
 צהייל לגל■ מאן■!■□ המצריםאגשים
בדוור משמש הכנסת ר ו־ו״

 יושב־ראש כשהגיע 8!
לוו שמיר, יצחק הכנסת,

 מישלחת במסיגרת שינגטון,
לח מיקר הישראלית, השלום

 גלי כתב מן, רפי את פש
 ידיעה בפיו היתה לא צה״ל.

 לאומה. בשורה או עיתונאית,
 שי, חבילת עימו נשא הוא

ה הכתב, של אמו לו שנתנה
 של לישכתו כמנהלת משמשת

הכנסת. יו״ר

 שראש־הממשלה, כשנודע 8!
 מסי- לכנס עומד בגין, מנחם

 שבמלון בחדרו בת־עיתונאים
 השתלט בוושינגטון, הילטון

מכ על מן רפי צה״ל גלי כתב
ב שהיד. היחידי הטלפון שיר
 באמצעותו להעביר כדי חדר,

 לפני ימה זמן ישיר. שידור
 למקום הגיע המסיבה תחילת
יש שדורי של המדיני הכתב
 כשפניו קיטל, שלום ראל,

 שמא מודאג היה הוא חיוורים.
 ישיר שידור להעביר יצליח לא

 שחרף התברר, אך לתחנתו.
 התחנות, שתי בין התחרות

 כבלים צה״ל גלי אנשי סיפקו
שבעז לקיטל, דיים ארוכים

 הטלפון לשלוחת התחבר רתם
 חדרה זה היה הסמור. בחדר

גודר. רבקה אם־הבנים, של
 גלי של הטכני י הקצין ■1

 היה ;•ציוני, אריה צה״ל,
בתחנה. המאושר האדם השבוע

הטכ המחלקה אנשי אנשיו,
 שהצליחו היחידים היו נית,

 על החתימה טכס את להעביר
 ללא בוושינגטון חוזה־השלום

 כפי השידור, במהלך הפסקות
 מרשות־השי- לעמיתיהם שקרה

הז היה עציוני של סודו דור.
 קדשי- באמצעות שידור מנת
 ה- בלוויין שימוש ללא דור,

הוע שבאמצעותו תיקשורת,
הטלוויזיה. שידורי ברו

 מצא ההזדמנויות באחת 8
 צה״ל, גלי של הקול איש עצמו
 במיש- שהיה עוזיאל, יוסף
 בוושינגטון, העיתונאים לחת

ה עורך ליד אוטובוס במושב
כ אל־יוסוף. רוז המצרי עיתון
היש שכנו את העורך שזיהה
 עוקבים ״אנחנו העיר: ראלי,־

 החדשות בעירנות, אחריכם
מצויינות.״ שלכם

 הסכם- חתימת בערב 8
התיאט מרבית ביטלו השלום
 שלא משום מופעיהם, את רונים

 לחזות יבוא שהקהל האמינו
הו את ביטל שלא אחד בהם.
 גאון. יהורם הזמר היה פעתו

 האולם כי כשגילה, נידהם הוא
ב לפה. מפד. מלא הירושלמי

 את יהורם הפסיק המתאים מועד
 זה כי הכריז לרגע, הופעתו

 לכבוד ושר ההסכם נחתם עתה
 וכישבוא שירו את המאורע

לעומת בחיפה, שלום. יבוא

ל בלבד איש 80 הגיעו זאת,
 תיאטרון של הראשונה הצגה
בהשתתפו היורשים, — לילך

 של אחיו ידיו, יופי של תו
 ייגאל ראש-הממשלה סגן

 לא הניכזבת הלהקה ידיו♦
הצו קהל בפני והופיעה ויתרה

המצומצם. פים

הו כשן יגאל הזמר 8:
באול שלם לילה במשך פיע
התוכ בהקלטת הרצליה, פני
 שהפיקה טובה, חתימה נית

הטלוויז עבור דיין אחרונה
ב התייצב בבוקר למחרת יה.

