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 את מפטר השר שבה מדינה מעדיף אבן אבא

השר את מפטר ל שהמפכי מדינה על ל המפכי
ל האמריקאי שר־החוץ ■1

בי קיסינג׳ר, .הגרי שעבר,
 ממישרד בצאתו בישראל. קר

 בעשרות הבחין ראש־הממשלה
 שהושטו ומיקרופונים, צלמים
 ליועץ ואמר חייך הוא לעברו.

עיתו לענייני ראש־ר,ממשלה
 הבט, ״הבט, : פתיר דן נות,

כש הטובים, בימים כמו זה
לכאן!״ בא הייתי

 לח״ב סיפר קיסינג׳ר 6!
 מסיים הוא כי אכן אבא
 החלק כתיבת את אלה בימים
״ו ספר־זיכרונותיו, של השני
 טוב.״ יוצא אתה השני בכרך
אני ״אבל :אבן לו השיב
 שאני בספר טוב יותר יוצא

כתבתי.״
 קיסינג׳ר יצא כאשר ין■

 בגין מנחם של ממישרדו
 החדש במפכ״ל במיסדרון פגש
 איב־ אריה המישטרה, של
 שר־הפנים עם שהמתין צו,
סי איבצן בורג. יוסף ד״ר
נסגר. המעגל ״עכשיו : פר

 קיסינג׳ר כאשר ,1975 במארס
 שלו, במסע־הדילוגים כאן היה
 אז, של ראש־הממשלה לו ערך

ב קבלת־פנים רבץ, יצחק
 המתינו אנשים ואלפי כנסת,
 הייתי אני נגדו. והפגינו בחוץ

או וחילצתי מפקד־המחוז, אז
הא בדלת ממישכן־הכנסת תו

 הוצגו שהשניים אחרי חורית.״
 קיסינג׳ר חיבק זה, לפני זה

 ״יצרתי לו: ואמר איבצן את
?״ כן לא כהוגן, מהומות אז
 קיסינג׳ר פגש כאשר 8!

 (״פדויי־ ובאפרים פתיר בדן
 בגין, של יועציו פורן, קר,״)
״אני :לראש־המשלה אמר

ב עוד אלה שני עם עבדתי
!״רבין ממשלת

ו1  ארצה בא קיסינג׳ר עם !
 רשת- נשיא פיילי, ויליאם

 סי־בי־ האמריקאית הטלוויזיה
 ל־ פיילי את לקח הוא אס.

 התחיל ראש־הממשלה, לישכת
 לו וסיפר זיכרונות להעלות

 עם בזמנו ישב היכן בדיוק
 רבין יצחק עם מאיר, נולדה

ישראליים. שרים ועם
אבן ח״כ נשאל כאשר 8!

 מפכ״ל־ פיטורי על דעתו מה
 שפיר, הרצל המישטרה,

פי על צער לי ״יש :השיב
 מנוס שאין נראה אבל טוריו,
 שבא מדינה מעדיף אני מהם.

מדי פני על מפכ״ל מפטר שר
שר.״ מפטר מפכ״ל בה נה

״אזר את שיסד האיש 8
 ה• למען המדינה״ למען חים

 שפיר, הרצל המודח, מפכ״ל
ל רשות־השידור מנכ״ל הוא

מספר ליבני. יצחק שעבר,

לפני התחיל ״זה :ליבני
ו חברים בשני פגשתי שבוע.

 מיסטר ותוך כך, על שוחחנו
 מישרד לנו היה כבר שעות

 יום ותוך ותקציב, פקידות עם
פעי של ואלפים מאות היו

 הספרים, מעולם נזרקתי לים.
האחרו בשנה לו שהתמסרתי

של תנועה פיתאום ולפני נה,
 מסכים שאינני היא האמת מה.
 הדרך. כל לאורך שפיר עם
לעיתו מיחסו מסוייג די אני
הייתי לא ולעיתונאים. נות

 בגין את זו שאלה הממשלה
 נפגשו היכן זוכר הוא אם

 הזכירה זכר, משלא לראשונה.
 היו 70ה־ שנות בתחילת כי לו

 הכנסים, באחד בבריסל יחד
 בית־ במעלית פגשו בגין ואת

כולם. שהו שבו המלון

 צירי 23 של מישלחת 8׳
 ה־ מן הבריטי בית־ד,נבחרים

ב ביקרה השמרנית מיפלגה
 אמר בגין עם בפגישתם ארץ.

