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 במישחקי־קלפים■ הלילה בילה לא בגין
שדדו ומנהל הצירים נעלי את הסתיר נזי

 התאספו שעבר בשבוע 0
ב שכולים, הורים 160 בימית

 למילחמת 12ה־ השנה יום
 ראש־הממשלה ששת־הימים.

 עליזה ורעייתו בגין מנחם
 אך למקום, להגיע אמורים היו

להתנ שלהם הנהג את שלחו
 חולה. שעליזה ולהודיע צל,

 שעליזה הסתבר מאוחר יותר
 בתצוגת־אופ־ יום באותו נכחה

שא של בביתה שנערכה נה,
ה השגריר אשת לזאיש, לי

בישראל. אמריקאי

 סגדשר־ כינה כאשר ■
 (״מוסקה״) מרדכי הביטחון,
 כ־ ההסתדרות את ציפורי,
 של בגל פתח הוא ״מאפיה״,

 מיס־ מחוגי בעיקר תגובות,
סי יושב״ראש לגת־העבודה.

 ח״כ בכנסת, העבודה עת
 היה כי סיפר שחל, משה
 בארוחת־ערב, לא־מכבר, נוכח,

 הנספח ועם ציפורי עם יחד
 בישראל. האמריקאי האווירי

 והנספח ציפורי את ״שמעתי
ה שהנספח וחשבתי מדברים,
 אחר־ רק יידיש. יודע אמריקאי

 הבין לא כי הנספח לי סיפר כך
 ציפורי.״ של מהאנגלית מילה
 יושב־ראש זה סיפור על הגיב

 שימעון העבודה, מיפלגת
 מבין אני ״עכשיו ז פרם
אח אותי השמיץ ציפורי מדוע

 אתר־ פרד ל א עם השיחה רי
 את הבין לא פשוט הוא טון♦

אתרטון.״ לבין ביני השיחה

 אברהם המערך ח״ב 0
 שלא מחבריו ביקש עוז כץ־

 לו ״תנו :ציפורי את לתקוף
מצ שלו נאום כל אחרי לנאום.
 למיס־ איש עשרות כמה טרפים

לגת־העבודה.״

עצ ציפורי שמע כאשד 0
 תקף יעקוכי גד כח״ כי מו

כבר יש ״מה :אמר אותו,
עלי?״ לדבר הזה לסריס

 ועידת־חרות בפתיחת 0
 והשתעשע בגין מנחם התחכם

דיור־המצו־ :בצירופי־המילים
ה סגנו, ומצוקת־הדיור.״ קה

 עשה ידין, ייגאל פרופסור
 שאל ואחר־כך ספקני, פרצוף

 ״מה :ליידו היושבים אחד את
 מתכוון? הוא למה אמר? הוא
ההבדל?״ מה

 ועידת־החרות בפתיחת 0׳
 הישיבה, יושב־ראש הודיע

 שב־ (״אברשה״) אברהם
אלי שר־הבריאות כי טרמן,

 לברך. יוכל לא שוסטל! עזר
 על- הגיב חולה. שהוא מפני

 יצחק נשיא־המדינה, כך
בון  על־ בטענות ״שיבוא ז נ

!״לשר־הבריאות כך
 הופיע מחלתו, למרות 0!

 פתיחת־הוועי־ למחרת שוסטק
 :מסביר כשהוא בכנסת, דה

 שאני אמר מזכיר־הכנסת ״סגן
 אך באתי.״ אז לבוא, מוכרח

ב ולהפסיק לקצר ביקש הוא
במישרדו. הדיון את אמצע

 התרגש כה בגין אגב, 0!
בש כי עד הוועידה, בפתיחת

 פעמים כמה קיבל נאומו עת
במישקפיו. מהמיקרופון מכות
 שישבה בגין, עליזה 0!

 מ- נראתה הראשונה, בשורה
בכב העת כל ונשמה שועמת,

 הולצברג, שימחה דות.
 שקיק לה הציע אבי־הפצועים,

 את דחתה עליזה אולם משקה,
 לבתה, אותו ונתנה המשקה
 הולצברג לידה. שישבה לאה,

מסטיק. חפיסות לעיתונאים נתן
גי היה הולצברג בכלל, 0!

האח בלילה ועידת־חרות. בור
 היו כאשר הוועידה, של רון

 לכל חילק הוא עייפים, הכל
כא מקל. על סוכריות הצירים

 מהסד כולו האולם ליקק שר
 ידיעות כתבת יכלה לא כריות,

 להת- ברזל, בינה אחרונות,
 מוכיח זה ״גם :ואמרה אפק
לקקנים!״ של ועידה שזו
 הולצברג, נשאל כאשר 0!

