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 הנשיא שבין הפגישה 8'
 אל־סאדאת אנוור המצרי

 מנחם ראש־הממשלה לבין
 גמורה בסודיות נשמרה .כנין

 סוכם בישראל. וגם בקאהיר גם
 על הודעה כי השניים בין

 הזמן באותו תצא הפגישה
ביש אך ובירושלים, בקאהיר

 תחילה. התפרסמה היא ראל
 נפגשו בבוקר החמישי ביום

 מצריים ושגריר פרס שימעון
ו מורתדא, סעד בישראל,

ה על כלל ידעו לא שניהם
 על־כך שנודע אחרי פגישה.

 שוחחו בערב, החמישי ביום
 אל־ מקורבי עם ישראלים

 עדיין הם וגם במצריים, סאדאת
כך. על ידעו לא
 של נאום כל אחרי ׳8!

 הח״כים נוהגים ראש־הממשלה
 להקניט השונות המיפלגות מן

 בשיר הליכוד של הח״כים את
 תשדיר־ לחן פי על המושר קטן,

 ״כשמנחם לוודקה: הפירסומת
מש הרוח מצב במליאה, בגין

 פרם, או דיניץ שמידט, תפר,
 מנחם יורד, כולם על הוא

 בישיבות החיה, הרוח בגין,
ביותר.״ הטובות
 מועצת־פועלי- מזכיר 81

 כימעט חרפז, ניסן ירושלים,
בחירתו לטכס השבוע הגיע ולא

 אר־ משה הפרופסור ידידיו,
 הד״ר שילנסק־י, דס כח״ נם,

 וסגן־שר־ כן־אדישר אליהו
 שיף ציפורי. מרדכי הביטחון

 ארבעה פעם מדי מזמין היה
 שלו, מבתי־המלון לאחד אלה
המודעות. את ביחד לנסח כדי
 אמר בערב־ראיונות 8!

 דג- לאיתן מרידוד יעקוב
 אותי אתגרים. איש ״אני ציג:

 ראש־ או שר להיות מעניין לא
 קשור לא זה אם ממשלה,
 בזה, אתגר יש אם אך באתגר.

 הובלתי זבל. אוביל אפילו אני
ב בתי־שימוש וניקיתי זבל

 בן כשהייתי בפולין, גימנסיה
״אני מרידוד: הוסיף .״16

 של תקן על במיפלגה עכשיו
חדש.״ עולה
 ב- יישאר הליכוד אם 8

 מרידור יעשה מה שילטון,
תשו שלו? הספינות בממלכת

 כספי את אנדב ״אולי בתו:
 לוועד אולי צדקה, למטרות

 לחתני, אולי החייל. למען
 מיקה, של (בעלהכשן ינאל
 הנה להצליח, עשוי הוא בתו).

 למה אז בגיטרה, הצליח הוא
בעסקים?״ לא

■  התראיין ערב באותו י
 זיגל, בנימין תת-ניצב גם

ב מחלקת־חקירות־הונאה ראש

 נמנו בקונצרט האוניברסיטה. ידידי אגודת של הקונצרט אחרי
 הצרפתי החלילן הופיע כשלצידו עליהן, ניצח והוא שלו, יצירות

 ברנשטיין היה במסיבה בתמונה). אותו (מחבק ראמפאל פייר ז׳אן
 אוהב דמארי, שושנה את מעריץ שהוא וסיפר מרומם, במצב־רוח

ומלביש. מבשלת עסקיו, מנהל את מקום לבל ולוקח ערבית מוסיקה

 מתל־ בדרכו היה ניסן מחדש.
מכו כאשר לירושלים, אביב
 רק בדרך. התקלקלה ניתו

 שעצרו אדיבים, נהגים בעזרת
 לבניין להגיע ניסן הצליח לידו,

 בשניה מועצת־פועלי־ירושלים
האחרונה.

 המודעות מאחרי עמד מי 81
 שהופיעו הגדולות, הפוליטיות

 תחת בעיתונים, האחרונה בשנה
 כותב ? תגר״ ״חוג החתימה

 המלונאי הוא המודעות ומממן
 חרות. מרכז חבר שי|ל, חיים

 ניסה הוא המודעות בעזרת
של כוחם את במיפלגה להאדיר

 לא ״זה זיגל: אמר מישטרה.
 לדבר היום מצידי הוגן יהיה

 אבו־ אהרון של מישפטו על
 עוד לו מחכה כל קודם חצירא.
 עדיין פסק־הדין ושנית מישפט,

סופי.״ איננו
 ב־ החקירה שיטות על 8!

מר לא ״אנחנו :אמר מישטרה
 ולעצו- לנחקרים מכות ביצים
שב תלונה היתה לא עוד רים.

