
. אנשים * ̂
 כהן להגאו של המיניים הדימזיים

מודעי יצחק של האנרגיה ומקורות
אצל ביקור־נימוסין ■1

 כגין, מנחם ראש־הממשלה,
 איי־ סטיוארט השבוע ערך

מ אחד שהיה מי זנשטאט,
 של ביותר הקרובים יועציו
לשעבר, האמריקאי הנשיא
 אייזנשטאט, קארטר. ג׳ימי
 בענ- עסק מאטלנטה, יהודי

 הקודמת. בממשלה ייני־פנים
 היה בישראל הקודם ביקורו

 סגן- פה ביקר כאשר ,1978ב־
וולטר האמריקאי, הנשיא

כי לבניו סיפר הוא מנדייל.
 בפתח- קבורים וסבתו סבו

 הביא הנוכחי לביקור תיקווה.
 שהיא פראן, אשתו, את גם

 ברנדייס אוניברסיטת בוגרת
 ביקר כאשר עברית. ודוברת

 ראש־הממשלה, בלישכת הזוג
 על השלטים את פראן קראה

 בעברית. הכתובים הדלתות,
 לראש־הממשלה סיפרה היא

 לה הזכורים הדברים שאחד
 שערכו סדר־פסח הוא ביותר

 חתימת אחרי מיד בוושינגטון
 לאותו בקמם־דייוויד. ההסכם

 הקאר־ את הזמינו סדר־פסח
גי האמריקאי והנשיא טרים,

 דברי בכל רבה בקיאות לה
 ערב. באותו שהוקראו ההגדה

 באמריקה חילופי־הממשלה עם
 להישאר אייזנשטאט החליט
לח ולא האמריקאית, בבירה

הצ הוא בג׳ורג׳יה. לעירו זור
 עורכי־דין, של למישרד טרף

 הוא שעשה הראשון והדבר
בארץ. ביקור הש ביקר בגין אצל 8'

ה הבנק יושב־ראש גם בוע
 דיי■ מנהאטן, צ׳ייס אמריקאי

 בגין: לו אמר רוקפלר. וויד
 וושינג־ יש לכם יודע, ,-אתה

קולומביה) (מחוז טוו־די־סי

ש ירושלים־די-סי, יש ולנו
בי קאפיטל, דייוויס פירושה

 בך מעורר זה אולי דויד. רת
 שמך שגם משום אסוציאציות,

 שמך. על לא זה אך דייוויד.
 רוק- מישפחת כי יחשבו שלא
 ירושלים.״ את רכשה פלר

 לשמע באדיבות חייך רוקפלר
 עליה חוזר שבגין ההלצה,

רב. זמן מזה
 ראש־ אצל אחר ביקור 8!

 הטק־ הסנטור ערך הממשלה
 שגריר טאואר. ג׳ון ססאי,

 סמוי בישראל, ארצות־הברית
 כי לבגין העיר לואים, אל

 הוותיק הסנטור הוא טאואר
ב ביקר לא שעדיין היחידי

ביקו עם ועכשיו, בעבר, ארץ
 טאואר נסגר. המעגל כאן, רו

יח כי לראש־הממשלה הבטיח
 הפעם בארץ, שוב לבקר זו

 לקחת ״הבטחתי אשתו. עם
 מתכונן ואני לישראל אותה

כל שלי בהתחייבות לעמוד
 שיועצו העובדה אף על 8!פיה.״

 לענייני־תיק־ בגין מנחם של
 לערוך רצה פתיר, דן שורת,

 החליטו פרטי, ביקור במצריים
 של טיפול לו להעניק המצרים

במכו דן בא כאשר אח״ם.
 לו ערכו המצרי, למסוף נית
 והצי, שעה שארכה חגיגה שם
 ועוגות. קפה של כיבוד עם

 שקצין־הקשר גילה גם פתיר
 של בן־אחיו הוא שם המצרי
 סעד בישראל, מצריים שגריר

 חצמ-ידו אחר־כך מורתדא.
 שנסעו יעל, ולאשתו לפתיר

הפרו שילוח, מכון ראש עם
ו רכינוביץ איתמר פסור

 שנסע מלווה, אפרת, אשתו
החבו־ את לקאהיר. עד עימם

 שמחקה כפי לישראל, הראשי חרגון ו ג שלגו!
ב שנערך בערב צפיר. טוביה אותו

 מד והפגינו בביתם, טלפון שאין האנשים כל השתתפו אולפן
 כל הטלפונים. בהתקנת המתמהמהים מישרד־חתיקשורת, אנשי

 הרב על ליגלג צפיר בטלפונים• עסקו האמנים שהגישו המערכונים
 כי ומציין הראשון־לציון, המחקה, לדברי לעצמו, הקורא הראשי

 גירסתו לפי גורן, יוסף. עובדיה הספרדי הרב לציון״, ״שני גם יש
שעבר. תחליד״הגיור על אותו ושאל פרי אולסי אל טילפן צפיר, של

צו בעלת מכונית ליוותה רד,
 הדרך, את להם שפינתה פר,

 התעלה את לחצות להם ועזרה
 הארוך בתור להמתין מבלי
שם. שהיה  טסה פתיר של החבורה 8'

 במלון השתכנו ושם לאסואן,
 ראש־ גם שהה שבו אובווי,

 ביקורו בעת בגין הממשלה
באסואן.