לראש־הממש־ ראש־המישלחת

 המפכ״ל למען האזרחים תנועת
 הוא שפיר. הרצל המודח,

דמו שאינו למרות כי אמר
שתמ הושב הוא קנאי, קרט
בדמו פוגעת זו מעין עד,

 המיפלגה, יושב־ראש קרטיה.
 בצחוק פרץ פרס, שימעון

 איטלקי לו מזכיר שזה ואמר
מי ממטוס שירד שלפני אהד,

 במדור וכתב, טופס־נחיתה לא
 פנטי- נון ״מסקולינו ״מין״,
 לא אך זכר, — כלומר קום,״

קיצוני.

 בכביש השישי ביום ניצב התיקשורת שראו״דוו יורם
 ליד שכונת־מגורים לרמת״אפעל, המוביל

 היא לאן שאל שבאה, מכונית כל עצר תל־השומר, בית־החולים
מן אחר חבר ניצב עימו השכונה. בניבכי אותה וכיוון נוסעת

 לבש אלא נשק, נשא ולא מדים לבש לא ארידור האזרחי. המישמר
 רוזנבלום, פנינה נערת״הזוהר שעצרה. מכונית בכל והתבונן חליפה
 מכוניתה. את היא גם עצרה שכונה, באותה למסיבה שבאה
שחיפשה. לכתובת אותה וכיוון בה, התבונן (משמאל) החדש השר

11!1! | |  הכדו־ מיגרש על בתמונה שוכב צלם־העיתונות, |*|1יי| 1|
 נתקל דמתי, גידעון שימשו!, קבוצת קפטן רגל. 111 י 111

 השער אך להבקיע, דמתי שעמד השער, את לצלם התאמץ רוט בו.
 שבועיים לפני הדשא. על נפל ורוט התנגשו השניים הובקע, לא

 מיגרש על היא גם דומה, מתאונה בזעזוע״מוח רוט לקה
 ודמתי השוכב רוט ליד המישחקים. אחד את לצלם בנסותו כדורגל,

חשבת. הפסידה שמשון קבוצת קרן. עוזי אחר, צלם־עיתונות עומד
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לעי שלו ההדלפה מן מרוצה
 עדי־ד,מדינה ששת על תונות

 אכו־חצירא, אהרון נגד
 ה־ של הפריצה מן לא וגם

 בר־ הבשר למפעל מישטרה
 בעד לא הוא העניין בקר.
 נושא אלא בורג ונגד שפיר

שלנו.״ צורת־החיים על עקרוני
האוניברסי סגן־נשיא 8!
 דיניץ, שימחה העברית, טה
 באר־ ישראל שגריר שהיה מי

 ארו־ לערוד רצה צות־הברית,
 היוצא, לסנטור חת־ערב
ב שביקר צ׳רץ׳, פראנק

 במו־ קיסינג׳ר, ולהנרי ארץ,
ב שבאו אחרי אך צאי־שבת.

