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 לראשות הליכוד מועמד 9!
 יהושע ירושלים עיריית
 פניו מקבלי בין היה מצא,

ל הגיע מצא בגין. מנחם של
 מיש־ מנכ״ל של במכוניתו לוד
אלי הד״ר ראש־הממשלה, רד
כא בן־אלישר. (״אלי״) הו
 אמר מצא עם בגין התחבק שר
אע ״אני ראש־הממשלה: לו

 בירושלים.״ בבחירות לך זור
 מצא, מיהר החיבוק לאחר מייד

לירוש ולנסוע טרמפ, לתפוס
הט שהסתיים לפני עוד לים
 לבימה, להגיע הספיק הוא כס.

 האומה בניני ברחבת שהוקמה
 עם שוב להתחבק כדי בבירה,

 מצלמות לפני הפעם גם בגין,
שיי שהגיעה לפני הטלוויזיה.

 לירושלים, ראש-הממשלה רת
 את יגיש הוא כי מצא תבע

ה תחת לבגין, הקלועה החלה
 שהוא, פרוש, מרדכי רב

 מנחם ח״כ של אביו אגב,
 ירושלים, עיריית ראש פרוש.

 היה יכול לא קודק, טדי
 יריבו למצא, ואמר להתאפק

תן זה, את ״עזוב בבחירות:

 התוצאה: מסיבת־תגמול. מעין
 הפריע שני מסיבת של הרעש

דיין. במסיבת לחוגגים
 המדינה, נשיא אשת 9!

ליה החליטה נכון, אופירה
 שאפשר. כמה עד מהחיים נות

 שהתה נבון שמישפחת לאחר
 ואופירה קיסריה, דן במלון
 הסמוך הגולף, במיגרש ביקרה
ל ללמוד החליטה היא למלון,

ב פעמיים או פעם גולף. שחק
 במכונית אופירה נוסעת שבוע
נהו הנשיא, אשת של השרד

מירו הקבוע, הנהג בידי גה
שיעו ומקבלת לקיסריה, שלים

 הגולף מדריך אצל גולף רי
 מג־ צ׳ארלי הדרום־אפריקאי

דלשטם.
המ נשיא חזר לאחרונה 9
אפ הפרופסור לשעבר, דינה

 בענייני לעסוק קציר, ריים
הח המישפטי היועץ נשיאות.

 הפרופסור הממשלה, של דש
 קציר אל פנה זמיר, יצחק
 בהכנת לו לעזור ממנו וביקש

המדינה. נשיא לחוק התיקונים

 חברי בל שבין היחידי הדתי היה דיין משה שר־החוץ של עוזרורובינשטיין אלי
 הטכסים על ניצח זה בתוקף קמפ-דייוויד. לוועידת ישראל מישלחת

 בל את רובינשטיין כינס במחנה, המישלחת לשהיית האחרונה בשבת במחנה. שנערכו היהודיים הדתיים
 ראשיהם על לחובשן כדי כיפות, היו לא המישלחת חברי שלרוב הסתבר הבדלה. טכס לערוך כדי חבריה
 טמיר אברהם האלוף דיין, משה נאלצו בן ויתר. לא (משמאל) רובינשטיין אבל זה. במעמד

לבנות. מיטפחות מונחות ראשיהם על באשר ההבדלה בטכס לעמוד ברק אהרון והפרופסור

 בוועידת ביותר והמושכת היפה ה״חתיבה״ ספק ללא היתה
 ועוזרתו מזכירתו היא סוזאן בקטפ-דייוויד. שנערכה הפיסגה

 ג׳ורג׳יה, אנשי של המצומצם הצוות עם הנמנית קארטר, ג׳ימי הנשיא של האישית
 נוסחות כתיבת על בעיקר קשה עמלה היא בוועידה לבית־הלבן. מאטלנטה עימו שהביא
מביתנו הרחק לא שכן ״רוזבאד״, שכונה סוזאן, של צריפה האמריקאיות. הפשרה

 כדי שם נעצרה ותמיד הביתן פני על חלפה ביום פעמים שכמה כך בגין, מנחם של
 בגין עצר מקמפ״דייוויד הפרידה ערב הישראלית. המישלחת אנשי עם דברים להחליף

 שבה התמונה את לה להראות כדי העשרה, בגיל ילדים לשני אם שהיא סוזאן, את
 בתמונות חתימותיהם. גם מופיעות ושעליה וסאדאת, קארטר בחברת מצולם הוא

התמונה. את לה מציג קדישאי בשיחיאל בגין, ליד נעצרת אופניים על סוזאן נראית

לבגין.״ החלה את להגיש לרב
 כל היה שלא מי אגב, 9

 ראש־ סגן דווקא היה זריז כך
ד ידין ידין. ייגאל הממשלה,

ל לדאוג הטכס ממארגני רש
 השניה תהיה שמכוניתו כך,

 ראש־הממשלה מכונית אחרי
 כי לו הובטח לירושלים. בדרך

 כשירד אולם יהיה. אומנם כך
ב לצעוד כדי מהמכונית, בגין
הממתי 4000 את ולברך רגל
 נוצר בנמל־התעופה, לו נים
 ידין של מכוניתו גדול. פקק

 לירושלים הגיע והוא עוכבה,
ב הטכס שהסתיים לאחר רק

בירה.
 שנערכה המסיבה באי 9
 משה שר־החוץ של בביתו
 המנכ״ל לכבוד בצהלה, דיין

פ מישרד־החוץ, של היוצא א
ולכ עכרץ, (״אפי״) ריים

 *1יוסי הנכנס, המנכ״ל בוד
כ הרגיזה, צ׳חנוב, ;״יוסי״)

 כן״ דיין, של שכנו את יראה,
סגן- שהיה מי שני, ־יון
מ הסובל שני, בצה״ל. *וף

 שעורך המסיבות ברוב עש
 ערב באותו לערוך החליט ;

ביתו, בחצר רעשנית יד,
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 יותר לתת התיקונים, מגמת
 נענה קציר לנשיא. סמכויות
לבקשה.

