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שטרה בל המ ה קי דע ת הו די רסמה סו בדדי! שפו

 נעימה בלתי תקרית ׳91
 נשיא של בפגישתם אירעה

 ושגריר נכון יצחק המדינה,
 לאומות־המאו־ ארצות־הברית

 מק־הנרי. דונאלד חמת,
 :השגריר את שאל הנשיא

 מה- זה שלך? השם ״מאיפה
העבדים?״ מבעלי או מישפחה

 בעלי התאחדות על־ידי כולו
 ים־המלח, באזור המלונות בתי

 לא אמנם ״אני קאופמן: השיב
 השארתי אחר־כך אבל שילמתי

 אשתי בשביל במלונות טיפ
והילד.״
 אהרץ לשעבר הח״ב 9

הצרים, קיבוץ חבר ידלין,

ש יהיו דבריו כי עתונאים,
 שיחת במסגרת לפירסום, לא

 איימו עתונאים כמה רקע.
 כי וטענו המקום את לעזוב
 מעניין אינו לא-לפירסום שפיר

 במהירות נכנע המפכ״ל אותם.
ב לפירסום. שאלות על וענה
השמיע העתונאים מסיבת תום

 במיסגד מחר להערך שנועדה
 עתי״ם כתב בוטלה.״ אל־אקצה

 ה־ לעבר קרא נבאי שפי
 אני חדש. לא ״זה :מפכ״ל

 לעתונים ההודעה את העברתי
 וכל שעות,״ כמה לפני כבר

בצחוק. פרצו העתונאים
של העתונאים מסיבת 91

 כל את קצינים שני הוציאו
 שם למסדרון, האזעקה מערכת

שהס עד לצפצף המשיכה היא
העתונאים. מסיבת תיימה

 לא כי גם גילה שפיר 9!
 (מיל׳) לאלוף תנועה דו״ח נתן

 קיבל האלוף וכי נרקיס עוזי
חסיד לא ״אני התראה. רק

 הכומתה,״ עם החייל שיטת של
 מ־ ליריבו ברמזו שפיר, טען

 רב־אלוף הרמטכ״ל צד,״ל,
שהת איתן, (״רפול״) רפאל
 חייל אחרי דלק כאשר פרסם
כומתה. חבש שלא

 ייגאל שר־האוצר על 9!
 שר־ השבוע אמר הורכיץ
 ״למה :וייצמן עזר הביטחון

 אה... אה... הזמן כל אומר הוא
 אנוור שהוא חושב הוא אה...

אל־סאדאת?״
 שר- נראה האחרון בזמן 9!

מס כורג יוסף הד״ר הפנים
 כש- ובעניבה בחליפה תובב

 הכל לרגליו. תנ״כיות סנדלים
 עם הזדהות אות זהו כי חשבו

 כי הסתבר לבסוף המתנחלים.
 עור על מפריחה סובל הוא

רגליו.
 נשות ביקור בעקבות 91

ה תבואנה המצריים הגנרלים
 מצריות נשים שתי ארצה שבוע

 שר־ של אשתו האחת נוספות.
 עלי, חסאן פאמל ההגנה

 אמ״ן מפקד של אשתו והשניה
תא שורכי. לביב המצרי

 וייצמן, דאומח כאן אותן רח
שר-הביטחון. של רעייתו

 הטל- תוכנית תום עם 9!
 שדנה חופשית, כניסה וויזיזז

 כמה נכנסו בשער, במתריעים
 למיזנון, הטלוויזיה מעובדי

 למיזנון בא כאשר סגור. שהיה
רובינ אמנון חבר־הכנסת

 המיזנון כי הצטער שטיין,
 עורך ניסן, אלי לו אמר סגור.

אנ יש דאגה, ״אל התוכנית:
 נפתח.״ המיזנון שבפניהם שים
 האחורית לדלת וניגש אמר
רגליו. על מפריחה סובל הוא

שגרירות- בשער המזוזה את לקבוע שעבר בשבוע התכבד מישרד־החוץ, דובר * ל 11 ל 1
עשרות ידי על וצולם המזוזה את קבע שלביא לאחר בקאהיר. ישראל *י ■ ״ ■■■■■*

להכנס שצרין זה ״אני :וטעו הדס יוסף הציר התרגז למעלה), (בתמונה במקום שהיו הצלמים
 ״באילו״ הצגה הדס ערן העיתונאים בשביל במיוחד לצלם." צריך אותי — המזוזה כקובע להיסטוריה

בישראל. שפורסמו הן משמאל) בתמונה המזוזה את (קובע הדס של ותמונותיו המזוזה, את קובע הוא

 בשבוע עורר רבה פליאה 9'
אמו עדי המערך ח״כ שעבר
אי,  לעליית תגובתו כאשר ד
 פורסמה אחוזים 7.3נד המדד
ה פירסום לאחר אחדות דקות
חב עם יחד היה אמוראי מדד.

