הפה המ שתולל

 3ך ו ה ?!רה:

)המשך מעמוד (36
התפטרת )מתפקיד ההסברה של
המערך( ,אבל זה לא יעזור לכם.״

• על ח ״כ המעיד ,דני
רוזוליו ,בישיבת הכנסת מה-
 : 1_2.5״הישיבה שלך כאן היא
בושה לכנסת.״

• על שר־המישפטים ל
שעבר ,חיים צדוק ,בישיבת
הכנסת מיום ה־ : 12.5״הייתי מוזמן
לגולדה מאיר זכרונה לברכה יחד
עם יושב־ראש ועדת־החוץ־והבי-
טחון של הכנסת ,אז קראו לו ,מה
שמו  1״ )רק אחרי שיושבת־ראש
הישיבה אמרה לו :׳חיים צדוק׳
נזכר כביכול בגין בשם(.

• על סגנית יושב־ראש
הכנסת ,חייקה גרוסמן ,בישי
בת הכנסת מיום ה־) 12.5אחרי
שגרוסמן ביקשה ממנו לדבר לעניין
עליו נסוב הדיון(  :״אני אדבר על
מה שאני ארצה ,כמה זמן שאני
ארצה.״

• על ח״ב שולמית אלוני
בכנס איחוד הליכוד )אחרי שהזכיר
מיפלגות שונות( :״שולמית אלוני,
איד קוראים להם ו״ )ואחרי שח״ב
חיים קורפו שישב לידו אמר לו:
׳ר״צ׳( :״אה כן ,כן ,קוראים לה
רץ .רצים ,רצים ,רצים ,רצים.״

• על ה״כ התחיה ,גאולה

פירסומאי ז׳ורבין
בלי שמות
כהן ,בישיבת הכנסת מה־ 11.5ו־
מה־ : 12.5״את כל הזמן עם ה
אצבע שלך.״

• על ח״כ רק״ח ,מאיר
וילנר ,בישיבת הכנסת מה־: 12.5
״אה ,מאיר וילנר ,התעוררת  7אני
זוכר אותך בימי סטאלין .אני זוכר
אותך שהיית סטאליניסט ,אחר כך
היית מלנקוביסט ,אחר־כך חרוש-
צ׳וביסט ואחר־כך ברז׳נייביסט.״

• על ח״כ של ״י ,דאליד

־צאדק ,בישיבת הכנסת מה־: 12.5
״אתה עוד חדש כאן .תדבר ב
נימוס.״

• על הפירסומאי אליעזר
ז׳ורכין בכנס איחוד הליכוד:
״הוא לא ראוי שאזכיר את שמו״
)ובכוונו דבריו לאנשי המערך(:
״עכשיו אתם לוקחים אותו .לפני
ארבע שנים הוא אמר שאני מת
אים להיות ראש־ממשלה ,עכשיו
הוא שינה את דעתו ,הוא בטח
קיבל בשביל זה תמורה.״

• על הפרשן הצכאי של

״ י א י ץ ״  ,זאכ שי)ל ,בישיבת ה
כנסת מה־ : 12.5״איזה בן־אדם
שחושב את עצמו לאחד הפרשנים
הצבאיים הגדולים.״

שרב אח ו ׳ שרב
הצהווח תמימות

תסומה

ראש־הממשלה ,מנחם בגין ,וה־
רמטכ״ל ,רב־אלוף רפאל )״רפול״(
איתן הגבירו את התבטאויותיהם
בעניין הנוצרים בלבנון .בעוד בגין
שם את הדגש על ההתחייבות ה
מוסרית של ישראל כלפי הנוצרים
בלבנון׳ תוך כדי הזכרת השואה
בכל נאום ונאום שלו ,הרי שמדברי
הרמטכ״ל אפשר להבחין בגישה
השונה שלו  :לבנון היא מרחב
ביטחון גדול לישראל,

התברר שהפלת שני המסוקינ
לא גרמה לשינוי במצב ,מילבז
הכנסת הטילים .הסורים ממשיכינ
להפעיל מסוקים בגיזרה ,בעיקו
לצרכי תובלה ,אך גם לצרכי תקי
פה .רק אחרי הפלת המסוקים העז
הסורים ,לראשונה ,לתקוף ברקטוו
ממסוקים .למרות זאת לא שלמו
ישראל מטוסים להגן על הנוצרת
!
בלבנון.

טילים מסכים

הבסקת ההודעה

פורסם כי הסורים הכניסו גג
סוללות טילים סאס  2וסאם 3
בנוסף לסאם  ,6וזאת ללא כי
,
תגובה ישראלית.
בינתיים חלה ירידה במתח הן
ביטחוני באיזור ,ורגיעה בזחלה.

