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מזרמי כרמל
יעקב חנת! לציון יא׳*ת סיקנז

 להפריע כדי מסיבה ערכו ׳!,ד שבני
לבנות בנעליים בא לוי ודויד השר. למסיבת

11* 1ל  יחד קמפ־דייוויד לוועידת האחרון ביום הצטלמה ראש־הממשלה של רעייתו 1!1,\יו |1
• 11• • *  המחנה, בשבילי בעלה עם טיילה כאשר זה היה המחנה. שער ליד בעלה עם 1 *

 ן״ היום לך יש סקופים ״איזה מילנר. משה הממשלתית לישכת־העיתונות צלם הופיע כשלעומתם
 המחנה, שער ליד אותך אצלם אם ״אבל מילנר, התוודה סקופ," שום לי ״אין מילנר• את בגין שאל

 בגין אבל המחנה, את לצאת צריכים בגין ומנחם עליזה היו השער ליד להצטלם כדי סקופ.״ יהיה זה
 עיתונאים אין אם לוודא מילנר את שלח הוא בשאלות. עליו שיסתערו עיתונאים לו ימתינו ששם חשש

 להצטלם כדי מהשער בגין הזוג יצא המחנה שומרי בידי שסולקו אחרי שרק שניים, שם היו בסביבה.
״למזכרת״. — השער ליד עימו להצטלם שלו שומרי״הראש כל את גם בגין הזמין אחר־כן לידו.

 ארצות־הברית, נשיא 0'
במי נפרד קארטר, ג׳ימי

ה מהשופט ביותר חמות לים
 אהרון הפרופסור עליון,
 המיש־ יועץ שהיה מי ברק,

לממש המישפטי והיועץ לחת
 בין הידיים לחיצות בתום לה.

 לברק, קארטר אמר השניים
 :ברצינות ספק בצחוק ספק
 לארצוודהב־ לבוא תחליט ״אם
 ב- שופט מישרת תקבל רית,

כאן.״ העליון בית־המישפט
 קאר־ כשנפרד גס אגב, 0!
פ דן המישלחת, מדובר טר

ב ״לדאוג ביקשו הוא תיר,
ל שוב להודות מייוחד אופן

 שלו התרומה על ברק, אהרון
השיחות.״ להצלחת

 פתיר, מדן אחרת פרידה 0׳
 ג׳ודי הבית-הלבן, דובר של

 ״ברצוני :לו שאמר פאואל,
 ששמרת זה על לך, להודות
מאוזן.״ יהיה פאואל שג׳ודי
כששוא עצמו, פתיר 01

 בקמם־ היה ״איד אותו לים
 במישפט זאת מסכם דייוויד,״

החב לכל מאחל ״אני אחד:
כזו.״ מחנאות שלי רים
 מנחם ראש-הממשלה 0!

 את הסתיר לא מעולם כנין
 ויפות, צעירות לנשים נטייתו

ל שהביאו אל־על במטוס אך
 אחרי מ״לחזר״ נמנע הוא ארץ,

 זאת, ״לעומת אל־על. דיילות
 חיל- מטוס מדיילת הירפה לא

 שהטיסו האמריקאי, האוויר
 לא הוא לניו-יורק. מוושינגטון

הדיי את ולחבק מלנשק חדל
 לה ולומר דכרה, ששמה לת,
 ״אם :שלו הידועה החוכמה את
נשוי...״ הייתי לא

 נהנה העוקץ מהסרט פת.״
 כי וטען מאד, ראש־הממשלה

 על ואילו מצויין.״ סרט ״זה
 :סיפר נשואה לא אשה הסרט

כש הסרט.״ באמצע ״נרדמתי
״יו השיב: מדוע, אותו שאלו

שם.״ מתפשטים מדי תר
 יושב־ראש הבחין כאשר 0!

