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 לתפקיד המיועד בץ 8
 הור־ יגאל ח״כ שר־האוצר,

 שר־הביטחון, סגו לביו ביץ,
 התפתח ציפורי, מרדכי ח״כ

 כאשר הכנסת. במיזנון ויכוח
לצי אמר הוא הורביץ התרגז
יפה, תתנהג לא ״אם פורי:

 עובד שאתה לכולם אספר אני
וייצמן.״ עזר עם

 בירושלים ביקר כאשר 81
קפון, ג׳פי הכושי הכומר  ג׳

 זהב שעון במתנה העניק הוא
 טדי קולק* טדי לראש־העיר,

הפגנתי באופן להסיר מיהר

במקו ולענוד שלו השעון את
 ג׳קסון. לו שנתן השעון את מו

 טדי נראה האחרונים בימים
המ השעון זרועו כשעל שוב
להח שאין התברר שלו. קורי
 משמעות שום השעונים לפת

״כע :טדי הסביר פוליטית.
 שנתן השעון הפסיק יום בור

לפעול.״ ג׳קסון לי

 לחקר־ החברה לראש 81
ם הפרופסור המיקרא,  חיי

ל משלו הוכהה יש גכריהו,
 מנחם שראש־הממשלה כך

 ממחלתו. הבריא כבר בגין
ל החוג בראש עומד גבריהו
 בביתו המתכנס השבוע, פרשת

 ״בגין גבריהו: לדברי בגין. של
הקט באותיות לקרוא מרבה

 הזרה בוודאי שראייתו כך נות.
לתיקנה.״

ב נסגרה, בירושלים 81
 אישי- מספרת שעבר, שבוע

עו ובמקומה רוברס, הצמרת,
 למימכר חנות להיפתח מדת

 התכנסו רובוט ותיקי בגדים.
מהמס זיכרונות להעלות כדי
 אגפים, שני בה שהיו פרה

 פולה ואגף־גברים. אגף־נשים
להש נוהגת היתה כן־גוריון

 המספרה, בעל בשרותי תמש
 ל- רק אבל ירדני, אליהו
 אותה סירקו כאשר פדיקור.

והח המחיר על התרעמה פעם,
 אל בעצמה. להסתרק ליטה
 שולחים היו בן־גוריון דויד

 נהגו גם וכך למעונו, הספר את
 שז״ד זלמן לנשיאים ביחס

 אכן סוזי קציר. ואפריים
ה סביב פרגוד שיקימו דרשה

 שלא כדי ישבה, שעליו כסא
אופי לראותה. יוכל אחד כל

ל אחת פעם באה נכון רה
 כי דאגה, זה ואחרי מספרה,

 לוי הביתה. אליה יבוא הספר
את תמיד שוכח היה אשכול

 נראה עליו, פרס שיטעון התקפות אחרירביו יצחק
ש הכנסת ישיבת בעת לגמרי מאושש

 שקוע כשהוא רבין, את הנציח הצלמים אחד שעבר. בשבוע נערכה
 היה כאילו לרקתו, אצבעו את ומכוון המליאה, באולם במושבו

 עסוק רבין היה השבוע הרוסית. הרולטה במישחק אקדח זח
המיכתבים. בעניין מיפלגתו, של למוסד־הביקורת שהגיש בתביעה
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 בגין בעצמו. שקוע היה שהוא בעת בגין את לתפוס הצליח זריז
הגה. השמיע ולא מתגובות נמנע מהרגיל, שונה היה

ב* סיור שעבר בשבוע הוא אף ערךחלצ׳״ן אריה
 והניצים היונים על־ידי שנוצל ביקעה,

 דולצ׳ין את ולהטות לנסות כדי הסוכנות של במחלקת־ההתיישבות
 את דולצ׳ין ניצל פוליטיים לצרכים מאשר יותר אולם אליהם.
 ובכל ישובי״הביקעה, ילדי עם קרובה היכרות לערוך כדי הביקור

 הוא בתמונה בילדים. דווקא לפגוש ביקש הגיע שאליה נקודה
לימודים. מיום שהגיעה ילדים, של קבוצה מקבל כשהוא נראה
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 לקראת המסע את עורך שמיר כי הטוענים יש צה״ל. בבסיסי וגם
 בגין. מנחם של יורשו תפקיד על וייצמן עזר לבין בינו ההתמודדות

 הוא בביקעת־הירדן, הנח״ל מהאחזויות באחת שמיר ביקר כאשר
 מה המגורים, בתוך וחיילות חיילים של מיסדר לסקור הוזמן

 הופעתו את המפקד בודק שבו המפקד״, ״מיסדר בצה״ל שנקרא
 לחופשת״חשבת. יוצא שהחייל לפני וציודו, מיטתו ואת החייל של

 עשה לא בתמונה, הנראית הנח״ל, חיילת על כי נראה אולם
מיטתה. ליד מרושלת עמידה עמדה והיא מפקד, של רושם שמיר

 גומר שהיה ואחרי בבית, הכסף
מ ומבקש יוצא היה להסתפר

גול כסף. לו ״שילווה״ הנהג
 מסתפרת היתד, לא מאיר דה
 רוברט, אצל מסתרקת לא ואף
פדי לעשות באה היתד, אבל
 על שקוף לאק ואהבה קור,

 היתה זאת לעומת הצפורניים.
 את לחודש אחת מביאה גולדה

גז. שיעשו כדי שלה, הנכדים

 כגן־ של הרומנים לגבי 8
 ידין, ייגאל ראש־הממשלה,

 כרמלה, אשתו נפטרה מאז
 בירושלים. רבים סיפורים יש

 אשד, כי עתה מתברר אולם
 לפני עוד ידין את סיבכה אחת

 אדרי העיתונאי שנה. 43
תקו את החוקר מילשטיין,

 כי מספר טרום־המדונה, פת
 ידין, על הוטל 1936 במאורעות

 לערוד אחרים, הרבה על כמו
ברחו ההגנה מטעם פטרולים

 היו הפטרולים ירושלים. בות
 ובחורה, בחור בזוגות, נערכים

ה את תחביא שהבחורה כדי
 ל- בבגדיה. האקדח או רימון

ה הבחורות אחת צורפה ידין
 והוא בעיר, ביותר מכוערות

 אותי ״מכירים :למפקדו אמר
בחו עם שמסתובב כמי בעיר
להח סירב המפקד יפות.״ רות
 סירב ידין הבחורה, את ליף

הו וכעונש לפטרולים, לצאת
בים־המלח. מדריך להיות צב

 עור בגד חברת הנהלת 81
 נשיא־המדי- אשת את הזמינה

 באחת לבקר נבון, אופירה נה,
 נענתה אופירה שלה. החנויות
כש אולם בשימחה, להזמנה
 צלמים במקום שיהיו שמעה
כשהב רק בואה. את ביטלה

 צלם אף יהיה שלא לה טיחו
לבוא. הסכימה בשטח, אחד
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