
אנשים
 בחירזת הכסאזת מישוזקי

 של הכספת מכילה ומה
פת גדעון השר

 כבר החירות בתנועת ■1
בישי הכיסאות. במישחק החלו

 ישב האחרונה התנועה בת
 כגין, מנחם ראש־הממשלה,

 שר־השיכון לימינו באמצע,
 יושב־ ולשמאלו לוי דויד

 שמיר, יצחק ראש־הכנסת
ר שר־הביטחון ישב שלידו  עז

 של מושבו מקום דייצמן.
 קירבתו ומידת חירות, איש

 של מושבו מקום כמו למנהיג,
מקו- על מורה בקרמלין, פקיד

 קריאות כדי תוך על, באל• קע
שהתלב אחרי לפועלים. זירוז

 האמבטיה עם לעשות מה טה
 לחצר לאה אותה זרקה הישנה,

להצ להתייחס וסירבה הבית
 למכור השכנים, אחד של עה
 כ- לאמריקאים האמבטיה את

 ומנחם.״ עליזה של ״אמבטיה
 חרדה של דקות כמה 8
 של ראשו שומרי על עברו

ש ביקור בעת ראש־הממשלה
ה־ טנק של 'בפס־הייצור ערך

 ראש״הממשלה עם נפגשת אשכול, לוי לשעבר, ראש־הממשלה אלמנתאשבור מדים
הרצל. בחר קיברו ליד שנערך לאשכול אזכרה בטכס בגין, מנחם הנוכחי,

 עמוקה קידה לעברה קד כשהוא אשכול מרים של ידה את לחץ שלו, הפולנית באבירות בגין,
בעלה. של בתואר לאשה לקרוא מקובל בגרמנית כמו בפולנית הממשלה״. ראש ״גבירתי :אותה וכינה

 ראש־הממשלה יועץ של בנויניב!קדמון
נקדימוו, שלמה עיתונות, לענייני

 פעיל שותף היה אביו הגן. בילדי לירות וניסה לשודד התחפש
 ומחיאות שירה אירגן ברמת־אביב, גן״חילדים ילדי בחגיגת
עוזיאל. מאיר של אשתו עוזיאל, רותי הגננת לרווחת כפיים,

 של אחותה 1ל״בוביץ אלונה
 לייבוביץ מיכל

 שחקן חוריה, בלט. לרקדנית התחפשה (מימיו),
 דינה ואשתו בארי תל־אביב, הפועל של הכדורסל

שנפרדו. למרות למסיבה, יחד הגיעו ברכה,

בטלוויז התאורה חשמלאי של בנועדווי מעיין
 לחגיגת לבוא נאלץ עדווי, ציון יה,

 יביא שציון היה, התיכנון לליצן• מחופש כשהוא בגן, הפורים
 ממצריים שחזר האב, אולם ערבי. של תיחפושת לבנו
הכופייה. את שכח אן ג׳לבייה, עימו הביא החג, ערב

 התנועה. במנהיגות הריאלי מו
 רק שמיר יצחק היה עוד כל

 יכול לא הכנסת, יושב־ראש
 עתה, בישיבות, להשתתף היה

 ריש־ מונה לא שעדיין אפילו
 בהנהגה מקומו לשר־חוץ, מית
מובטח. כבר

נוכחו היה נוסף שינוי 8!
 ימינו יד לנדאו, אלי של תו

 אריק שר־החקלאות של
 הטיל עתה שעד שרון, שרון.

ב התנועה, ישיבות על חרם
 תנועתו את קיפחה זו כי טענה

 עוזרו את שלח ז״ל, שלומציון
 לחיק שב שהוא להודיע כדי

אמא־חירות.
■  הופיעו שבועיים לפני !

