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 הליברלים סיעת יושגת־ראש צינזרה שעבר בשבוע
 חבר״ שהוציא לעיתונות הודעה דורון, שרה בכנסת,
:אותו שאלתי זייגרמן. דרור הכנסת
חכרת■ חכר־הכנםת_זייגרמן,_מדד^פםדה ̂ •

 דה יש ץ לעיתונות שלד הודעה דורון הכנסת
ץ נגדף משהו
 הודעתי את שפסלה לה ומאמין קרדיט לה נותן אני
טכניות. מסיבות
ד טכניות סיכות •
הידיעה. באמינות פיקסקה והיא בארץ הייתי לא ז כדומר •

 דורון ושרה מעוזרי׳ לאחד על־ידי הוכתבה הידיעה
 כיוון אישי. באופן להודעה אדאג שאני שעדיף תשבה

 לתת צריך אני לבני־אדם׳ להאמין נוטה אני שמטבעי
כך. שאמנם ולהאמין קרדיט לה

 ל• הסיעה ליושב־ראש יש סמכות איזו •
1 חדדי״תומת של לעיתונות ודעות ? חכרי־כנסת של לעיתונות הודעות צנזר

 אני סמכות. לעצמה לקחה היא סמכות. שום לה אין
 לא. ומה לעיתונות למסור מה לדעת כדי בוגר מספיק

 דורון. שרה של לצנזורד, זקוק לא אני
 ץ הזה העניין עד רבתם •

 אבל אחרים, בדברים עסוק אני רבנו.1 לא עדיין
 חברי־כנסת שהודעות ייאמן לא זה איתה. אריב עוד אני

דרכה! לעבור צריכות

י לא ת א ר ו ק ש ל
גנגסטרם! - הליברלים

 צבי חבר״הכנסת על עליו, אומרים אתם מה נו,
 הליברלית! המיפלגה של המיקצועי האיגוד איש רנר,

 שהשחיז מי כי טוען האיש תער. כמו חדה לו יש לשון
 התל״אביבי העירוני העיתון כתבת היתה לשונו את

מנוח. יותר צדיגן הוא ואילו ״העיר״,
 יום של ״העיר״ בעיתון היה. כן שהיה ומעשה

 האיש צלף שבו רנר, עם ראיון פורסם האחרון השישי
 הפעמים באחת שלו. המיפלגה בשרי ובעקרבים בשוטים

 ושאלתי רנר מר אל טילפנתי גנגסטרים. אותם כינה אף
:אותו

 השימוש מה לשם רנר, חכר־הכנסת •
? גנגסטרים על האלה כביטויים

 ״גנגסטרים״. בכלל אמרתי לא זו, מילה אמרתי לא אני
 דעתי. על העליתי לא שמעולם דברים כתבה הכתבת

גנגסטרים. על חושבת היא אולי גנגסטרים. אמרתי לא אני
מ המילה את הכתבת כדתה האם •

ץ דמיונה
 אולי כזה. דבר שום אמרתי לא אני לא, או בדתה

 בניסוח. טעות היתד, אולי או נכון, אותי הבינה לא היא
גנגסטרים. המילה את שאמרתי וכל מכל מכחיש אני

שחמון: אלישע

לשמור לאנשינו1 אמונו
ל על י פ ו ר ! פ ך ו מ נ

בגאנה. צבאית מהפכה התחוללה שעבר בשבוע
 התרגש. לא איש עבודתם, שזו עיתונאים, מכמה חוץ
 הישראליים המומחים של בני״מישפחותיהם מילבד איש

 פניתי מישפחותיהם. לשלום חששו אלה שם. הנמצאים
 בישראל ״מוטורולת״ חברת מנכ״ל שחמון, אלישע אל

 עובדים שאנשיה העולמית, ״מוטורולה״ וסגן־נשיא
:אותו ושאלתי בגאנה,
• ץ כגאנה הכרתך עובדי שלום מה •
טוב. מצבם לנו, שידוע כמה עד
ז שבידך האינפורמציה מניץ •

 זזו״ל. עם ומהחקשרויות ׳וטלוויזיה רדיו משידורי
 מנותקים, הרשמיים הטלפונים כאלה במיקרים בדרך־כלל,

 שכנות. מארצות המגיעה באינפורמציה נעזרים אנו ואז
 אנשים, לנו יש בה שגם טוגו, בין ׳שהמרחק לשכוח אין

במכונית. בסיעה שעות ארבע הוא גאנה ובין
 ניתן אך נותקו, ישראל עם הקווים הנוכחי במיקרה

 מידע. קיבלנו וכך מאירופה, גאנה עם להתקשר היה
 כמה כי לי ידוע רדיו. בחובבי נעזרים אנו מזה חוץ

 בגאנה ׳אנשינו עם קשר ליצור הצליחו רדיו חובבי
, טוב. ומצבם הפי כמו למיקריס ערוכה החכרה האם •
מתפתחות? כמדינות מישטר כות

 הפיכת כל שלא להבהיר רוצה אני לזד, שאכנס לפני
 חילופי כשיש גם מיסחרית. ׳לחברה איום ׳מהווה מישטר
מיסחריים. לשירותים זקוקים עדיין מישטר
וה ישראל שיחסי לכך מתכוונת אני •
 ערוכה החכרה האם מתוחים. השלישי עולם
לישראלים? להתנכל שעלולים לכך

 במדינות המוצבים לאנשים הוראות־יקבע יש בדרך־כלל
 על ׳לעבור מוחלט באופן להם אסור השלישי. העולם

 עמדה לנקוט להם אסור הפיכות. בזמן המדינה חוקי
 עליהם אסור פוליטיים, בנושאים החברה את לערב או
אחר. או זה פוליטי בגוף כתמיכה המתפרש מעשה כל

 ניחנו שכורות. בדירות שוהים בגאנה הישראלים
 הם זעם. יעבור עד מהדירות לצאת לא הוראות להם

 סכנה. של למיקרה פתוחים טיסה בכרטיסי ׳מצמידים
 לפי הצורך במיקרה המדינה את לעזוב להם הורינו אנו

המקומיים. ׳לעובדים האחריות את ולהעביר דעתם, שיקול
 כעולם כמדינה לעבוד היוצא עובד האם •

ז סיכון תוספת מקבל השלישי
 מומחי למשכורת המקבילה משכורת משלמים אנחנו

 המתאימה ותוספת בסיסית משכורת מקבל העובד חו״ל.
 נותנים שאנו כמובן שליחותו. בארץ המחייה ליוקר
 אין אך הסתגלות, קשיי תוספת שהיא למשכורת ׳תוספת

סיכון. תוספת יכל במישיכור
ז מבוטחים הם האם •

 הביטוח בעולם. מקום בכל עובד, לכל יש ביטוח
הפיכות. על רק לא תאונות, על גם חל




