
 ניר זעמירם הנשיא בת את עקץ ב1צה עקרב. אנשים
פרח לה הציע שהוא זבנית של מהערה נעלב

י

■  יצחק נשיא־המדינה '
 נסעו אופירה ורעייתו נכין

 במידבר- לטיול ימים לשלושה
ב בוזול־המועה והנגב יהודה

 של צוות ילדיהם. שני עם יחד
ה של בראשותו ישראל, קול

 לאילת ירד גרגר, יוסי שחקן
 רצה יוסי משם. לשדר כדי

 אשתו, ואת הנשיא את לראיין
 הם שבו למלון טילפן והוא

 הם כי לו התברר התאכסנו.
 ב־ ארוחת־ערב לאכול הלכו

 למיסעדה הלך יוסי מיסעדה.
 בישראל ״רק הנשיא. ליד וישב

 מוצא שכתב לקרות, יכול זה
 ב- לידו ויושב הנשיא את מיד

 הנשיא, גרבר. העיר מיסעדה,״
 יוסי אצל התעניין זאת, לעומת

 הקאמרי, בתיאטרון נשמע מה
 את עזב כי יוסי לו הסביר ואז

 עובד ושהוא לשנה, התיאטרון
 הסכים הנשיא ברדיו. עכשיו

 ובין בבוקר, למחרת להתראיין
 ״לדעתי לגרבר: אמר היתר

 גדולה, הזדמנות כאן הוחמצה
 הנגב, ליישוב תשתית בנו שלא

צרי היו בה. גדולות ערים עם
 קציני את לכאן להביא כים

 להקים משפחותיהם, עם צה״ל
אנ מושך היה וזה בתי־ספר,

 ולהתגורר לבוא אחרים שים
 על עכשיו חולש צה״ל כאן.

 שעוד כל־כך, רבים שטחים
 לטייל איפה יהיה לא מעט

כאן.״
 ילדי ונעמה, ארז גם ■

 ארז ברדיו. התראיינו הנשיא,
 וישנו בנגב טיילו הם כי סיפר

 נהג שאביו בעוד בשקי־שינה,
בג׳יפ. הזמן כל
בטיול כי סיפרה נעמה ■1

 כי הרופאים גילו אחדות שעות
 עקרב עקיצת מפני מחוסנת היא

ה להמשך חזרה ונעמה צהוב,
 לפחוד התחיל ארז אך טיול.
 בכל ודורש מעקרבים, מאז
ל כדי מדורות, שיעשו טיול

הבריחם.
■  מנחם של לישכתו אל !
ה שגרירה השבוע בא גגין
 בישראל, פינלנד של חדש

 לבגין, שאמר הלמינן, פאסו
 סיפרך את ״קראתי היתר: בין

 הפינית.״ בשפה לבנים לילות
 של אלבום לבגין נתן הלמינן
 לו נתן שבגין בעוד פינלנד,
ירושלים. של אלבום
■  בלישכת נוסף אורח |

 רוכרט היה ראש־הממשלה
 הנציג שהיה מי שטראוס,

האוטונומ בשיחות האמריקאי
ל קארטר. ממשלת בימי יה,

 היהודי שטראום בא החג רגל
 וכלתו, בנו בתו, אשתו, עם

וב בישראל סיירה והמישפחה
 את בגין שאל כאשר מצריים.
 סול של שלומו מה שטראום

 האמריקאי הנציג ליגוכיץ,
 שטר- לו סיפר אחריו, שכיהן

 איתו שוחחתי ״בדיוק :אום
 טס לעוביץ ימים. כמה לפני

 ג׳ימי את לבקר מוואשינגטון
שב פליינס בעיר קארטר

 חזרה בדרך ג׳ורג׳יה. מדינת
באט מטוס להחליף צריך היה

 למטוס עלה בטעות אך לנטה,
 טילפן שם נחת כאשר לטכסאם.

 שלו. הטעות על לי וסיפר אלי
 מבין אני ״עכשיו לו: אמרתי

הת האוטונומיה שיחות מדוע
לאט.״ כל-כך נהלו

בגין קיבל השבוע 8!

ב בתל־אביב. בבית־מלון שלו
 בלבוש בעיר נראה חופשתו עת

אזרחי.
 את ערך ראש־הממשלה 81

 מישפחתו, בחוג סדר־הםסח
 נכדיו ותישעת ילדיו כאשר

 את עורך והוא עימו, נמצאים
הסדר.