 רוזנ־ שברחוב בבית פועלים
 ביתו הוא בתל־אביב, 1 באום

מנ ראש־הממשלה של הפרטי
אמ החליפו הפועלים בגין. חם

 אה וסיידו וצנרת כיורים בטיה׳
 ניצחה המלאכה על הבית.
 ראש־ של בתו כנין, לאה

קר־ כדיילת העובדת הממשלה,

 התפרץ הסיוד במהלך מרכבה.
 בגין. לכיוון העובדים אחד

והד מייד פעלו שומרי־הראש
 בכוונתו שיש מחשש אותו, פו

העו לראש־הממשלה. להתנכל
 כי הסביר והנעלב הנבוך בד

 חתימתו את לבקש רק התכוון
 כג־ של סיפרו על בגין של

 אלטנוילנד. הרצל זאב ימין
 מיהר הטעות לבגין כשהתבררה

 את שחתם רק ולא העובד אל
ב ברכה הוסיף אף אלא שמו
ידו. כתב

ב ולצלמים לעובדים 8
 אכזבה. נכונה ביקור אותו

 על יטפס בגין כי להם הובטח
עו כשהוא לצלמו ויותר הטנק

 מפקד־הטנק. של במקומו מד
 המיק־ והצלמים טיפס, לא בגין

מאוכ חזרו והחובבים צועיים
הביתה. זבים
הממ טיולי במיסגרת 91
 שר גם הגיע במצריים, שלה

 והתיירוה המיסחר התעשיה
כאורח לקאהיר, פת כידעון

לאנ המצרי. התיירות מישרד
 פת הביא המצרי המישרד שי

מצו שעליהן חרס תמונות כשי
 בעלי־ ציורי עם החיים עץ יר

האר האמנים ידי מעשה חיים.
 לשר ירושלים. במיזרח מנים

 מדלית הישראלי הביא המצרי
 המילה חרוטה שעליה כסף

ועב אנגלית בערבית, ״שלום״
 שהתלהב המצרי, השר רית.

 מיד הודיע המדליה, מרעיון
 זהב מדליית של הנפקתה על

דומה.
 הקשים הרגעים אחד 81

 הביקור היה פת של בסיורו
ול לרדת נאלץ פת בלוכסור.

 אחר־כך מדרגות. 260 עלות
 זיהו ושם סמוך, לקיוסק מיהר
מאו להנדסה סטודנטים אותו

 שיום פת, קאהיר. ניברסיטת
 להפגנות עד היה לכן קודם

 בבנייני שנערכו השלום נגד
 חשש בקאהיר, האוניברסיטה

 את כששמע נרגע אך מעט,
 ״יחי :בקול קוראים הסטודנטים

וסאדאת!״ בגין ״יחי השלום!״

 מתנות. בענייני ועוד 91
 לבעלה שהצטרפה זכין, תצר
שה זכין, דב לשעבר הח״כ

 מישל־ במיסגרח למצריים גיע
 אורחת היה מפ״ם, חברי חת
־ המצרי הנשיא אשת של י  ג׳

 בסיור אל־סאדאת, חאן
 תחת שנמצא בבית־יתומים

 תמר הנשיא. רעית של חסותה
 ציורי־ סידרת לג׳יהאן העניקה

 להבות־הבשן, מקיבוץ ילדים
 חש־ האמנית של משי והדפסי

ה חברת בורנשטיין, יה
 נתנה דומים הדפסים משק.

 של לאשתו נכון אופירה
מל ולאליזבט מכסיקו נשיא

אנגליה. כת

 איך בדוקה שיטה על 8!
 מפקד סיפר רמטכ״ל להיות

ב קצין לקצינים, בית־הספר
 שכינויו אלוף־מישנה דרגת
 לארוחת שאירח בעת ״ייה״

היהו הוועד חברי את צהריים
 הוועד אנשי האמריקאי. די

לך קוראים ״למה אותו: שאלו

 מי ״כל :ענה והקצין ז ״ייה״
 צריך בצבא להתקדם שרוצה
 ראו, הנה, כינוי. לו שיהיה

 קראו צור צכי לרמטכ״ל
 אל־ דויד רב-אלוף את צ׳רה,
 גור למרדכי דדו, כינו עזר
 אינו כבר ואיש מוטה קראו
 הוא רפול של ששמו זוכר

איתן. רפאל
ש הראשונה התגובה 91

 שר־האוצר באוזני הושמעה
 בעיקבות הורכיץ ייגאל

 היתד, הכספות לפתיחת תוכניתו
 אחרונות ידיעות עיתונאי של

 לו שהודיע רייכר, גירעון
 תוכן את לחשוף יאלץ אם כי

 שני לשר יתגלו שלו הכספת
 אישי מיכתב האחד, דברים.

 כן־ דויד של שנים עשר בן
 הור־ של הרוחני אביו גוריון,

 של בית־הספר ותעודות ביץ,
ושרון. דן רייכר, ילדי

ש פת, גידעון השר 8׳
 ״אצלי הוסיף: לדברים האזין

 הכתובה רק נמצאת בכספת
אשתי!״ של
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