 בפצועים שמטפל כמי הידוע
בוועי עושה הוא מה ובנכים,

הר יש ״כאן :השיב הוא דה,
בשכל.״ נכים נכים, בה

 פתיחת בעת שכעס מי 01
 מיש־ מנכ״ל היה ועידת־חרות

 הד״ר ראש־הממשלה, רד
 אלישר. בן (״אלי״) אליהו

 זאב של בתמונה התבונן הוא
 תלוייה שהיתר, ז׳בדטינשקי,

 הם ״מאיפה ואמר: הקיר על
 של כזו מכוערת תמונה לקחו

?״ ז׳בוטינסקי

הוועי של האחרון ביום 0!

 בנד כבר בן־אלישר היה דה
 לפנות־בו־ יותר. טוב צב־רוח

ך ישב הארוך, בלילה קר,  ב
 ראש־ה־ מזכירת לייד אלישר

 קלימוביצקי. יונה ממשלה,
קשי צירה התיישבה לפניהם

 בן־ נעליה. את שחלצה שה,
 הרחיקו יונה, עם יחד אלישר,

 הצירה, של הנעליים אחת את
 לחפש התחילה קמה, זו וכאשר

ומצ השנייה, הנעל את יחפה
השלישית. בשורה רק אותה אה
 היה עצמו בגין מנחם 0!
 ער נשאר שהוא בעובדה גא
 הוא לעיתונאים הלילה. כל

אנ יש ? רואים ״אתם :אמר
ה את שמבלים כמוני, שים
 אנשים ויש בפוליטיקה, לילה

 במיש־ הלילה כל את שמבלים
חקי-קלפים.״

 גם נכח בוועידת־חרות 0!
 רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 הוצג כאשר תכדרי. חייט

 אביבה הצירות, אחת לפני
ממנ אחת שהיתה מי סולד,
 אמר בנאות־סיני, המרד היגות

לע נוכל אז ״נו, תבורי: לה
 המישטרתית החקירה את שות

העסק.״ כל עם ולגמור עכשיו,
ל כלח״ 01 א פ ל מי ק נג י

 אי־נעי- של רגעים כמה רמו
 פגש הוא בוועידת־חרות. מות
 מנאות־סיני, צירים כמה שם

 שבץ בת־ בתו כי לו שסיפרו
 במאבק השתתפה הרמוני,

 שלך ״הבת צה״ל. חיילי עם
 במקומות לחיילים הרביצה
 אבנים עליהם זרקה עדינים,
 של גיבורה והיתה ולפידים
 יצחק לדקל אמר ממש,״

 המרד. מנהיג רגב, (״איציק״)
ש לאשתו, פנה החיוור, דקל

 ״את :לה ואמר ליידו, עמדה
!״ממני לא ממך, למדה היא זה
 פרשה היוו השירים 0'

ה בוועידת־חרות. עצמה בפני
 שיר את לשיר ביותר נלהב
 שאינו מי דווקא היה ר בית״
 שר־המישפטים חרות, הבר

 הרב גם תמיר. שמואל
 לשירה, הצטרף גורן שלמה

 מצידו בשאלת־הפתעה וזכה
ש דיין, משה שר־החוץ של
 יודע אתה ״מאיפה ליידו: יש

 השיב, לא גורן ?״ זה את לשיר
זייצ־ עזה לשיר. הפסיק אך

 בשבוע שנערכה בוועידת־חרות, לירות 25 במחיר נמכרו שתמונותיו בכך זכהנגץ מנחם
 יחד בגין, של הרשמית התמונה את רכשו מהצירים רבים בתל־אביב• שעבר

 מקבל כשהוא הצירים אחד נראה בתמונה ״בהנחה". למכירה בוועידה שהוצעו ועליו, בגין של ספרים עם
לחתום. ממנו ביקשו בגין, אל הרכישה מדוכן מייד פנו הצירים מרבית בגין. עבור ששילם מהסכום עודף

 אחד את רם בקול שר מן
 על- וכשנשאל בית״ר, משירי

 יודע הוא מהיכן עיתונאי ידי
 רם: בקול השיב השיר, את

 50 לפני אותו שר שלי ״אבא
!״שנה

ור במאית-הטלוויזיה, 01
ה בין המביימת ארז, דינה
הת מוקד, תוכניות את שאר

התוכ צילום בעת מאד רגשה
 ממישכן־הנשיא, ששודרה נית

ורדינה לכהונתו. שנה במלאת

 לבית־ נלקחה היא בביטנה.
 לקתה כי הסתבר שם החולים,
 שרון המעי־העיוור. של בהתקף

 היא אלה ובימים ניתוח, עברה
בביתה. מחלימה

הראל, יושקה אביה, 0'
 אוניית־המע- מפקד שהיה מי

כמע נתגלה אכסודוס, פילים
 בהקרנות בתו. של נלהב ריץ

 פסח לא הסרט של המוקדמות
 אחת, הקרנה על אף יוסקה
מוכן שהיה מי לכל וסיפר

 חברתו שיף, שושנה עם שעבר בשבוע נפגשוגב יצחק
שיף. חיים המלונאי של ושותפתו״בעסקים

 הרבה היה בנאות־סיני, בגן־הירק המרד מנהיג שהיה מי לרגב,
 בשא־ ״מרינה״ המלון בעלת היא שיף שיף. שושנה עם לשוחח מה

