקשותיו והמשיך הנשיא, לאשת הטבעת את פלאטו החזיר

2141 הזה העולם20




