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■ שלושה ימים במצריים
הזכירו לח״ב העבודה אבא
אבן את ימיו הגדולים .כאשר
נפגש עם הנשיא המצרי חוסני
מובארב ,כבר הגיעה לאוזנו
של הנשיא הידיעה על ההופעה
המוצלחת של השר הישראלי
לשעבר במרכז־הדיפלומטי בק
היר ,יום קודם לכן .הוא שוחח

מה הפחיד את ישראל קיסר ומה יעשר■
בני שליטא .אם יתפוס את אשתו...

הדיפלומטים המצריים פנה אליו
השר המצרי הוותיק בוטרום
בוטרוס ע׳לי ואמר לו:
״הרצאתו היתה מאלפת .אני
בטוח כי כל מישרדי־החוץ מז
מינים אותך להרצות לפני הסגל
והצוערים שלהם. ".נכון,״ הודה
אבן ,״כולם ,מלבד מישרד־החוץ
הישראלי".

נשות הדיפלומטים הישראליים
במצריים.
■ המזכ״ל המיוער של ההס
תדרות ,ישראל קיסר ,נוהג
לפתוח את יום עבודתו באימון
טניס במיגרשי הפועל־תל־אביב,
שבשדרות־רוקח .הוא בא לשם
מביתו שבחולון בשעה  5וחצי
בבוקר .אחרי האימון הוא נוסע
לבניין הוועד־הפועל .ימי הגשם
הפתאומי בשבוע שעבר אילצו
אותו לסטות ממסורת אימוניו.
לעומת זאת ,הוא זכה בעור שעת
שינה.
■ כל־אחד ועולם הדימויים
שלו .ח״כ הליברלים בני
שליטא התייחס להשעיית
אסף חפץ מהיחידה־המרכזית
בתל־אביב מזווית שונה מעט.
״הפרשה מזכירה לי בעל מרומה,
שתפש את אשתו מתעלסת על
ספה עם גבר זר .לאות נקמה הוא
הלך ומכר את המיטה,״ אמר
שליטא ,וביקש מצמרת המיש־
טרה שלא לעסוק בספה השולית
של חפץ.
■ ריח הבחירות עלה באפו

של העיתונאי דן פתיר,
לשעבר יועץ לתיקשורת של
שני ראשי־ממשלה — יצחק
רבין מהעבודה ומנחם בגין
מחרות .פתיר ,לשעבר הכתב
המדיני של דבר ,משלים עתה
כתיבת מחקר רציני על הסכם־
השלום בקמפ־דייוויד .באחרונה
הוא שב לארץ והוא אחד
המועמדים לתפקיד־בכיר במ־
טה־ההסברה של המערך לבחי־
רות־הקרובות.
■ עד לחיפה הגיע יושב־ראש
מיפלגת העבודה ,שימעון
פרם ,ואף שתה תה עם חברו
משה שחל .פרס הרחיק לצפון
כדי לשכנע את הח״כ החיפאי
,שלא יתמודד מול מרדכי
)״מוטה״( גיר על תפקיד ראש
מטה־הבחירות של המערך ,אלא
מטה־
בראשות
שיסתפק
ההסברה.
■ רבים הופתעו לשמוע
במיפלגת העבודה שיש כוונה
למנות את ח״כ גור כשר״האוצר,
אם המערך ירכיב את הממשלה
הבאה .איש מיפלגה אחד לפחות
לא הופתע — היה זה יחידה

חשאי .כבר בתקופת מערכת־
הבחירות לרשויות־המקומיות,
הוא הירבה לדבר בשיבחו של
גור ,שאיתו הוא עבד אז בשיתוף־
פעולה הדוק .חשאי אמר ,שלגור
עור נכון תפקיד בכיר במיפלגה,
אך עליו לעבור טבילת־אש
מוצלחת כשר־אוצר דווקא .אם
יוכיח את עצמו בתפקיד זה,
הדרך תהיה פתוחה בפניו.
מערכת־היחסים בין השניים היא
כה הדוקה וחברית ,עד שחשאי
אינו יכול להיפרד ממיכתב
אישי ,שכתב לו גור אחרי
הבחירות המוניציפיות .במיכתב
הודה גור לחשאי על העבודה
המשותפת המוצלחת.
■ חודש אפריל אינו אהוב
במיוחד על מאיד ניצן ,ראש
עיריית ראשון־לציון .לפני שנ
תיים ,בהיותו תת־אלוף בשירות
הקבע ,הוא היה אחראי על פינוי
חבל ימית ופירוקו ,כסגן ראש
אגף־אפסנאות בצה״ל .ניצן ,איש
מיפלגת העבודה ,אינו יכול
לשכוח את התקופה ,למרות
שהוא רחוק מלהיות נץ.

דויד מגן ,ראש עיריית קיריית-גת ,להשתתף במישחק ח׳כים נגד
ותיקי נבחרת״ישראל ,לכבוד עליית הקבוצה העירונית לליגה גבוהה
יותר .במישחק ,שהתקיים ביום ראשון בעיר הדרומית ,השתתפו רק
ארבעה ח״בים ,מלבד מגן ורייסר נכחו חיים רמון מהמערך ואהוד
אולמרט מלע׳׳ם .לח־בים צורפו שחקנים מקומיים ,והם ניצבו מול
הוותיקים ,שאומנו על״ידי עימנואל שפר .בין הוותיקים היו יצחק
שום ,מרדכי)״מוטל ה'( שפיגלר ,צבי רוזן ,יצחק ויסוקר ,ג׳ורג׳ בורבה
ויהושוע)״שייע׳( פייגנבאום .הוותיקים גברו על הח׳בים  ,9:3למרות
־ שהח״בים הובילו  .0:2רייטר הבקיע את השער הראשון שלהם.
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איתו שעה ורבע על הפילוסופיה
של המשא־ומתן הדיפלומטי,
ואחר־כך ביקש ממנו וימסור
דרישת־שלום לשלושה ישר
אלים :לשימעון סרס ,לעזר
וייצמן וליצחק נבון .אבן
מילא את מישאלת מובארכ מייד
בחוזרו לארץ.
■ אחרי שאבן נאם לפני
העולם הזה 2433

■ סוזי אבן התלוותה לסיור
של בעלה ואף'זכתה להיות נו
כחת בחוויה יוצאת״דופן .בבואה
לקאהיר ,הזמין אותה השגריר
משה ששון לביקור בבית-
הספר האמריקאי ,שבו נערך
יום־ישראל לקבוצת דיפלומ
טיות מצריות .האוכל היה מוכר
לסוזי ,הוא הוכן במיוחד על־ירי

 1ן ץ ו \ מטפס על סולם בדיבו לבנטת .מצא ,יושב-ואש סעיל של חברת השיכון
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1הממשלתית שיכון ופיתוח ,יצא להתנחלות אלפי מנשה ,בגדה המערבית ,נ די
לראות מקרוב איך מתקדמת שם העבודה באתר הבנייה של החברה .מצא הירושלמי ,שמתחרה על מקום
ריאלי ברשימת חרות לכנסת ,לא התעצל וטיפס על סולם בדי לקצר את ההליכה הרגלית לאתר.
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