 השלום. הסכם בעיקבות אותו לפנות תצטרך היא ואף רם־אל־שייח',
 רגב אולם ההחזרה,״ נגד במילחמה נתאחד ״בוא :לרגב הציעה שיף

 ושארם־ נאות־סיני בין המוצע לאיחוד ברצינות להתייחס סירב
לבד!״ יילחם אחד ״שכל המלון: לבעלת ואמר אל־שייח׳,

אופי של אחותה גיסתו, היא
נכון. רה
 מיהר כהן יזהר הזמר 0!

 הוא בייד־אליהו. לפגישה מאד
 למקום. שתסיעו מונית עצר

 שכתאי בשם צעיר הנהג,
אח במכונית התנגש מלכי,

 פרישמן- הרחובות בצומת רת
 אומנם, גילה, יזהר דיזנגוף.

 השאיר הנהג, בצער השתתפות
 לעדות, שלו הטלפון מיספר את
 לקחת ומיהר לה, יזדקק אם

אחרת. מונית
 כוריש השופט לפני 01

 החשוד בחור, הובא רפפורט
 הבחור מעצרו. להארכת בשוד,

 מעולם, דברים היו שלא טען
 מבני- בחור־ישיבה הוא וכי

 את לראות ביקש השופט ברק.
ש ״כיוון ואמר: שלו הכיפה

תמ אז בישיבה, ממילא אתה
לשבת.״ שיך

 יזהר עיתונאי־הספורט 0!
באח טס כרנר (״זוריק״)

ל והתעכב לגרמניה רונה
 נמל־ של בבית־המלון יומיים

 לא זוריק בפרנקפורט. התעופה
 כל ושהה המלון פתח את יצא

 ובסאד בבריכת־השחייה הזמן
 כאשר רק שבקומת־הגג. נה

 מדוע הבינו ידידים, שם ביקרו
 במקומות לבלות הירבה זוריק
 מקום- המשמש המלון, אלה.

 מפעיל לצוותי־אוויר, מגורים
מגי שאליו מעורב, מרחץ־אדים

לבוש. בלי המתרחצים עים
ה של הבכורה בהצגת 0!

נו תהייה לא 99 דיזנגוף סרט
 ו- הליהוק על האחראית כחת

 הדאד. שרון עוזרת־הבמאי,
במ נהגה כאשר שבוע, לפני

עזים בכאבים נתקפה כוניתה,

 שבו הסרט טוב כמה לשמוע
בתו. משתתפת

 בתל- הבכורה להצגת 01
ו כותב של אמו תבוא אביב
 היא נשר. אכי הסרט, במאי

 ותגיע בניו־יורק, מתגוררת
זה. לאירוע במיוחד

ה בסרט, אחר משתתף 01
מס שווישה, מאיר שחקן
 בתל־אביב אלה בימים תובב

 שלו. הבנג׳ו את למכור ומנסה
הח מעולה, נגן שהוא סוויסה,

 אחרי כי הכלי, את למכור ליט
 עם יחד יסע הבכורה הצגת
 לתקופת־ טלי, הצעירה, אשתו

באמריקה. לימודים
מקו בר־מיצווה מתנת 0!

 בן- מפיץ־העיתונים נתן רית
הש לבנו. רבינוביץ ציון
 לצפות כדי ללונדון, נסעו ניים

 הבריטי גמר־הגביע בסישחק
ה הפעם זו היתד, בכדורגל.
 חמש־עשרה אחרי ראשונה,

ה מן יצא שרבינוביץ שנים,
ארץ.
0  יגאל הזמר שהה כאשר 1
 את לסיים כדי בלונדון, כישן

 הראשון התקליט על העבודה
נת אנגלית, בהפקה שם, שלו
 שתי לקנות המפיק על-ידי בקש

 אכסקלוסיבי, בבוטיק חולצות
 ראיון בעת טוב שייראה כדי

 בו.׳ להשתתף שעמד טלוויויני
לחתי החשבון לו הוגש כאשר

 המחיר למראה יגאל נדהם מה,
 אלפיים עלתה חולצה כל —

 ישראליות. לירות מאות וחמש
 ידידו, את הזמין להרגע, כדי

ש אושרת, קובי המלחין
 לחזות בלונדון, הוא אף שהה

 נבחרת בין כדורגל במישחק
סקוטלנד. לנבחרת אנגליה

218027 הזה העולם