 ב־ ישראל שגריר אל טענות
(״א אפרים ארצות־הברית,

 הוגן לא שזה דון,3ן7 פי״)
ה אנשי עם נפגש שקיסינג׳ר
 נפגש שהוא לפני אופוזיציה

 די־ דחה הממשלה, אנשי עם
 אותה וערך הארוחה את ניץ

 סעד במוצאי-שבת ראשון. ביום
 יצחק שר־החוץ עם קיסינג׳ר
 בירושלים, בבית־מלון שמיר

אנשי את פגש אחר־כך ורק
 שר־ בא לא כאשר ■!1

לישי בורג יוסף ד״ר הפנים
הכנ של ועדת*הפנים של בה
 היה חולה, שהוא וטילפן סת
לבדי הלך ״הוא שהעיר: מי
מי־שפיר.״ קת

■  פרנק היוצא הסנטור |
 אשתו עם בישראל ביקר צ׳רץ׳
ראש־ עם נפגשו וכאשר בטי,

 אתה כי בר־מזל, ״אתה :לה
 13 מיפלגתך למנהיגות נבחרת
מסל אצלנו ברציפות. פעמים

 פעמים 13 המנהיגים את קים
ברציפות.״

 על סיפר אבן אבא 81
 הנשיא עם האחרונה פגישתו
 אל־סאדאת, אנוור המצרי
 שואלים שכאשר לו שאמד

 ״מה ערביים מנהיגים אותו
לה נוהג הוא ״1 אחריך יקרה
?״ אחריכם יהיה ״מה : שיב

 וינסטון את לאבן מזכיר זה
 צלם בביתס שאירח צ׳רצ׳יל,

 תום עם .80ה־ ביום־הולדתו
 :הצלם לו אמר הצילומים

 אותך ולצלם לבוא מקווה ״אני
 לו השיב הבאה.״ בשנה גם

אתה 1 לא ״מדוע : צ׳רצ׳יל
למדי.״ בריא לי נראה
 שידור שהתחיל לפני 8

 ביקש מוקד, תוכנית־הטלוויזיה
 מחברי״ד,- ניסן אלי המנחה

 יגבילו כי בה שהשתתפו כנסת
 דקות, 40 בת לשיחה עצמם את

ב מוקצבות מהם אחד כשלכל
 ח״כ העיר דקות. עשר ערך

 הוגו. לא ״זה שחל: משה
מ כמה לספור קודם צריך
 כן■ יהודה מצליח לים

 מדבר הוא בדקה. לומר מאיר
מכולנו.״ מה יותר
מיפלגת־ד,עבו בלישכת 81

 תנועת־המו־ מזכיר דיבר דה
נגד נחמקץ, אריק שבים,

ה של ועדת־הכספים 8!
לע כדי לאילת נסעה כנסת

 העיר. בעיות על מקרוב מוד
 הנהג פנה מירושלים בדרכה
 כץ אכ1 ח״כ מסמיה. לכביש

 הנהג מן ותבע תמיהה הביע
ה חברון. כביש דרך לנסוע

 נוסע הוא כי לו הסביר נהג
הו פי על הישן הכביש דרך
 ויתר לא כץ קצין־הכנסת. ראת
 ה־ כלומר ■,ש״ד־,ריבון״ וטען

 דרך באיזו יחליטו ח״כים,
לנסוע.

ה של בוועדת־החוקה 8!
 הדסה השופטת הביאה כנסת

ה לפני המלצות כן־עיתו
 החוקיות בדיקת בדבר וועדה

 אורח- את ותיארה הזנות, של
 הנוסעת זונת־צמרת, של חייה

 את והמקבלת מהודרת במכונית
ביו נוחים בתנאים לקוחותיה

 הרב המפד״ל, ח״כ שאל תר.
 עוד ״היא שיינמן: פינחס
 פרצו חברי־ד,וועדה ?״ עובדת
 רוצה ״אתה ושאלו: בצחוק

 שיינמן כוונת הכתובת?״ את
 הכנסות אחרי אם לברר היתה

צרי עדיין האשה מופלגות כה
לעבוד. . כה
 מבקר־ מישרד מנכ״ל 8!

 לכל עונה שר, זאכ המדינה,
 הוא במה אותו השואל אחד

 ממד, מתפרנס ״אני מתעסק:
 בלי עושה, עם־ישראל שכל

גרוש.״ לקבל

226321 הזה המולח