 שיט־ ח״כ העבודה מיפלגת
 בראש־הממשלה פרם, עון

לאו צועד כשהוא בגין, מנחם
בנמל־התעו־ וחצי קילומטר רך

 פרושות כשידיו בן־גוריון, פה
 העיר: הוא האפיפיור, בסיגנון

 משומרי- שאחד משוכנע ״אני
 בגב אקדח לו תקע שלו הראש
 אחרת הידיים, את הרים ובנין

הו הוא מדוע להבין אי-אפשר
כך." לך
כ כי מספרת, הבדיחה 0'

 דויד שר-הקליטה, נשאל אשר
 לנמל־התעופה הגיע מדוע לוי,

 ראש- פני את לקבל בן־גוריון,
נעליים נועל כשהוא הממשלה,

ה לכבוד ״זה השיב: לבנות,
שלום.״

 אהרון שר-הדתות, 0!
 כבעל ידוע חצירה, אטו־
 שראש־המנד לאחר דק. הומור
 מי כל את לחבק סיים שלה

 בגמל־דד לברכו, בתור שעמד
 :אבו־חצירא אמר תעופה,

 חיבק שבגין חושבים רק ״אתם
 הוא פתאום? מה כולנו. את

עלינו.״ נשען פשוט
 אבו־ כשנשאל אגב, 0'

 סגן־ במקום עשה מה חצירא
 ידין, ייגאל ראש-הממשלה,

ל ראש־הנןמשלה את שליווה
 החיבוקים מסלול אורך כל

 מונה ״ידיו השיב: הוא שלו,
ראש.״ כשומר
 ראש־הממשלה מקורבי 01

 מלא בגין כי לספר, יודעים
 נוף עקיבא מח״כ התפעלות

בשו הוא גם שהמתין מד״ש,
 לאחר הארוכה. המברכים רת

 בגין סיפר החיבוקים מיצעד
 כך כל ״נוף ממקורביו: לאחד
 הוא אותי, חיבק לא הוא עדין,

אותי.״ ליטף גם
 בנמל-דד הטכס לאחר 0

ה ואישי השרים ערכו תעופה
עוצ של מדוקדק ניתוח מדינה

ראש־ד,ממ של החיבוקים מת
 כי הוסכם, דעות ברוב שלה.

 העניק ביותר העז החיבוק את
 ארילו לשר־החקלאות בגין

 זכה שלא ביגלל אולי שרון,
 את ואילו מאריק, מלא למענה

העני ביותר הארוכה הנשיקה
 לשר- דווקא בגין עליזה קה

הורביץ. יגאל התעשייה
 שמו בלוד הממתינים 0;
 לדעתם, לה, שיש לעובדה, לב

 חיבק בגין פוליטית: משמעות
 שר־הפנים, המפד״ל, איש את

 נמנע אך בורג, יוסף הד״ר
 המפד״ל שרי שני את מלחבק

 זבולון שר-החינור האחרים,
 אבו־ אהרון ושר־הדתות, המר

 בלחיצת הסתפק הוא חצירא.
ידם.

ב צפה ראש־הממשלה 0
 במהלך סרטים וחצי שניים
 החצי בקמפ-דייוויד. שהותו

 מיל־ ארנון של סרטו הוא
 הוצא ממנו המדוזה, מגע צ׳ן,
 הנשיא על-ידי באמצע בגין

ש הסרט מחצית על קארטר.
מזו* היה ״הסרט אמר: ראה,

1/1** 11 1 בארצות״הברית, סובן־נסיעות שהפך הישראלי, יחסי״הציבור איש ן■1\11*1
| יי11 ׳11111# #| #1 # הגיא מייק כה. מופיע שאינו למרות זו בתמונה הדוק קשר קשור ^

 לה קנה הוא בירושלים סטמפלטון־קארטר. רות קארטר, הנשיא של אחותו את בה ואירח לארץ
 כשחזרה כולם״. על ״שלום באנגלית כתוב שעליו אריח״קרמיקה :קטנה מתנה ארמנית בחנות״מזכרות

ג׳ימי, ״לאחי מאחור: עליו ורשמה אחיה, לנשיא, האריח את נתנה לארצות״הברית קארטר רות
 למנחם אחותו מתנת את העניק קארטר ג׳ימי הקודש." בארץ ממסע־צליינות ביותר, לטוב בתיקווה

 מייק הודיע לארץ בגין כשחזר תמונה). (ראה רוזלין אשתו בנוכחות בוושניגטון, ממנו כשנפרד בגין,
האריח.״ את חזרה ממנו לקבל ״כדי בנמל־התעופה, ראש״הממשלה של פניו את לקבל יוצא שהוא
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