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 דיין משה של החדש העיסוק

פלומין? יחזקאל את ירש מ*1
 לכבוד כוסית בהרמת 8!

 ראש־ה־ בלישכת חג־החנוכה
 כל עם יחד השתתף, ממשלה

 ראש־הממשלה גם העובדים,
 כעבור עצמו. בגין, מנחם

 הצטלם שבהם דקות, חמש
 המיש־ עובדי עם ראש־הממשלה

 קולה נשמע משקה, ולגם רד
 קלימוכי־ יונה מזכירתו, של

 לאחד אומרת כשהיא צקי,
כבר ״עברו :משומרי־הראש

 !״אותו תוציא דקות, חמש
 ויחד לבגיו ניגש שומר־הראש

 כאשר לדלת, מעבר צעדו עימו
 תוך כולם, את מברך בגין
 חג שמח! ״חג הליכתו: כדי

ה שנסגרה אחרי גם \״ שמח
 באי שמעו בגין, מאחרי דלת

 ראש־הממשלה את המסיבה
 חג שמח! ״חג לאמר: ממשיך

!״שמח
 אדם שהוא בגין, אגב, 8

 חמורה טעות טעה מסורתי,
 על שלא חנוכיה הדליק כאשר

 הדלקת טכס בעת הדין, פי
 ממשלת ראש עם נר־חנוכה

ש מארי, קאמיפה פיג׳י,
בעז הדליק בגין בארץ. ביקר

 ראשון, הנר את השמש רת
 תחת השני, את כך ואחר

 ואחר- האחרון הנר את להדליק
,שלפניו. זה את כך

 צייר הכנסת ישיבת בעת 8
פורט קצב משיה חרות ח״כ
 תמיר, יוסף כח״ של רט

 הליברלית המיפלגה את שעזב
 לתנועת ועבר הליכוד, ואת

 הציור, את שיגר קצב ש״י.
 מרדכי ש״י ח״כ לידידו,

 שלח בתשובה וירשוכסקי.
 שעליו נייר, דף וירשובסקי לו

 כששאל גדול. אפס מצוייר
 לו הסביר זה?״ ״מה קצב:

 של הציור ״זה :וירשובסקי
 שהצטרף יגורי, אסף! ח״כ

שעבר.״ בשבוע אליכם
 של מיחסם שנפגע יגורי, 8

 ומהביקורת אליו, חברי־הכנסת
 בעיתונים, בה שזכה החריפה

ו לליכוד הצטרפותו בעיקבות

 ההתאפקות כי מסתבר אותו.״
 כאשר הועילה. לא הרצוג של

 מהימלר ודרש הרופא הגיע
 הימלר פיצה פיו, את לפתוח

ב שהיתה קפסולת־הרעל את
והתאבד. משיניו אחת

לו מצא דיין משה 8!
 במשך מבלה דיין חדש. עיסוק

ב שבוע בכל יומיים או יום
 דיין, אודי בנו, של משק

 בקטיף- לו ועוזר בנהלל,
הכותנה.

פ׳יג׳י, של ושר״החוץ ראש־הממשלהמארי קאמיסה
בישראל. סיור שעבר בשבוע סיים

 למישרד־ הוראח ראש־חממשלה נתן רישמי, היה לא שהסיור למרות
 מארי הארץ. את עזב כאשר מלא, ממלכתי בטכס מארי את לכבד החוץ

 מהגשם גם נרתע ולא הזזרץ, רחבי בכל שיותר כמה עד לבקר התעקש
 של ברגליו יבלות גרמה הרבה ההליכה כאן. מסיורו חלק שליווה העז

 נעליים לאורח למצוא הצליחו לא מישרד־החוץ, אנשי אולם מארי,
 .51 הוא האורח ראש״הממשלה של שמיספר״הנעליים משום אחרות,
אחרות. נעליים ליד מארי של הנעליים נראות למעלה בתמונה

 יותר. מאוחר בסיפור נות
 אחד יום נסעתי המהפך ״לפני

 בגין. מנחם עם יחד במכוניתי,
איר בירושלים הצמתים באחת

 היה וכפסע תאונה, לנו עה
 כאשר המוות.״ לבין בינינו
 מתייחס הוא איך לין נשאל
 התאונה, תוצאות אל כיום
תגובה.״ ״אין :.השיב הוא

