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 לוושינגטון צאתו ערב 81
 וייצ- עזר ושר־הביטהון נזכר

 ושהייתה זזשחבה בפגישה מן
 20ב־ !בארץ להתקיים אמורה
 יוכל ל!א הוא ׳אליה ,בחורש
 מ־ הזר שעזר לאחר למגיע.

 .רפי ואליו ■טילפן קמ&־דייווייד,
 הבהרות ׳וביקש מאיילת נלסץ

 ליהעת רוצה ״אני ההסכם. לגבי
 בירה ולמסור וממשיך אני אם
 שאל פיצויים,״ מקבל שאני או

 ב־ ושילו, ושכפר־הנוכש בלסיון,
 בשטח־ההם־ בדיוק נמצא טבה,

 לבוא לנלסון הבטיח וייצמן קר.
 בחודש 20ב־ באילת לחופשה

 מפות,״ גם !אותי אבוא ״ואני
 בדיוק יידע נלסון שרפי כדי
 שלפני ובערב גורלו. יהיה מה

 יוייצ־ טלפן לוושינגטון. הנסיעה
 וייצ־ טלפן לוושינגטון הנסיעה

בליתי־ידוע.״ ל״ימועד נוהם

אי הממשלה אישי רוב 8!
 ׳אליהם שמתקשרים ׳אוהבים נם

 אם ׳אלא עבודה בענייני הבייתה
 קרובים. בידודים מדובר כן

 סגן־ושיר־סאו־ הוא מכולם שונה
 המציע פדו,מיין, יחזקאל צר

 ל- יחלא לבייתו להתקשר לכולם
 פלומין: זאת מסביר מישרה.

 למושרד־האוצר שמתקשר ״מי
 עשר בין .ממתין בירושלים

 ׳־שהמר־ יעד ישעה לרבע דקות
 ושית־ מוטב ואז לו עונה כזונות
 !ואומנם, הביתה.״ !אלי קשית
ל המתקשרים ונוחיות למען
 מרכזייה סלומין חצוב ביתו

 הודעות •המקבלת אלקטרונית,
׳סבות. נמצא ׳כשאינו גם

ב שהעסיקה הבעייה 8!
 מכל -ותר האחרונים שבועות

 ייגאל סגן־ראש־הממשיליה את
 המכונית ובעיית הייתה ידין
 קור־ מכונית נותנת ליידין שלו.
 האח־ ובשנה ׳שהיא ,2000 טינה
הממשל מכונית־השרד רונה
 !שרי־הממשלה. מחבית ושל תית
 ידי !אינה המכונית כי •טען ידין

 מהירה, ד• יאונה גם יוני טובה,
ביט סיכון מהווה היא ולכן
 ביו. להתנקש ירצו יאם חוני,
 במכונית להחליפה !ביקש הוא

 שייש כפי גדולה, אמריקאית
 בגין. .מנחם לראש־סממשלה,

 סירב הממשלתי מונהל־היחכב
 ידין החל ׳ואז יאותה, להחליף

 הבאים ׳רעשים על להתלונן
 לנוח לו המפריעים מהמכונית,

 מונהל־הרכב נסיעותיו. בעת
 הקורטיניה מכונית יאת החליף

.במכו ראשיהממשלה סגן של
 גם ׳אולם ואחרת, קורטינה נית
 בסופו רעשים. ידין מצא בה
 מיינהל־הרכב נכנע דבר של

 מ- !אמריקאית מכיונית לו ונתן
 ושומרי- חוליית ושל צי־הרסב
 ׳האש־ במישירד .אשיר האישים

הממשלה.

 הפרטית מכוניתו אגב, 81
 וולוו, מסוג שהוא ידיו, של

ב האחרונים בחודשים חונה
ב רמב״ן ׳ברחוב ביתו חצר

 בה. ייסע •שאיוש מבלי ירושלים,
 השומר הנוטר, ׳תפקידי ייתר בין
להניע עליו :יידין שיל1 ׳ביתו על

 מנחם ראש־חממשלה של הצבאי עוזרו פוון, (״פרוייקה״) אפריים תת־אלוףטון אפויים
 שצריכים לו חבל אם־פי קמפ״דייוויד, הסכמי חסיד ספק ללא הוא בגין,

 איזור דיגלי, מנחם (מיל.) אלוף״מישנה של בדיקליח לבלות אוהב פרוייקה רפיח. פיתחת את להחזיר
 שהיא בדקליח, הים שפת על בתמונה איתו הנראית עדה, אשתו, וגם הפינוי אחרי בוודאי שיוחזר

ליהנות. עוד אפשר בינתיים העובדת. ההתיישבות אנשי מרבית כמו הפינוי, על מצטערת עין־חרוד, ילידת