נער שם הלימודית, טלוויזיה
הש לכבוד אמנים הופעת כה

 את בשן הביא להופעה לום.
ב שישב ,5ר,- בן אדרי, בנו,
 קצר זמן בתופים. ותופף פינה
 בשן טס ההופעה תום אחרי

 הוצאת על לעבוד לגרמניה,
חדשים. תקליטים

 נירתמו רבים אמנים 81
חתי ביום שונות לחאלטורות

 ני" השחקן הסכם־השלום. מת
 אלכסנדריה, יליד זוהר, סיס

ב הלימודית בטלוויזיה הופיע
 מטייל היה היכן סיפר שבו קטן

 בטוח ״אני במצריים. היה אילו
 לא אפילו שמדריכי־התיירים

 מקומות אותם כל על יודעים
 ״לו אמר, לי,״ המוכרים יפים
ב מדריך־תיירים הייתי אני

לאן יודע הייתי אלה, ימים

הסקר הישראלים את לקחת
נים.״

 דויד המפד״ל, ח״כ 8(
משחר מדוע מבין אינו גלם,

 לכבוד יונים הרבה כך כל רים
 לשחרר צריך ״היה השלום:

היונים.״ את ולא הניצים, את
 את לקבל הבאים בין 8

 מנחם ראש־הממשלה, פני
 גם היה הכנסת ברחבת :בגין,
 הוא אורלי. אברהם האלוף

 הביא אלא בת״זוג, עם בא לא
 יציע על שישב נהגו, את עימו

המכובדים.
בת־ בלוויית שבא מי 8!
 נו!■!. עקיבא ח״כ היה זוג

 לשעבר, מזכירתו עם בא הוא
ה בנו ועם מסילתי, עליזה

העיתו נוף, של אשתו קטן.
נש וינגרטן, מירח נאית
 הטכס לאחר מייד בבית. ארה

 שלא נוף, הנראה כפי החליט
 בגין, בפני מסילתי את להציג

 הפנים לקבלת ניכנס לא לכן
הביתה. ונסע

לכ הקוקטייל במסיבת ■1
ה במישכן שנערכה בגין, בוד

 השרים שני התחלקו כנסת,
זבו שר-החינוך המפד״ל, של
 אהרון ושר־הדתות המר לון

 רבנים שני בין אכו־חצירא
 אל מהם. משו שלא צבאיים

הרא הצבאי הרב נצמד המר
מר (מיל.) אלוף לשעבר, שי

מדים, לבוש שבא פידץ, דכי

 הצבאי הרב אבו־חצירא ואל
כא נבון. גד האלוף הנוכחי,

 להמר אבו־חצירא הציע שר
 שר־ סרב ברבנים, להתחלף
החינוך.

נו צרה ציפתה להמר 8
ש מורה, הערב. באותו ספת

 אליו ניגשה הכיר, לא אותה
 את באוזניו להרצות והחלה

ובעניי חינוך בענייני דעותיה
 רמז המר מישרד־החינוך. ני

או שיוציאו לידידים, בעיניו
 אומנם מהם ואחד מהעניין, תו

לעזרתו. נחלץ
 ראש־המכד של דוברו 8^

 נקדי־ (״נקדי״) שלמה שלה,
 הערב כל במשך נמלט !מון,

מגולח לא ״אני :מהצלמים
כך.״ להצטלם מוכן ולא

 של דוברו אחר, דובר 81
 בהן, ישראל המר, זבולון

 של שובו עם לרווחה נשם
ש משום מארצות־הברית. בגין
 ממלא־מקום־ של דוברו היה

העי התבדחו ראש־הממשלה,
 :הלשון בזו אליו ופנו תונאים
פתיר.״ דן אדון ״שלום
 כי פורסם, בעיתונים 81
 הוא הארץ את בגין עזב כאשר
 זבולון מממלא־מקומו, נפרד
משאיר ״אני :באמרו המר,

 עליה.״ תשמור טובה, מדינה לך
 נשאר לא לארץ בגין כשחזר

מק ״אתה ואמר: חייב המר
לש תשתדל טובה, מדינה בל

עליה.״ מור

 ״להישאר את שרה כאשר חיקוי פישריו גילתהעמית חיסל
לצון״, על נופל ״לצון בתוכנית קבועה משתתפת

בגבה. הדיסקוס מכאבי עמית רוויטל הבדרנית נאנחה מהדיסקו, להתפעל במקום *ביב.
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הצטרף. גוריון ישראל הזמר לפחות. ילדים לשבעה לדבריה, מצפה, היא להריונה. השמיני
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