 של בסיור נוספים כנסת רי
 והכספים הכלכלה ועדת חברי

 ולא ים־המלח, באזור הכנסת של
 להגיב. אפשרות שום לו היתד,

ה חברי־הכנסת שמעו כאשר
אמו של תגובתו את מסיירים

ב אליו פנו הם ברדיו ראי
 ״כיצד :אותו ושאלו תמיהה

 שלך והתגובה פה שאתה זה
 להם גילה אמוראי ברדיו.״ כבר
 לסיור, צאתו לפני הסוד. את

 שלוש כתב־הרדיו בידי השאיר
 לא המדד אם ״האחת תגובות:

 אם השניה אחוזים, 5 על יעלה
 אחוזים 7ל־ 5 בין יהיה הוא

 7 על יעלה הוא אם והשלישית
 היה צריך רק הכתב אחוזים.
 המתאימה,״ התגובה את לשלוף
אמוראי. הסביר
 השתתף לא סיור באותו 91
 קאופמן, חיים הליכוד ח״כ

 כנציגיו לסיור שלח הוא אולם
 כאשר בנו. ואת חנה בתו את

הת כנסת חברי - כמה הביעו
 שולח שהח״ב על־כך מרמרות

שמומן לטיול, משפחתו בני את

 צאתו ערב בגין, מנחם מראש־הממשלה, להפרד בא בישראל, בריטניה שגרירמייסון גזו
 בגין מנחם נראים בתמונה אוסטרליה. מושל :החדש לתפקידו מייסון של

 אחד בלישכת־ראש־הממשלה. בכורסאות מתיישבים הם באשר לזה זה משתחווים כאילו כשהם ומייסון
בגין. הטרוריסטים למפקד המשתחווה מייסון הבריטי המושל למראה לצחוק שלא היה יבול לא הצלמים

 ענה ולא במבוכה חייך מק־הנרי
לנשיא.

ה ברמן, יצחק ח״כ 91
 יושב־ראש תפקיד לקבל עומד

 חלק כבר למלא החל הכנסת,
 לפני עוד בפועל, מהתפקיד

 הנוכחי, היושב-ראש שפינה
ב הכסא. את שמיר, יצחק
 יחד ברמן נראה שעבר שבוע

מת כשהוא הכנסת סדרני עם
 לשבת אישור יש למי עניין

הצ ומי חברי-הכנסת במיזגון
אי ללא למיזנון להכנס ליח

שור.

 עדות הספר על להגיב סרב
 יד״ אשר בן־דודו כתב אותו
 אם אהרון נשאל כאשר לין♦
 אשר, עם להפגש מתכוון הוא
ש מה על עליו כועס שהוא או

 שאני בטוח לא ״אני :אמר כתב
פעם.״ אי איתו אפגש עוד

 ארעו תקלות של סידרה 91
 רב- החדש׳ המישטרה למפכ״ל

 במסיבת שפיר, הרצל ניצב
 שערך. הראשונה העתונאים

ה מסיבת בתחילת דרש שפיר

 ה־ כנגד חריפים דברים שפיר
 להשאר הסכימו שלא עתונאים

 דה ״אוף תהיה המסיבה אם
 חריפות לתגובות וזכה רקורד,״

העתונאים. של מצידם
 העתונ- מסיבת באמצע 91
 ומסר שוטר לחדר נכנס אים

 אותו קרא שפיר פתק. למפכ״ל
 אחרי ורק חמורות פנים בסבר

לג הסכים העתונאים הפצרות
 :בפתק כתוב היה מה להם לות

שההפגנה לי דזודיעו ״עכשיו

מו שבו באולם נערכה המפכ״ל
אז מערכות כלל בדרך צגות
 העתו- מסיבת באמצע עקה.
 המערכות אחת החלה נאים

מה אחד ואף ולשרוק לצפצף
 אותה להשתיק שניסו קצינים

רב בעמל בכך. הצליח לא
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