על פי הוראתו של מנחם בגין
הפסיק מטה־ההסברה של הליכוד
לפרסם את מודעת הבחירות ,ש
טענה :״טובים קשיי השלום מ
יסורי המילחמה.״

תודו1הגשר
הנוצרים השלימו את פריצת
הדרך ההררית לזחלה ,דרך שאותה
התחילו לפרוץ עוד לפני חודשים
רבים ,אך הפסיקו את העבודות
בגלל השלגים ,והמשיכו אחר־כך.
הנוצרים תפסו את הגשר בזחלה
אחרי קרב עם הסורים ,תוך כדי
גרימת אבדות לסורים והשמדת טנ 
קים סורים• היתד ,זו פעולת־נגד
של הנוצרים ,על כך שהסורים
חטפו את מפקד הפלאנגות בזחלה.
הסורים הגיבו בהרעשות ארטילריות
כבדות ,אך הנוצרים המשיכו ב־
מאחזם בגשר.

בגין וחביב
הרגעה והבטחה
מסוקים הופלו בתותחי־אוויר ולא
בטילים.

םןע1ת חדאד

ועדת שרים ב,

רב־סרן סעד חדאד הפנה בקשה
לראש״הממשלה ,מנחם בגין ),(5.4
לסייע לנוצרים בזחלה.

ועדת־שרים לענייני ביטחון מת
כנסת׳ הפעם עם אריק שרון ,ששב
בינתיים מחוץ־לארץ ,ומחליטה על
התערבות צבאית פעילה של יש 
ראל בקרבות בצפון־לבנון.

מיבנה בודד — ארבעה מטרים
על ארבעה מטרים ,על הר סנין —
ששימש מוצב עיקרי של הנוצרים,
נפל בידי חיילי קומנדו סורים,
יחד עם עמדות נוספות ,שנכבשו
על־ידי הסורים על גב־ההר .שיטת
תקיפת הסורים את אותן פסגות
היתד ,זהה כימעט לחלוטין לדרך
שבה הם כבשו את החרמון במיל־
חמת יום־הכיפורים.

תנוח תמסוק□,

החרו הצום!,

בשעות הבוקר ) (28.4הופל על־
ידי מטוסי צה״ל מסוק סורי מסוג
טי 8 .במרחב הר סנין .אחר־הצה־
דיים הופל מסוק סורי נוסף .ה

דובר צד,״ל ,תת־אלוף יעקוב
אבן ,אישר ) (29.4שהסורים הכי
ניסו לגיזרה טילי סאס .6

מטוסי חיל־האויר עמדו לצאת
כמה פעמים באותו היום )(30.4
ולתקוף ולהשמיד את סוללות-
הטילים הסוריות ,אך הפעולות הת
בטלו בגלל תנאי מזג־אוויר.
בצאתו מישיבת ועדת החוץ וה 
ביטחון של הכנסת הכחיש בגין
את הידיעות כאילו הסורים הכניסו
טילים לגיזרה ,למרות הודעתו של
דובר צה״־ל.

אי₪ו להסלסה
ראש אמ״ן ,האלוף יהושע שגיא,
אישר לראשונה במסיבת כתבי־חוץ
) ,(14.4שישראל תומכת גם בנוצ
רים שבצפון־לבנון.

ראש־ד,ממשלה מנחם בגין ,אומו
כי רק נס יציל את האזור ממיל
חמה .השליח האמריקאי ,פילי
חביב ,מגיע לישראל ) ,(11.5אחו
שביקר בבירות ובדמשק.

ועדת שרים א,
ועדת שרים לענייני ביטחון הת
כנסה כדי לדון בדרכים לעזור
לנוצרים בצפון־לבנון .הוועדה הת
כנסה ללא שר־ד,חקלאות ,אריאל
שרון ,שהיה באותה עת בדרום-
אפריקה.

הקלה

• על נשיא סוריה ,חאפז

אלוף־הפיקוד כן־גד )מימין(
פגישה עם הנוצרים
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סגן־שר הביטחון ,מרדכי ציפורי
הודה ) (8.5כי ידוע לישראל ע
הימצאותם של טילים מסוג סא
הטילי!
9
הם מתוצרת רוסית ,אך הגיעו ל,
סורים מלוב.

חזות קשה

א ל־ א פ י  :״חביב נסע לסעודיה.
בסעודיה יש הרבה כסף .אסר צריך
כסף אז אולי זה יעזור.״

יוסי ינאי ■

סירים לובים

ראש־הממשלה ,מנחם בגין ,מבי
אופטימיות לגבי פיתרון פרשת ה
טילים הסורים ללא צורך במי?
חמה ,ומדווח על הסכמת ישרא
לתת לחביב פרק זמן בלתי־מוגב
לפתור את הבעיות בדרכי שלום.

יוסי ינאי 1
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