עזב מישכן־הכנסת את 8^

 שר־האוצר בין בפגישה 81
 לשר־הבריאות ארידור יורם

ר עז סטק אלי  ארי- אמר שז
 לא שאני אומר ״אתה דור:
 נוטה ואני החומר, את מכיר

 שום־ לו ענה איתך.״ להסכים .
 את יודע לא אני ״גם :טק

 ״מי :ארידור לו השיב החומר.״
ב יודע יודע, שאינו שיודע

יותר.״ כלל דרך הכנסת, יושב־ראש 8!

 ללא וגם תמיכה ללא דים,
 הבנקים לאחד הלכתי כסף.

 אישרו הם הלוואה. וביקשתי
 בתנאי לירות, אלף 150 לי

ה את כערבים שאביא ש  מ
 ויוסף פרס, שימעון דיין,

 חתמו, ופרס אלמוגי אלמוגי.
,אשתדל׳.״ כתב דיין אבל

 ישיבה נערכה בכנסת 8'
 לדון כדי ועדת־הכנסת של

באותו ,3 מס׳ הנוסף בתקציב

 שאותו במחזה, האחרון״. ״הסטריפ-טיז הפוליטית בסאטירה מופיע שהוא כפיבגין מנחם
 הממשלה על המחברים מלגלגלים סובול, ויהושע מיטלפונקט הילל כתבו

 בדמותו הענקית, המסיכח את בסר גדליה מעלה האחרונה בסצינה כסוטי״מין• חבריה את ומציגים
 לא כלום, לעשות שלא מחליט הוא לכן אותה. להוריד כביכול, מצליח, ואינו פניו, על בגין, של

אותה. להוריד מתאמצים השחקנים שכל לאחר זאת דברים, לשנות כדי להורידה להתאמץ לא וגם לתפקד

 יצחק שר־ו־,אנרגיה השבוע
 נהגו כאשר בריצה, מודעי

 מדוע נשאל כאשר אחריו. רץ
יוצר ״זה :השיב רץ, הוא

אנרגיה.״
פנ כהן גאולה ח״ב 81

 יורם שר־האוצר, אל תה
״הממ לו: ואמרה ארידור,

 כוח־הגברא את איבדה שלה
ה לעשות? אפשר מה שלה,

 ייגאל נכנעה. לא ממשלה
 עכשיו אבל יצא הורכיץ

 יוצא, לא אתה נכנם. אתה
 קיים. שהוא אחד חור יש וכאן

 ההלל והוא אחד, ריק חלל יש
ש החור זה ההתנחלויות. של

 אתה לסתום. צריך אתה אותו
 מה ויגידו אותו, לסתום חייב

שיגידו.״

 יו־ את אירח ברמן, יצחק
 הנורווגי, הפרלמנט שב-ראש
 לא- האוגסטבט, אשבורן

 סיפר האורח רוחודצהריים.
 המבקרים ישראלים אמנים על

ל הצלחה. והקוצרים באוסלו
 ״כמה ברמן: את שאל פתע

 לו השיב בכנסת?״ יש סיעות
 האוגסט* נדהם .״21״ ברמן:

כל מה ״בשביל ושאל: בט
 חיים ח״כ לו ענה ?״ הרבה בך

 :בארוחה שהשתתף קורפד,
 אצלנו שיש בעצמך אמרת ״הרי
!״ארטיסטים הרבה  עם ראיונות בערב 81
ייג ח״כ סיפר לונדון, ירון

 ,1965ב־ ״בזמנו הורביץ: אל
 רפ״י, כאיש לי, כאב מאוד

מנו- הזקן עם הולכים שאנחנו

 שולחן- על הונח שבו היום
 פדר נפתלי כח״ הכנסת.

 ש־ רוצים אתם ״איך :אמר
הס לא אפילו ? עכשיו נצביע
 התקציב!״ את לראות פקנו
 דויד ח״כ על־כך העיר

יותר כזה ״תקציב :גלאים
לראות!״ לא טוב

ה אירח מרכז־הבנייה 8
ד שר־הקליטה, את שבוע  דוי
לה שדאגו לאנשים אך לוי,
 קרתה לאירוע האוכל את ביא

 אוכל פחות הביאו והם תקלה,
 מרכז־הב־ מנכ״ל משהבטיחו.

 התנצל רייסר, מיכה נייר״
מצ ״אני ואמר: הבאים לפני
 שהוגש הרוחני שהתפריט טער

 מזין יותר היה השר על־ידי
הגאסטרונומי.״ התפריט מאשר
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