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 במוסף אישי יומו מנהל ״דבר״, כתב ברנע, נחום
חש עושה הוא האישי ביומן עיתונו. של סוף־השבוע

 יום מידי נפגש הוא איתם המדינה, מנהלי עם בון
 שעבר, בשבוע מדיני. בכתב עבודתו במיסגרת ביומו
 מומלץ״, שר פץ ״דוקטור המבריקה הכותרת תחת

 שר־ על ברנע ירד ילדים, מספר זה לצורך שהושאלה
 שמדליפי כמשובח אותו והגדיר כץ ישראל הרווחה

ממשלת־בגין.
 על ולחגוג להמשיך ברנע החליט זה אחרי שבוע
 דוקטור קפץ ״למה כתב: והפעם המתחרזת, הכותרת

 מדליפי מכל לרדת, החליט למה הסביר הוא כץ״.
 ההסבר בלתי״ידוע. הכמעט השר על דווקא הממשלה,

— אותו ושאלתי אותי, סיפק לא
כץ? דווקא דמה ברנע, נחום +

 רוצה לא אני כץ, על דווקא לדבר רוצה לא אני
הדלפות. על נדבר בואי רוצה, את אם אותו. לבנות
 חברי של ההדלפות מתבצעות איך טוב, •

? הממשלה
 לעיתונאים מעבירים הממשלה משרי מאוד גדול חלק

 את שעושים שרים כמה יש הישיבה. מתוך קטעי־שיחות
 מה רק שזוכרים כמה יש מיקצועית. יותר בצורה זה

 הדרמאטיות. בנקודות שנרדמים כמה ויש אמרו, שהם
כץ? זה את עושה איך

ד׳ממ־ בישיבות מילה כל רושם הוא ,
נאור, אריה או שרון אריק לבין

 הוא אריק שלהם. בהדלפה
 ולא רישום מנהל הוא
 יכול כשהוא רק נ

 המהיר הוא אריק
 עולמי בשיא

ראש־ עם נרגזת
השפופרת

 אוניברסיטת נשיא של אשתו חיא בן־שחר יעל
 חב״ש. המכונה בן־שחר חיים הפרופסור תל־אביב,

 של המועמד אולי יהיה אם־ירצה־חשם, בן־שחר, חיים
 המערך. בממשלת שר״האוצר לתפקיד פרס שימעון

 מנכ״ל עם ביחד מועמד, של תקן על הוא בינתיים
 אשה בהחלט היא בן־שחר יעל בלומנטל. נפתלי כור

 אבל ביפו, נעמ״ת של מעון מנהלת עצמה, בזכות
אשתו״של־בעלה. בתור אליה פנינו הזה במיקרה

 רוצה שבעלך חושבת את כן־שחר, יעד +
שר־האוצר? להיות
 ומה בשבילו שטוב מה מחליט הוא גדול, ילד הוא

בעצמו. — רוצה שהוא
שר־־האוצר? יהיה שבעלך רוצה את •
 חב״ש אם רלוונטי. לא זה רוצה לא או רוצה אני אם

אשתדשל־שר־האוצר. אהיה אני שר־אוצר יהיה
 אוניברסיטת נשיא שבתור יודעת את +

 ;בפופולאריות בינתיים בעלך נהנה תד־אכיב
 שהפופולאריות להניח יש שר־האוצר כתור

תיעלם.
אותך. יאהבו שכולם אפשר אי לעשות. אפשר מה נו,

פחות. שאוהבים וכאלה יותר שאוהבים כאלה יש
 את אוניברסיטה נשיא שד כאשתו
 •טל אשתו כשתהיי אך יחסי, מחופש

ציבוריות. התחייבויות לך יהיו
 את לד אגיד ואני דבש. מלקקים לא יודעת?

הבטיח לא אחד אף חב״ש עם כשהתחתנתי
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תל־אביב, העיר מועצת לחברי אקשן, להם היה
השבועית. לישיבתם כשהתכנסו שעבר, החמישי ביום

 ראש״העירייה, כי שטענו שבזי, שכונת חברי צעקו קודם
 מסר כאשר לאגודת״ישראל, אותם מכר להט, שלמה
 האגודה. לידי למועדון־שכונתי, מיועד שהיה בניין,

 והאשים שיפמן, דויד סגנו, על ראש־העיר צעק אחר־כך
הר צ׳יצ/ לו: אמר וכשזה בחוסר-קוליגאליות, אותו

 אני ״בשבילך :חד-וחלק לעברו קרא להסביר, לי שה
ראש־העיר.״ אני בשבילך צ׳יצ׳, לא

החמי ביום קרה בדיוק מה צ׳יצ׳ אצל לברר רצינו
בשליחות נסע ראש־העיר אך סגנו, לבין בינו שי

שיפ- דויד למר לפנות אלא נותר לא לחו״ל. העירייה
:המצב את שיסביר מן,

ץ צ׳יצ׳ לבין בינך קרה מה שיפמן, דויד •
 סגירת נושא את העלה ואנה, יעקב העיר, מועצת חבר

 שעניין אמרתי בשבזי. העירוני בבית־המרחץ הזיעה חדד
 חדר־ של נושא העירייה. להעלות.במועצת צריך לא כזה

 צריכה שהמועצה כדי-בך, עד חשוב לי נראה לא הזיעה
 הטענה את לבדוק שצריך אמרתי זמנה. את עליו לבזבז

 למעלה, היו שבזי תושבי לוועדות. העניין את ולהעביר
 למה הסבר להם שמגיע וחשבתי החלטות, לשמוע באו

הכל. •זה חדר־הזיעה. להם סוגרים
צ׳יצ׳ץ ממך רצה מה אז •
 שאני הראשונה הפעם לא שזו אמר הוא רצה? מה
כלפיו. קוליגאליות חוסר מגלה
? נבון וזה •

 למר קולגיאליות מספיק גיליתי קולגיאליות, לגבי
 גישה. של עניין זה קולגיאליות, של עניין לא וזה יצ׳,׳צ

חדר־הזיעה. בגלל תיפול לא העירייה
 הוא שבשבילך לך אמר כשהוא נעלבת •
צ׳יצ׳ז ולא העיר ראש
 שהמודעות זה על חשבתי רגע באותו רק נעלבתי, לא

 צ'יצ׳״ לי ״קוראים ושהכריזו תל־אביב, ברחבי שהופצו
 מתוך רק אותן אישרתי ואני רבים. מיליונים לנו עלו

קולגיאליות.
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