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 ־1ש של לרעייתו שר־הביטחון ושק לא מדוע

שר־הבריאוח אות! דחף ולמה הפנים

| ם1■| הקואופרציה. מרכז לכנס שעגר בשבוע הגיע שר־הרווחה ך *1ך
״ ■110 י הממ שלדעתו למרות טוב, רוח מצב על השומר כץ, ן ^ י
 אותו המצלמים בצלמים הבחין הפרישה, בעניין מהסס והוא מתפקדת אינה שלה

מכנסיו. את כץ סידר בתמונות, יותר יפה שייראה כדי מהמכונית. יוצא הוא כאשר

1 1 1 מסויים בשלב ראש״הממשלה. של לשובו בנמל״התעופה המתין 1
״ י ■110 ■  רפאל הרמטכ״ל, עם עלה והוא ההמתנה וייצמן על נמאסה 1״

 וייצמן נראה בתמונה סלט. לשניים הגישו שם המיסעדה, לקומת איתן, (״רפול״)
מלפפון. פרוסת בפיו כי מראה, רפול של צלחתו על מבט אן לשון, מוציא הוא כאילו

 המרכז, פיקוד אלוף !■
 לדי, וחצי״) (״מוישה משה
ברמאללה הזכוכית בליל המתין

 הגדה, שמפקד עד ארוכה, שעה
 (״פואד״) כנימין תת־אלוף

שי את יסיים אליעזר, כן*

 כרים העיר ראש עם חתו
 בפני התוודה לוי ח'אלף.

כי איתו, שהמתינו העיתונאים,

* *

 יום- בערב שנערך בטכס האורחות אחת היתה הרמטכ״ל של אשתואיתן בוטה
 של הח״ן קצינת יושבות לשמאל מימין ישראל. נשיאי במישכן העצמאות

 הנשיא, אשת נחמיאס, ויקטור הטלוויזיה כתב של רעייתו נחמיאס, מרים סגן־אלוף המרכז, פיקוד
 הרמטכ״ל, אשת איתן, (״ברטה״) אסתר האירוע, באותו בטייוחד זוהרת שהיתה נבון, אופירה

 ניהלו וברטה שאופירה הראשונה הפעם זו היתה מלווה. וחיילת וייצמן ראומה שר־הביטחון רעיית
שוב.״ שניפגש כדאי נחמדה, דווקא ״את הרמטכ״ל: לאשת הנשיא אשת אמרה שבסיומה ארוכה, שיחה

 עיתונאי. להיות הוא חייו חלום
 ואהפוך הצבא, את אעזוב ״אולי
 אמר הוא עיתונאי,״ להיות

 ארוויח בטח ״אני לעיתונאים,
יותר.״ מעניין לי יהיה וגם יותר

 התעניין שיחה באותה ■
ק הטלוויזיה כתב אצל לוי  רפי

 אישים של בזהותם חלכי
 לבניין. שהגיעו שונים ערביים

 אמסור ״אני :ללוי השיב חלבי
 על דולר 50 תמורת מידע לך
 :והשיב ויתר לא לוי אחד.״ כל

למילו אותך לגייס יכול ״אני
 (מיל.) סגן שהוא חלבי, אים.״

 מענה: חסר נשאר לא בצה״ל,
 ממני תקבל לא אז גם ״אבל
בשט אשרת לא אני כי מידע,
חים.״
 אירעה נעימה הפתעה !■

 צימוקי, טובה דבר לכתבת
אחרו ידיעות עיתונאי של בתו
 טובה צימוקי. אריה נות

 לקבלת הנשיא, לבית הוזמנה
ל נכון יצחק שערך פנים
 לפתע הדיפלומטי. הסגל אנשי
כש מאחריה. טפיחה חשה

 בליליאן הבחינה הסתובבה
 אמו קארטר, ליליאך) (״מיז

 שעזבה האמריקאי, הנשיא של
 אל ורצה נבון ליד מקומה את

 מיז של הקודם בביקור טובה.
 אותה ראיינה בארץ קארטר

 השתיים הפכו ומאז טובה
ידידות.

■  המכובדים כשהגיעו !
 לטכס בן־גוריון, התעופה לנמל
 ראש־הממשלה של פניו קבלת

 מארצות- שחזר כנין, מנחם
 העיתונאים כמובן עטו הברית,

 וייצמן. עזר שר־הביטחון על
 דבר־ להציל שרצו אותם בין
 בעיקבות וייצמן, של מפיו מה

 כתב גם היה במוקד, ראיונו
 אולם רונן. יורם הטלוויזיה

 וייצמן אל שפנה לפני עוד
 חיים חרות ח״כ רונן את תפס

 הצידה עימו אותו גרר קורפו,
 עזר. את ״עזוב בפניו: והתחנן

שוב.״ זה את לו תעשו אל

 על לשמור שהקפיד מי ■1
אלי שר־הבריאות היה וייצמן
 לו פינה הוא •טוסטק. עזר
 פניו מקבלי שורת בראש מקום

 שעזר פעם ובכל בגין, של
 שוסטק אותו תפס משם, פנה

השורה. לראש והחזירו

■  ראש־הממ- אחרי מייד !
אש צעדה ידיים, שלחץ שלה,

 כשהגיעה כנין. עליזה תו,
 השניים. התנשקו וייצמן, אל

 בורג, מדים צעדה עליזה אחרי
 ואתה שר־הפנים, של אשתו

 לו העיר ידיים. וייצמן לחץ
 אתה ״למה שוסטק: כך על
 השיב ?״ איתה מתנשק לא

אני, ״מה :בשאלה וייצמן
?״ בעונש
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