
ו בפעם פרלמנטריים. כתבים של צמדים
 הצופה, כתב כהן, יונה בו זכו ראשונה

 הפרלמנטרי הכתב אז שהיה ־גולן, ומתי
 של המדיני כתבו הוא וכיום. הארץ של

 ביצור, יהושע בו זכו השנייה בפעם עיתונו.
המישינור. ׳מעל -שור ויצחק מעריב, כתב

 הגישו השנה צמד. במקום יחיד
כת שישה הפרס לוועדת עבודותיהם את

 מהם, ח׳מישה של שהבעות־פניהם בים,
 שזכה, האיש של זהותו נודעה שבו ביום

 הקשה. אכזבתם על עדים כאלף העידה
 בפרס זכה לא לקודמותיה, בניגוד השנה
 של הפרלמנטרי הכתב — יחיד אלא צמד,

רם. אלימלך הטלוויזיה,
 משלו. כתבות ארבע לוועדה הגיש רם

 לפני ׳סוערת כנסת ישיבת תיארה האחת
לש האמריקאי מזכיר־המדינד, של ביקורו

עבו תיארה השנייה ;קיסינג׳ד הנרי עבר,
 מסיעות שרים צימדי של משותפת דה

 שריד), ויוסי אולמר׳ט אהוד (בגוו שונות
 ועדת־הפנים -של בפעולתה דנה שלישית
 היתד, הרביעית ואילו ד,פרוטקשן, למיגור
החוקה. היעדר בנושא

 המיש־ נציג בה חברים שהיו הוועדה,
 מתי העיתונאים בן־יעקוב, אברהם פחה
 כנציג ראש בה וישב שור, ויצחק גולו

 פה־ החליטה אברמוב, ש.ז. ח״כ הכנסת
 ארבע בזכות לרם הפרם את להעניק אחד

 בהן, הרביעית בזכות ובמייוחד עבודותיו,
 החוקה היעדר על לעומק תחקיר -שהיתר,
ישראל. במדינת

 דיעות רם אלימלך הביא זו בכתבתו
 מדבריו מביא כשהוא בנושא, מגוונות

הרא בימיה שנאמרו בן־גוריון דויד של
חברי של מדיבריהם המדינה, של שונים

(

רם בתב־פנסת
החוקה היעדר על

 מומחים דיעות וכן עצמה ועדת־החוקה
ה של למיש׳פטים הפאקולטה דיקן כגון

 יצחק הפרופסור העיברית, אוניברסיטה
זמיר.

עצ דם אלימלך הדמוקרטיה. זוהי
 דבר לו היוודע עם ביותר התרגש לא מו

 בלתי- באורח לו ׳נמסרה הבשורה זכייתו.
הפרלמנט הכתבים אחד על-ידי ריישמי,

 רק לאוזניו. גונבה שהידיעה עמיתיו, ריים
 העיתונאים מאגודת טילפגו היום למחרת
רישמי. באורח הדבר את לו ומסרו לביתו,

 הרביעי ביום יתקיים הפרס קבלת טכס 4
עתי בטכס בירושלים. אגרון בבית הבא,

 עבודתו את גם לשבח לציין הוועדה דה
הער המחלקה של הפרלמנטרי הכתב -של

 כתבה על לניאדו, אלי הטלוויזיה, של בית
 של קרקעותיהם הפקעת היה שנושאה
הבדווים.

 :רם אלימלך הפרס קבלת על הגיב
 בכנסת ביותר המותקף ״כלי־התיקשורת

 ריקים ספסלים המראה הטלוויזיה, הוא !
 כמו רציני שחבר-כנסת העובדה וסנסצי׳ו׳ת.

 לכתב-הטל- פרם להעניק החליט אברמוב
מח בי מעורר כשלעצמו, זה, — וויזיה
 בכל אבל בסדר. לא אני שאולי • שבות

 לח״כים ׳שיש הטענות למרות הרצינות,
 אחת היא ישראל מדינת הטלוויזיה, נגד

 מליאת שבהן בעולם הבודדות המדינות
 ואם הטלוויזיה. בפני פתוחה בית־הניבחרים

כן?״ מה אז — דמוקרטיה לא זו ^
מת רביעי ביום שיקבל מגילת־הקלף את

 בחדר- ולתלות למסגר, רם אלימלך כוון
 לעשות מתכוון הוא בכסף ואילו עבודתו.
 לבלות אשתו עם לנסוע מועיל: שימוש

בים־המלח. סוף־שבוע
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הניצחון. אחרי מחייך, פרי אולסי •
ויזר, דניאלה

 חולון ,12 קוק הרב רח׳
 !״פנורמה ״איזה :לצור ידלין 9

נתניה ,45 וייצמן שד׳ ;ספר, דני
ידלין. של מחלונו הנשקף הנוף •

אבדון, חיים
חולון ,152 ההסתדרות רח׳

״סוהר!״ •
ורטר, יוסי

תל־אביב ,16 בן־ציון שד'
 בחור־ מציץ אני שעה ״כבר •

 את הורידה לא עוד ואחותך המנעול,
!״הפיג׳מה
תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

 של ובלקטים תמונות של גדול מבחר

 — והקלאסי המודרני הציור גדולי
ו פלקטים של מקצועית הדבקה
תמונות.

 101 אלנבי רח׳ ת׳׳א, ״לוטוס״,

הגדול) בית־הכנםת (מול

 י * .>־־
. ׳ ־. ? ס

 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת

 יפו, ,30 פלמח רחוב
.827621 טל.
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