 בימים כששואלים אגב, 9|
 אשתו, היכן קציר את אלה

 משיב: הוא קציר, נינה
מהציבור.״ ״מנותקת

 אשתו דולצ׳ין, אנט 9:
הציו ההנהלה יושב־ראש של
 אריה היהודית, והסוכנות נית

 לאחרונה התפרסמה דולצ׳ין,
ב המרשימה הופעתה לאחר

 בהנחיית כותרת, עלי תוכנית
 אגמון. (״יענקלה״) יעקוב

 דול- בעיני חן מצאה ההצלחה
 ה־ עם חוזה חתמה והיא צ׳ין,

 לפיו אחרונות, ידיעות צהרון
 מפרי כתבות בו תפרסם היא

וחב מדיניות נושאי על עטה,
 דולצ׳ין עומדת היתר, בין רה.

 קמפ־דייוויד על כתבה לפרסם
ה הבחירות. שיטת שינוי ועל

 עובדת עליה הראשונה כתבה
 שר־ה- על היא דולצ׳ין, עתה
אי דולצ׳ין דיין. משה חוץ
מה עוד דיין, את אוהבת נה

 הממשלה, הקמת של תקופה
מספר מועמד היה בעלה עת

 דול- שר־החוץ. לתפקיד אחד
עיתו קיטעי עתה אוספת צ׳י!
 בשעתו התפרסמו שבהם נות

 :מטרתה דיין. של הצהרותיו
דב בין הסתירות על להצביע

העכשוויות. לעמדותיו אז ריו

 מנשות אחת דיין, אגב 9
האי אחד של אשתו החברה,

 היהודי בעולם הידועים שים
 פוליטי לוויכוח נכנסה ובארץ,

 אותה כך על מספרת דיין. עם
 את לפרסם לא שביקשה אשה,

 כי הבין דיין ״כאשר שמה:
 בוויכוח, אותי לשכנע יוכל לא

 אחת עיין עצם פשוט הוא
ונירדם.״

לה עומדת שהיא בעוד 9:
 דול־ אנט טוענת לסופרת, פוך

 אף יודע אינו בעלה כי צ׳ין,
 דולצ׳ין האמת: וזו אחת. שפה

ש וכמה בכמה ומדבר שומע
 באופן שולט אינו אך פות,

 בכל מהן. אחת באף יסודי
רו אנגלית, ספרדית, — שפה
 לו יש — ואידיש עיברית סית,

 לב את המחרידות שגיאות
שומעיהן.

שר־הקלי־ לישכת מנהל 9'

 עוסק רייסר, מיכה טה.
 הקד מייוחד חזיון בהצגת עתה

 חדשים, עולים לקליטת רא
 מישרד־הקלי־ על־ידי שהופק

למ :ההפקה מבעיות אחת מה.
 שבהם מתאימים אתרים צוא
ה שעבר בשבוע החזיון. יוצג
 החזיון את לערוך רייסר ציע
 עלייתה ״לקראת בימית: גס
לישראל.״ ימית של
 גד״ שר־ד,שיכון אגב, 9ו
 הששי ביום נדהם פת, ןון7

 כי לו נודע כאשר האחרון,
ביי המטפל במישרדו, האגף
ה באנשים מוצף ימית, שוב

 כדי בתים, שם לקנות רוצים
 פת הפינוי. עם פיצויים לקבל
 ההרשמה, את להפסיק הורה
ש ימית לתושבי לאפשר ולא
ל חודשית, בשכירות שם גרו

לר שלהם האופציה את ממש
כישה.
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השבוע פם!קי
 הד״ר שר-הפניפ •

ל נעים ״יותר כורג: יום!?

 מרבה- של הדאגה מרבה היות
 של הצרה חצי מאשר נכסים

צרת־רבים.״
 דידי הפיזמונאי •

 קמם־דיי־ הסכם על מנוסי,
 שלם — עכשיו ״שלום• וויד:

אחר־כך.״
עיתונ איגוד יו״ר •
 הי־ יצחק דוי ישראל, אי

 :במעריב במאמר רויטלמי,
 מנהיגי את לראות רוצה הייתי

תע עצמם על גוזרים ישראל
 ה־ ליום ועד מעתה דיבור נית

 הסכם־הש־ ייחתם בו מייוחל
 שמורידים המילים גשם לום...
 קמנד לאחר מנהיגינו עלינו

 להרעיל וזלילה יכול דייוויד
בארות.״

 יגאל הליכוד ח״כ •
 לעצמו שמרשה ״מי כהן:

 כמד יישובים, לעזיבת יד לתת
פצוע!״ חייל שנוטש כמי הו

 ממתיישבי עידון, כני !•
המ אלפי למראה ימית, חבל

 האחרונה בשבת שנהרו טיילים
ליה באו ״הם בסיני: לבקר

 האיזור, על אחרון ממבט נות
 בגן- קופים של הרגשה יש ולנו

חיות״.
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