ב הסיור את ועזב זו מהערה
אמצע.
 אופנת פשטה בטלוויזיה 81

 שונים שדרים ניר. עמירם
 מיפלגות מיני כל כי מספרים

 הם אך עבודה, להם הציעו
 מיפלגות. אילו לגלות מסרבים

מצויים המבוקשים השדרים בין

 מנחם ״אם :לו ואמר אות,
 כל זה את עושה היה לא בגין

ו אותך,״ מחבק הייתי הזמן,
בגיני. חיבוק אותו חיבק

 שימעון לראש־המיפלגה, 8!
 בנאום פליטת־פה היתה פרס,

 ברעם. את לברך כדי שנשא
בחור נשאר ״ברעם :פרס אמר

| | |,|7| ך1| |1| בשורה שישבו החברים כל ידי את לחץ מיפלגת-העבודה, יושב־ראש |י|ו!
חברי״ 10 עבור הגורלית להצבעה שבאו המיפלגה, מרכז במושב הראשונה 1-1 1111/1 111

לשני• מאחד לעבור והמשיך עליו, דילג פרס רבין. יצחק ישב שבו למקום שהגיע עד ידיים לחץ הוא כנסת.

 אחרי מיפלגת־העבודה, במרכז ההצבעה בערב הדיון בעת למיקרופון, ניגשתכהן דויד
 בושה ״זו :והכריז הבמה, על לפתע עלה הוא ההצבעה. ולפני הנאומים

ההת כמו כאלה, עניינים מיני בכל המיפלגה את הורסים אתם חברי״הכנסת• עבור להצביע שצריך וחרפה
נשארו. ואוזן פרס אך להתפזר, התחילו באולם האנשים הערב!״ ההצבעה וכמו לרבין, פרס בין מודדות

 היא בחנוכה המישפחה שערכה
 צהוב. עקרב על-ידי נעקצה
 צבאית ליחידה אותה החישו

 הצבאי והרופא בהרי-יהודה,
 אותה להביא מייד שצריך אמר

 בירושלים, הדסה לבית־הח^ם
 שעקיצת אנשים שיש משום
 עליהם משפיעה צהוב עקרב

מחו אחרים ואילו מאוד, רע
 היא אלה. עקיצות מפני סנים

 ל- צבאי בקומנדקר הועברה
אחרי בירושלים. בית-החולים

 סעד רב-סרן את גם בלישכתו
 ב- המיליציות מפקד חדד,

ה שנפרדו לפני דרום־לבנון.
 ואמר: בגין אותו עצר שניים
 אך מיברק, לך שלחתי ״אמנם

 בעל־פה אותך לברך רוצה אני
השישית.״ בתך לידת על

 מבית־החו- שיצא חדד, ■1
 ושסיפר בחיפה, רנזב״ם לים

 שלא למקוס-נופש יוצא הוא כי
החופשה את בילה לזהותו, רצה

 אנשי שערכו בסיור 81
בחי כפעלול העבודה, מיפלגת

 המרכזית בתחנה טיילו רות,
 כר־ חיים פרס, שימעץ

 רוזוד־ דני יער,וכי, גד דכ,
 הגיש ניר ניר. ועמירס יד

 לו אמרה הבחורות. לאחת פרח
 חג ממך רוצה לא ״אני זו:

 בעיתונות, בגדת אתה שנוח!
ב המערך של המרגל היית

 שום רוצה לא ואני טלוויזיה,
מאוד נעלב ניר איתך!״ עניין

 פאר דניאל יכין, חיים
גינת. ורפי
 במרכז ההצבעה את 81

פרופ הגדיר מיפלגת־העבודה
 10״ כך: וייס שכח סור

 אחד 60 מחפשים אחוזי־חרדה
_ זי־תמיכה.״

 השתתף הצבעה באותה ■1
 שהיה מי כרעם, ,משה גם

 70 מלאו לברעם שר־העבודה.
 ח״כ בו פגש בהפסקה שנה.
הכיס־ בין במעבר בר־לב חיים

 מיפלגה באיזו סוציאליסטי.
 בן אדם למצוא אפשר אחרת

 המתרוצץ דיין, משה כמו 70
 כדי באוטובוסים למקום ממקום
לתנועה?״ ניצחון להביא

■ האח הישיבות באחת |
ה של הכספים בוועדת רונות
 גור, ■מוטח על דיברו כנסת

 אחד העיר רמטכ״ל. שהיה מי
 ה- אינו גור ״מוטה הח״כים:
 זאב ח״כ אמר מגור.״ אדמו״ר

מכור.״ האדמו״ר הוא ״לא, :כץ

אובלי־אלמוזליוו;״ג שושנה
 רצינית ארשת־פנים לבשה היא ההצבעה. של הערב כל במשך

 ביותר הרבים בקולות זכתה להפתעתה אך התוצאות, מן וחששה
 אשר הח״כים, עשרת כל עברו שבה גורלית, הצבעה באותה
ה־״/״ספ. מחסום את בכנסת, תקופות״כהונה שתי כיהנו
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