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לאנשים
777הנכונים!
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

 מיפ־ שיושב־ראש אחרי 8:
 פרס, שימעון העבודה, לגת
 אשת של תמונתה את ראה

 בגין, עליזה ראש־הממשלה,
 ב־ מכנסיים לבושה כשהיא

 ״מכנסיים :אמר קמנדדייוויד,
 פרצוף לה, יש בס קול לה, יש
 לה, יש ז׳בזטינסקי זאב לש

 עכשיו צריכה שהיא מה כל
 להיות תוכל היא ואז כיפה, זה
ראש־ממשלה.״ גם
 ל־ דווח מידה באיזו ■1

בירו ראש־הממשלה מישרד
ב הדיונים מהלך על שלים

לה יכול קמפ־דייוויד וועידת
 שהגיע אורח הבא. הסיפור עיד

 ראש־הממש־ ללישכת השבוע
 את לפגוש ביקש בירושלים לה

 מזרחי. אלי היועץ־המדיני,
 אולם לשיחה אותו קיבל זה

 כשהוא באמצע אותה קטע
ש הרדיו מכשיר את פותח
 מה לדעת מוכרח ״אני לידו.
 הסביר בקמפ-דייוויד,״ הולך

מזרחי.
 ראש־הממשלה במישרד 8!

ייג הפרופסור כי מתלוצצים,
 לכך הוכחה הוא ידי! אל

 בתקופתו ופוחת. הולך שהדור
 כראש- כן־גוריון דויד של

קוא משבר כשהיה ממשלה,
 ומפ״ם הדתיים, עם ליציוני
 לממשלה, להצטרף אם היססה
 תיקים. בעשרה ביג׳י החזיק

 מאיר, גולדה של בתקופתה
מממ גח״ל שרי פרשו כאשר
 היתה הלאומי, הליכוד שלת

 מופקדת מה, תקופת גולדה,
כש ואילו תיקים. שבעה על

 ראש- ממלא־מקום הוא ידיו
חמי רק בידיו יש הממשלה

תיקים. שה
 אל" גילה השחקנית 8!

 בערב- בביתה אירחה מגור
 יצחק נשיא־המדינה את שבת

 אופירה רעייתו את נכון,
 לקבלת־שבת ילדיהם שני ואת

 לא גילה נרות. בהדלקת מלווה
 של הספרדי הנוסח את ידעה

 כי לבסוף והחליטה הברכות,
 הנרות בהדלקת ישתתף הנשיא

האשכנזי. הנוסח פי על
 יצחק של יורשו אגב, 8!

 יושב- מאשר אחר לא הוא נבון
 בנק של המנהלים מועצת ראש

 פעם הוזכר ששמו ומי הפועלים
יעקב שר־האוצר, כמועמד

 והביטחון החוץ שרי ראש־הממשלה, בעוד[אור אריה
השט בעיות את לפתור מנסים ועוזריהם

 נסיו־ נאור אריה הממשלה מזכיר עורך קמפ־דייוויד, בוועידת חים
 לוח, לו להביא ביקש נאור הבעייה. את לפתור עצמו משל נות
 משוואות עליו מצייר והוא בבית־ספר, בכיתה הנמצאים לוחות כמו

 מהגורמים אחד כשכל המתמטיקה, חוקי על המבוססות שונות,
 הסדר ביניים, כהסדר פוליטית, מקבילה לו יש בלוח המופיעים

 כי מקווה נאור ובסיני. בגדה ושטחים מיפגש, נקודות חלקי,
 המתמטיות המשוואות לפתרון יגיע הוא דבר של בסופו

למצריים. ישראל שביו הבעיות את יפתור זה ועל־ידי

 להיבחר עומד הוא לוינסון.
העבו מיפלגת לישכת כחבר

 של מקומו את ויתפוס דה,
 עם שהתפנה בלישכה, נבון

המדינה. כנשיא בחירתו
 שעבר בשבוע כשיצא 8

 שוס־ אליעזר שר־הבריאות
 התרמות למסע לוונצואלה, טג

 שערי־צדק, בית״החולים למען
״תע :מישרדו עובדי לו אמרו

 חשיב בחוץ־לארץ.״ חיים שה
 יכול אני ״איך שוסטק: להם

 עם נוסע אני אם חיים לעשות
?״ אשתי

 מי נשאל שוסטק אגב, 8!
 כשר־הברי- מקומו את ימלא
 בחוץ־לארץ, שהותו בעת אות

 אף שלי המקום ״את והשיב:
למלא.״ יכול לא אחד
 של הבחירות מטה 8!

