
 כל־כך שבה מדוע ידידיה לת
 קניות לערוך ״גמרתי :מוקדם

בארצות־הברית.״

 לאה נשארה לעומתה 6!
 ראש־הממ־ של אשתו רכין,

 נראה אך בארץ, לשעבר, שלה
בוושינג הנערכות השיחות כי

 פחות לא אותה מעניינות טון
 דיין. רחל את הקניות מאשר

 אחותה, אצל ביקרה רבין לאה
 האלוף של אשתו אביבה,

 בשעה יפה, אברהם (מיל.)
מ כמה אביבה אצל שנמצאו

 על נסבה השיחה ידידותיה.
 ועידת- ועל הסכמי־השלום

 התלהט והוויכוח וושינגטון,
 יצאה רבין שלאה כך, כדי עד

 מבלי •בטריקת־דלת, מהבית
לאחותה אף שלום לאמר

■  כבר שפורסם למרות !
 סירב רכין יצחק כי ברבים

 (״נקדי״) לשלמה ראיון לתת
ש אלטלנה, בעניין נקדימץ

 ספרו, את נקדימון כתב עליה
 שעבר, בשבוע השניים נפגשו
ב היה ביניהם השיחה ונושא

 רבין סיפר אלטלנה. זאת כל
ה התרחשה ״כאשר לנקדי:
 על ממונה הייתי אני פרשה,
 בת״א, אצ״ל אנשי של מעצרם

 למעצר מהם רבים והכנסתי
היר ברחוב קטן לבית־מלון

ה לפני הופיע פיתאום קון.
וב לוונברג, שלמה שופט

לשח בית־מישפט של צו ידו
ב תקעתי העצורים. את רר

ש לו הודעתי אקדח, צלעותיו
 וגירשתי ומבוטל, בטל הצו

 שחקר נקדי, מהמקום.״ אותו
פר גם ספרו הכנת במיסגרת

 של זיכרונו את ריענן זו, שת
 תקעת ״אתה אותו: ותיקן רבין

 שהיה מי של בצלעותיו אקדח
בממ שר־המישפטים אחר־כך

ש צדוק, חיים שלך, שלה
 לך והביא צעיר עורך־דין היה
 חתום באמת שהיה הצו, את

לוונברג.״ השופט על־ידי

■  ערכה שעבר בשבוע' !
 נמיר אורה המערך כ״ח

 לענייני לכתבת מסיבת־פרידה
 שרה הרדיו, של מיפלגות
פרנ של צאתה ערב פרנקל

 בחוץ־לארץ. לשליחות קל
 של נכון לאיזון דאגה נמיר

ה את כאשר המסיבה, אורחי
 סגן־ראש־ה- ייצגו קואליציה

 וממלא־ ייין ייגאל ממשלה
 יורם שר־התעשייה מקום

האופו את ואילו ארירור,
 ו־ פרם שימעון כח״ זיציה

שנו במה גם רבין. יצחק ח״כ
 שמרה האישים לעוזרי גע

 הזמינה היא איזון. על עמיר
 ראש־ה־ של עוזריו שני את

 הדובר בגין, מנחם ממשלה
ן והיועץ נקדימון שלמה  י

 ממיפלג־ עוזרים ושני פתיר,
 המערך סיעת דובר שלה: תה

 (״רוליק״) ישראל בכנסת,
 הפרלמנטרית והעוזרת פלג,
אייזן. נאווה שלה,
ה התחלת לפני כשעה 8

 פעמון- צילצול נשמע מסיבה
בע נמיר. של בביתה הדלת

הק שמא נבהלה, המסיבה לת
 עוד לבוא האורחים אחד דים

כש אולם לבושה, שהיא לפני
 שני הציגו הדלת את פתחה
 כשניים בפניה עצמם את זרים

 ב־ האישים שומרי מחוליית
 שבאו ראש־הממשלה, מישרד-

 בדירה. פצצות אין אם לבדוק
 ואמרה נדהמה נמיר אורה
ביק כבר בבית ״אצלי להם:

ואור שרים ראשי־ממשלה, רו
 ואף מחוץ־לארץ, חשובים חים
 בגלל בדיקות. עשו לא פעם

ה תשובת לבדוק?״ באתם מי

 עוזרו היה בקמם, בשיחות קו
 לענייני שר־החוץ של המיוחד
 שובל זלמן כח״ הסברה,

 העמדה פירסום בהכנת עסוק
 כישלון של למיקרה הישראלית

בחד השתמש שובל השיחות.
בוושינג ישראל שגריר של רו

בשג דיניץ, שימחה טון,
הגדו ההנאות ואחת רירות,

כפ על ללחוץ היתד, שלו לות
 שהיו הפנימי, הקשר תורי

 השגריר, שולחן על מותקנים
ל הוראות באמצעותם ולחלק
השגרירות. עובדי

מס האחרונה הבדיחה 8!
 קמם־דיי- ועידת מאז כי פרת,
ארצות־הברית נשיא יושב וויד

 ספר וכותב קארטר ׳ימי ג
קאמפ״. ״מיין ייקרא: אשר

 האלוף על אל־ מנכ״ל 8!
 הוד (״מוטי״) מרדכי (מיל.)

ונע שלו הוזלו! במכונית נהג
 נעצרה לצידו רמזור. ליד צר

קו שעקב בה, והנוהג מכונית
 הוד של מכוניתו אחרי לכן דם

 העיר רבה, במהירות שנסעה
שרק אומרים ״המפקד, :לו

 השיב לטוס.״ מותר לטייסים
 מותר. בטח לי ״אז הוד: לו

 כפול. טייס להיות עתיד אני
 וגם חיל־האוויר, של טייס גם

מאל־על.״ שעף אהד

 התפלאו צהלה תושבי 8!
 את ביום־הכיפורים לראות

הממו מישרד־הפנים סמנכ״ל
 יע־ המישטרה, מישרד על נה

 עולה כשהוא מרקוכיץ, קב•
 תחילת לפני החזן דוכן על

 שהחלה לאחר רק התפילות.
 מרקוביץ כי התברר, התפילה

 קול בעל מעולה, חזן הוא
 כי נזכרו צהלה ותיקי ערב.

 סגן־אלוף מרקוביץ היה כאשר
 נוהג היה הצבאית, במישטרה

 ההפטרה את בניהם את ללמד
לבר־המיצווה.

ממלא ״בגלל :היתד, שניים
 ייגאל שר־הביטחון, מקום
ידין.״

 הקפיד מסיבה באותה 8'
 גבו עם לשבת הזמן כל ידין
 מיפלגת־העבו־ יושב־ראש אל
 די באופן פרס, שימעון דה

 במצב־רוה שהיה פרם, מופגן.
 להתאפק היה יכול לא טוב,

 לי תסובב ״אל לידין: ואמר
שהאו תגיד אחר־כך הגב. את

 גבה מאחרי מדברת פוזיציה
הממשלה.״ של

 אשתו פרם, סוגיה 8!
 באותה הקסימה שימעון, של

 היא הנוכחים. כל את מסיבה
 אחת, דקה אפילו ישבה לא

 לאורה בעזרה הזמן כל ועסקה
לאור הכיבוד בהגשת נמיר
 בעצמה שהיתה למרות חים,

כראש־ממשלה, רביו יצחק כיהן שבה האחרונה, המערך בממשלתארון־ובין להקתאורחת.
 אלון היה בפלמ״ח אבל אלון. יגאל שר־החוץ של מפקדו היה הוא

 הירבו הם הפלמ״ח בכנס קציו״המיבצעים. היה ורביו הפלמ״ח מפקד היה אלון רביו. של מפקדו
 כשהם הבמה אל לעלות נקראו מאחרי־הקלעים, ארוכה שעה שהמתינו אחרי (למעלה). להתחבק

!״משהו ״תנגנו : בצחוק אותם עודדו בקהל חבריהם (למטה). עליה שניצבו התופים על״פני חולפים

ה■ של האגדתיות הדמויות אחתרבקוב ח״ם
 שלו השפם את בכנס הפגין פלמ״ח,

 בפלוגות שירת יבניאל, בן לבקוב, הפלמ״ח. מתקופת עוד שנשמר
 מ״כ היה בפלמ״ח הנפט. קו של קב״ט וכיום וינגייט של הלילה

\״ הזה הג׳חש את חינכת ״איך :אותו מאשימים דיין. משה של

 יועצו גילה השבוע רק 81
 פתיר, דן ראש־ד,ממשלה, של

 קמם־ מתקופת פיקנטי סיפור
ענד שהמישלחות בעת דייוויד.

17 2147 הזה העולם