 הדרומי המחוז מפקד ׳8!
 ניצב ישראל, מיישטרת של

 בשבוע ׳סיפר איבצן, אדיה
ש לתופעה, ילב שם כי שעבר
מת רבים סופרמרקטים עובדי
 שאל וכאשר למישטרה. גייסים
 המתגייסים ואת לדבריו, איפצן,

 ב־ דווקא יבחרו מדוע החדשים
:מהם !אחיד ליו השיב מישיטרה,

11** 11 ^ ^ ההזדמנות זו העיתונאים. יציע לעבר מביט כשהוא הכנסת ישיבת בעת צולם [711111]
11 1̂ 1 1 1| בעיתונאי לפגוש גוש־אמונים, ומראשי ראש־ישיבה המפד״ל, ח״ב של היחידה |#1/

 אינו דרוקמן טוב. ואינו יקר שם האוכל בי וטוען חברי־הכנטת, מיזנון את מחרים דרוקמן הכנסת.
 במיזנון מופיעים אינם ביטון, צ׳ארלי מלבד רק״ח, של חברי״הכנסת גם המזנון, את המחרים היחידי

 ואינו יקר הוא גם הכללי במזנון המזון כי טוען ורוקמו אולם הכללי. במיזנון רק ואוכלים הח״כים
 ידידיה ח״כ-לשעבר לעשות שנהג כפי לכנסת, כריכים, מביא הוא אם או אוכל, הוא היכן כשנשאל טוב.

 אשתי. לי שמכינה הארוחה את אוכל ואז הביתה, חוזר שאני עד מתאפק ״אני :ורוקמו השיב בארי,
הישיבות. שעות בכל גדוש נשאר המיזנון אך שלה.״ הבישול בכישרון להתחרות יבול לא אחד אף

 כדי ביום, יפעם המכונית את
המצבר. יעל לשמור
ה שר גילה לאחרונה 81

ה את מודעי יצחק אנרגיה
 מיודעי של ׳שאביו. ולמרות דת.

ה השנים ובמשך התרחק דתי,
 היולוני. מונהג !ונהג מהדת שיר
 ושל הטראגי ימותןה !לאחר רק

ל מודעי הזר דאקה, ה בתו,
 פעמים שילוש מתפלל הוא דת.

 ניתנו יאף ולמזכידותיו בייום,
הפגי לוח יאת לארגן הנוחיות

 זמן לו שייוותר בך שלו שות
 מודעי נמצא סאשר לתפילה.

 לביית ממהר ההא ביתיל־יאב״ב
 ו־ ׳הבימה, ותיאטרון ליד אביו,

החל ואף מודעי עימו. מתפלל

.מי ׳ואשתו, !כשרות על שומר
 סלכת־היופי שהיחה מי כל,
 הלב בלי •רכשה ישראל, של

 מודעי ביניהם. !ומפרידה ובשר
 השבת קדושת !על גם מקפיד

 מעשן ׳ואינו נוסע ואינו הוא —
בשבתות.

 שהיה מי כשהתבקש 81
 רב־אלוף ואגרנט, •ועידת •חכר

 ׳להגיב דסקוכ, חיים (!מיל.)
 בעיק- הגנרלים, מי,לחמות על

 (מיל.) האילוף ׳שניתן הראיון בחת
ל גונן (״גורודיש״) שמואל
 ומחובר ישל ההופעה עיתונות,

 ב- •כרטום, ח:וך דדו, הספר
 האלוף ושל והופעתו טילוויזיה,

אדן (״ברן״) אברהם (מיל.)

-אמר הוא כותרת, בעלי  ״זו :
 מילה־ זו מילתמת־גנרלים, לא

 לס־ נשאל כאשר פת־נמחשות.״
 את יזה, מ״שפט בעיקבות קוב,

 הוא יצר,׳יל שיל מיהאלופים מי
להשיב. סירב בנטושה, רואה

 שר־ מרבה לאחרונה 8*
 לענות חמר זפולזן החינוך

ב ׳משרדו ובענייני שאלות על
 את לשאול צריך ״׳אני נוסח:

 של ׳אשתו כי ומתברר אשתי.״
 הבינה המי, מנחמיה השר,

 הטלוויזיה על עב־כרס תזכיר
ופע ׳ממונה ושעליה הישראלית,

 המר, יאת הדהים התזכיר לה.
 ומבינה ׳אשתו כי לפתע שגילה

״מ בטלוויזיה. הן ובחינוך, הן
 ״אני המיר, מ׳ספר היום,״ אותו

 בכל כימעט ואשתי עם מתייעץ
 נתינה שהיא העצות יוכל דבר,

עצמן.״ !את הוכיחו כה עד לי

2146 הזה העולם