 טדי ירושלים, עיריית ראש
 הדבקת במיבצע החל קולק,

 מכוניות פגושי על מדבקות
לטדי יד ״תן כתוב: עליהן

הת צעירות במועצה!״ ורוב
 וביקשו בתחנות־דלק, מקמו
 את להדביק מהנהגים רשות

ב מכוניותיהם. על המדבקות
 ניגשה מתחנות־הדלק אחת

וביק מכונית בעל אל צעירה
 את -עליה להדביק רשות שה

 ״את הנהג: אותה שאל טדי.
 של המתחרה שם מה יודעת
 :הצעירה לו השיבה ?״ קולק

 משהו או מצא, לו ״קוראים
 :המכונית בעל השיב כזה.״
מצא.״ יהושע ואני ״נכון,

 שר־ההגנה שהיה מי 8'
ה במימשל ארצות־הברית של

 דו־ פורר, ג׳ראלד נשיא
ל הגיע ראמספלד, נאלד
 עם יחד פרטי לביקור ישראל

סו על מקפיד כשהוא בתו,
 נדהם ראמספלד הביקור. דיות

 בן- בנמל־התעופה כשהבחין
 מכונית- לו ממתינה כי גוריון
 בדרגת צה״ל קצין ובה שרד

 שלו כמלווה שמונה תת־אלוף,
בארץ. סיורו בעת

 את ראמספלד כשנשאל 81
 בארץ לפגוש רוצה הוא מי

 את אחד, איש ״רק השיב:
 לשעב־ שנינו פרס. שימעון

 הסכם על חתמנו ושנינו רים,
לישראל. 15האפ־ מכירת
 השבוע סיפר בהרצאה 8
גפ ארנון בנק־ישראל, נגיד
 לנגיד אין באנגליה כי ני,

ב המעוגנות סמכויות הבנק
 מרים שהוא ״מספיק אבל חוק,
ל איך יודעים והבנקים גבה

קרי נשמעה מהקהל התנהג.״
צריך ״אז גפני: לעבר אה

 רול" אריה את אצלנו למנות
 דול- בנק־ישראל.״ כנגיד צ׳ין
הסבו גבותיו בשל ידוע צ׳ין
והעבות. כות

ה של בוועדת־החינוך 8
 הליכוד, לח״כ היתה כנסת
ל כיצד הצעה מילוא, רוני
 הציע המורים. שביתת את חסל

 את אחד בחדר ״ננעל מילוא:
 ארליך, שימחה שר-דיאוצר

 הסר זבולון שר-החינוך את
 המורים הסתדרות מזכיר ואת

 את נפתח ולא לוין, שלום
 עשן, ייצא שלא עד הדלת

 להס־ הגיעו הם כי לנו שיבשר
 יושבת- כך על הגיבה כם.״
 אורה ח״כ הוועדה, ראש

 אבל עשן, ייצא ״אולי ז נמיר
 יעשו, שהם מהשריפה יהיה זה

ה את יסיימו שהם בגלל ולא
שביתה.״

 מנ- פרט ישיבה באותה 81
 יצחק מישרד־החינוך, כ״ל

להע התוכניות את שמואלי,
הש בתקופת התלמידים סקת

ה כי סיפר היתר בין ביתה.
 את לצבוע יישלחו תלמידים

 הנוער תנועות מועדוני קירות
 פעיל מאיר ח״ב שלהם.
 תימשך השביתה ״ואם הציע:

המו את לצבוע יגמרו והם
 שלהם, התנועות של עדונים
ללכ אותם לשלוח יהיה אפשר

התנו של המועדונים את לך
היריבות.״ עות
 השבוע שהתכנסה בעת 8|

היש הכדורסל איגוד ישיבת
האי יו״ר לפתע נחרד ראלי
 וקפץ עמיאל, אליהו גוד,

 זה היה נחש. כנשוך ממקומו
חב קול מבחוץ נשמע כאשר

 מכונית התנגשות של עזה טה
המכונית בטח זאת במכונית.״

החדשה, ויוזמה שינוי רשימת ח״כגורומב דויד
 ש״י של מחברי־חכנסת אחד היה

 הקפיד גולומג דודיק המיפלגח. של הראשון המכין לכנס שבאו
 נערך בו בית־סוקולוב באולם תלוי שהיה שלט ליד הזמן כל לעמוד
 שעליו לשלט, הנוכחים כל תשומת־לב את מפנה כשהוא הכנס,

עבור תודה (רובינשטיין), ואמנון (עמית) מאיר :כתוב היה
ש״י. של חולון סניף החתום: על לנו.״ שנתתם לחגים הש״י

שעב־ במדינה הבודדים האישים בין הוא ■!■!11 |1ך 711^
מהממשלה ההתפטרות חוויית את רו י |1 1111\

 יצחק בממשלת כשר־ההסברה מתפקידו התפטר כאשר וזאת מרצון,
 עמית, מאיר ליד והתיישב ש״י של היסוד לכנס הגיע יריב רביו.
 כאשר המתפטרים, השרים למועדון הצטרף לכן קודם יום אשר
 מה על יריב כשנשאל בגין. מנחם מממשלת התפטרותו את הגיש
מהממשלה.״ להתפטר איך חוויות ״החלפנו :השיב עמית, עם דיבר
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