 אנחנו מכות. היו שלי יחידה
!״במוח אלא בכוח, עובדים לא

 הנחקרים עם יחסיו על ■1
 ״היחסים :אמר העצורים או

טובים. הם הנחקרים לבין ביני

בעת 1.ש11ה ותה קפה כזסות 1500
שלה בין המשא״ומתן והמורים הממ

 בקאריירה מיקרים שני לי היו
 שבהם שנים, 33 במשך שלי,

 שינאה אותי שנאו אנשים
 את שגאו גם הם פאתולוגית.

 והמדינה ממנה, וירדו המדינה
 לבין ביני כלום. הפסידה לא

 יחסים נקשרו לא שר־הדתות
ידידותיים.״

 הצלילה תחביבו, על ■1
 זיגל: אמר התת־מימי, והדיג
 אוכל לא שאם חשבתי ״פעם

 סוף־העולם. יהיה זה לצלול
 לצלול, עלי אסרו הרופאים אך

טוב.״ די חי אני והנה
 נציגי- ישיבת בתום 8!

 אירגון- נציגי עם הממשלה
 בשעה הוחלט, שבה המורים,

 סיום על בוקר, לפנות 3.00
 מג־ חיפש שביתת־המורים,

 אליעזר מישרד־החינוך, כ״ל
 בקבוקי־המשקה את שמואלי,

 שהמשא־והמתן למיקרה שהכין
שב הסתבר בהצלחה. .יסתיים
 היועץ היו המרתוני הדיון מהלך

 יצחק הפרופסור המישפטי,
 כל־כך ונציגי־המורים זמיר,
 המשקה את שחיסלו צמאים.

הדיון. לסוף שהגיעו לפני עוד
 שחודשו אחרי רק 8!

 בבתי־הספר, הלימודים השבוע
 מישרד־החינוך־ דובר גילה

 כי בחן, ישראל והתרבות,
הממ נציגי בין במשא־ומתן

הגיבו היו המורים לבין שלה
 יוגב, מירי האמיתיות רות

 נציב־שירות־המדי- של העוזרת
 המזכירה. ועקנין, ורדתי נד,

שנמ המשא־והמתן, כל במשך
 ברציפות, שעות מאה שך

התז כל את השתיים הדפיסו
 את קישרו הדרושים, כירים

 ויועצים שרים עם הנוכחים
 על לנשים הודיעו רישפטיים,

 לבוא הבעלים של האיחור
 ספלי 1500 מזגו ובעיקר הביתה

 קילוגרמים 16 והגישו וקפה, תה
 נחתם כאשר ביסקוויטים. של

 התפזרו, וכולם ההסכם סוף־סוף
 את להדפיס השתיים נשארו
 העמודים. תריסר בן ההסכם
 זר־ קיבלו אותו סיימו כאשר
השר. מלישכת ענקי פרחים

 ראש־ של עוזריו שני 8!
 את החודש משיאים הממשלה
ה יועצו הוא האחד בנותיהם.

פז אפריים תת-אלוף צבאי,

 טלי, בתו את המשיא רן,
 לענייני יועצו הוא והשני

המשיא פתיר, דן עיתונות,

 הבנות שתי יטי־לי. בתו את
 ב־ שונים בתאריכים נישאות

תל-אביב.

 הצבאי האירגון של מפקדו״לשעברמוידויו1 יעקוב
 הפוליטית לבמה שחזר הלאומי,

 שכרעה הצלמת לעבר הצביע בגין, מנחם את לרשת מועמד והפך
 אותי שמצלמים אוהב לא אני !בבקשה ״קומי, :וצילמה לרגליו

 לא שבהן בשנים בינלאומי איש־עסקים שהפך מרידוד, ״1 מלמטה
 לי וקוראים איל־ספנות, שאני ״אומרים :אמר בחרות, פעיל היה

אפילו.״ לשחות יודע אני אם ומסופק אונאסיס לא אני אונאסיס.

 הלוחם הבריטי הצבא של במדים (באמצע), לשעבר רשות־וזשידור מנכ״לליבוי יצחק
 נזכר ביום, שם השורר המתח בעיקבות הקאתולית. במחתרת אירלנד בצפון

 החיילים אל הצטרף הוא שם• קורה מה מקרוב לראות ורצה באירלנד ביקר שנים חמש לפני כי ליבני
 הסיור בעת קילוגרמים. 40 ששקל אפוד־מגן עליו ושמו מדיהם, את ללבוש אותו שהבריחו הבריטיים,

 גם נפגש ליבני צלפים• מפני מחשש שם, מסיירים הם כך כי שעות, ארבע במשך לרוץ נאלץ איתם
 :מספריו באחד ג׳ויס ג׳יימס האירי הסופר בתב אשר את באוזניהם וציטט מנהיגי״המחתרת, עם בסתר

היום. עד ליבני יצחק של לדעתו נבון, שהוא דבר גוריה,״ את האוכלת זקנה, חזירה היא ״אירלנד
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