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הקומיסיון עם

 מעל ביטון צ׳רלי הכנסת חבר התפרץ שעבר בשבוע
 שר-הביטחון את הישווה הכנסת, של דוכן־חנואמים

 חיילי את חופן שהוא וטען להיטלר, שרון אריאל
נאציים. לקלגסים צה״ל

 חברי- מפי שהוטחו החמורים, הדברים יתר בין
 מפיה אחד מישפט באולם הידהד ביטון, נגד הכנסת

 גלזר״תעסה. מרים הליכוד, מטעם חברת״הכנסת של
 פת ״יש :גלזר-תעסה הגברת שר־החינוך, סגנית אמרה

״דמוקרטיה מדי יותר !

 התכוונת למה גלזר־תעסה, חברת־הכנסת •
זו דמוקרטיה מדי יותר ככנסת שיש כשאמרת
 דוכן מעל ׳וקורא נבחר־ציבור חבר־כנסת, כשעומד

 היט־ שלי לשר־הביטחון שלי המדינה של בית־המחוקקים
להש שצריך חושבת אני נאצי, קלגס שלי ולילד לר,
!אותו תיק

ז־ חוםש־הכיטוי נהוג בכנסת הרי •
 לשים יודע אינו אדם ואם !לחופש־הביטוי גבול יש
 לדבר. אפשרות לו לתת להפסיק צריך לפיו, מחסום

 את לסתום יכולה איני המיקרופון. את לו לנתק צריך
 שלא לו לגרום יכולה אני אבל ביטון, צ׳רלי של פיו

ישמע.

 של התערבותה את הדורשת בעייה שצצה פעם בכל
 ת• נמצא הסתדרות״תעובדים״תכללית״בארץ־ישראל,

 לא כמובן, הוא, בחו״ל. משל, ירוחם החבר מזכ״ל,
 עובד הוא מונטה־קארלו. של בקאזינו חלילה״וחס מבלה
 האיגודים של מסיבה גם ההסתדרות. בענייני קשה

 זו אסטודיה בוואלדורף האמריקאיים המיקצועיים
 ועניבת־ פראק לכבודה ללבוש שצריך ביחוד עבודה,
פרפר.

 ממלא הוא בארץ המזכ״ל את שמחליף האיש
:אותו ושאלתי קיטר מר אל פניתי קיסר. ישראל מקומו,

 פעם שככל העובדה, אותך מתסכלת לא •
משל... האדץ כעייה שיש

משל. החבר
 עושה אתה בחו״ל, נמצא משל החכר •

זו לזכותו נזקפות וההצלחות העבודה את תחתיו
 אני מקומו, את ממלא שאני לזד, נוסף — כל קודם

 להתייעץ צריו אם הרגיל. תפקידי את למלא ממשיך
 ב־ משל של הימצאו למקום טלפון מרימים מתייעצים.
ומתייעצים. חוץ־לארץ

 הרבה יש — לתיסכולים זמן אין מתוסכל, לא אני
 אני לנו, שיש בבעיות לטפל כדי — לי האמיני עבודה.

 שאין כך ביממה. שעות 24 מאשר יותר להרבה זקוק
לתיסכולים. זמן לי

זו הוועדים 13 על דעתך מה •
 מיספר זרק מישהו ועדים? 13 שיש לך אמר מי
האי עם הדוק בקשר נמצאים הוועדים הולך. זה ומאז
 על שמענו לא זמן הרבה — עובדה המיקצועי. גוד

 הדבר אותו מיקרי. לא וזה הימאים, איגוד עם בעיות
 הנדסודדואר עם דבר אותו האווירית, התעשייה עם

אנח — ההסתדרות את ינגחו לא הוועדים הדואר. ועם
ההסתדרות. במיסגרת יפעלו שהם נדאג נו

 דוד השר של התערבותו על דעתך מה •
ץ על״ ״אל כפרשת לוי

 לצורך נעשתה שהיא ברור ההתערבות, צורת לפי
עצמו. העניין לצורך ולא פוליטי

 זכה מישעל, ניסים מיפלגות, לענייני הטלוויזיה להב
המצטיין. לעיתונאי רשות״השידור בפרס

ז מרגיש אתה איך גיסים, •
 יודע כשאתה הלב על טוב עושה זה לי. מחמיא זה
שלך. העבודה את שמעריך מישהו שיש

ז־ הפרס מקכלת הופתעת •
 לא הגיב. שהציבור העובדה אותי הפתיעה אבל לא.
 התקש־ פוליטיקאים הרחב. הציבור של לתגובה ציפיתי

 יצלצלו מכיר לא שאני שאנשים אבל טיבעי. זה — רו
 זה ברחוב?! אותי יעצרו שאנשים או אותי, ויברכו

 משקיע שאני הקשה העבודה על הגדול הפיצוי אולי
 בתחושה חייתי עכשיו שעד עוד מה המיפלגות. בסיקור

הטלוויזיה. את עוייו שהציבור

 המיפדגות, כל על המקובל כתב אתה •
 מצליח אתה איך כרק״ח. ובלה מהליכוד החל

זו כולם עם כסדר להיות
 משוא- ללא מיקצועי, ביושר עבודתי את עושה אני

 ייראו אלה שדברים דואג גם אני אמינה. ובצורה פנים
המסך. על

השתיי את להסתיר מצליח אתה איך •
זו הפוליטית כותך

 את לזהות שקשה שהעובדה פעם לי אמר דיין משה
 המדיני הכתב רם, אלימלך של דיעותיו את או דיעותי

לשנינו. תעודודכבוד היא הטלוויזיה, של

 שאתה הפוליטיים, האישים הגיבו איך •
ז־ הפרס קבלת על איתם, עובד

לו. המגיע הקומיסיון עם מה אותי שאל פרם שימעון
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