בן בנו פלומץ, ערן ■1
 שר־ סגן שהיה מי של 11ה־

 בא פלומין, יחזקאל האוצר
 לאביו: ואמר בשימחה הביתה

 למבטי שלך!״ היורש ״אני
 :ערן הסביר האב של התמיהה

 שלך, מהתפקיד גירשו ״אותך
 לראש בבית־ספר בחרו ואותי

ועד־התלמידים.״

 בישראל, רומניה שגריר 81
ץ׳, ויא  אוח- העניק קיבא

ל רומניה ממשלת של כבוד
 והנשים היולדות מחלקת מנהל

בירו הדסה בית־החולים של
שנ יוסף הפרופסור שלים,
 בבית- שנערך בטקס קר,

 השגריר הדסה. של הכנסת
 כש- הנוכחים, כל את הפתיע

 דרשה ונשא לבנה כיפה חבש
השב שנים־עשר על מלומדת

טים.

7111 ^ | ! | |1  בחוץ־לארץ. מסיורו שחזר אחרי ראש״הממשלה אל הוזמן הכנסת, יושב״ראש *1
 לו, המיועד שר״החוץ תפקיד על עימו ישוחח בגין מנחם כי בטוח היה שמיר 1 #1111 #ן 11*■

 בגין, אל הכבוד גינוני בכל להתייחס לשמיר הפריעה לא זו אכזבה במילה. זאת הזכיר לא בגין אולם
התיישבו. ששניהם שעה צולמה שהתמונה למרות לזה, זה משתחווים הם כאילו בתמונה נראים והשניים

 פגש לין אמנון כח״ 8!
 כשן, בטדי במיזנון־הכנסת

 פי הסטודנטים, ביטאון עורכת
 כתב של בתם שהיא האתון,
 כשן רפאל אחרונות ידיעות

ת דבר עיתונאית ושל  רו
 את זיהתה שלא בשן, כונדי.

 אותו לשמוע הופתעה לין,
איך זוכר ״אני :לה אומר

 בפיפי.״ המכנסיים את הרטבת
 כי לין סיפר הנדהמת לבשן

 הוריה, עם בידידות היה הוא
תי עדיין היתה בשן כאשר
 הרבה בבית אצלם וביקר נוקת,

תקופה. באותה פעמים

הזדפד באותה נזכר לין 81

 בחוק- התיקון נגד אי־הצבעתו
 בשבוע כלל הופיע לא ההפלות,

סיפ ומזכירותיו בכנסת, שעבר
חולה. הוא כי רו

 אל־על, מנכ״ל שהיה מי 8
 נשאל הוד, (״מוטי״) מרדכי
מר הוא כיצד ידידים על־ידי

 על אל־ חברת כאשר עתה, גיש
 והוא גדול, כר, במשבר נמצאת

ש הוד, אמר לעניינים. מחוץ
 חיל- מפקד לכן קודם היה

 אחד כמו מדגיש ״אני :האוויר
 השכפ״ץ הקרקע, על שיושב

נער למעלה לידו, מונח שלו
ופג רקטות קרבות־אוויר, כים
 יושב והוא עבר, מכל זים

 נוגע אינו העניין כל כאילו
לו.״

 האלוף נשאל כאשר 81
 בתוכי הרצזיג, חייס (מיל.)

 הוא אם מני, ממני נית־הרדיו
 של כשר־החוץ לכהן מבכר

 יגאל של או פרס שימעון
להשיב. סירב הוא אלץ,

 הרצוג סיפר זאת לעומת 8!
 מאלף סיפור פאר :מני למנחה

 מילחמת־העולם של מסיומה
קצי שני עוד עם יחד השניה.

ל הרצוג קיבל בריטיים נים
 הימלר, היינריך את ידיו
 נשבה. שזה אחרי הס״ס, ראש

 במשך לשמור הוטל הרצוג על
 עד הימלר, על שעות שלוש
 הר־ אותו. ויבדוק רופא שיגיע

 לדבריו, לכן, קודם הוזהר צוג
 כדי הימלר, את להרגיז שלא

 ובמשך יתאבד, לא שהלה
 הימלר, מול ניצב שעות שלוש
 היוולדו. כביום עירום שהיה

 וסיפרתי להתאפק, יכולתי ״לא
 ממנו ושמעתי יהודי, שאני לו

 הנאציות ההתנצלויות כל את
הרגזתי לא אבל הידועות,

 שנערכה בקייטנה ביקר שר־התעשייה,נת גירעון
מישרדו. עובדי של לילדיהם בחג״החנוכה

 הפקידים אחד סואן, גד של בנו הוא כי מהם אחד לו סיפר כאשר
״קשה יותר שיעבוד לאבא תגיד :לילד פת אמר במישרד. הבכירים !
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