
חי בעצם ן1שר אריק מקנא בסי שלה תקף ע1םד המילחמה. ' ש־המס רא
מבית־שאן? לוי שימעון ומיהו רבץ יצחק את

הירושל העיתונות צלם 0
 ,77 מחם שטיין, אורי מי,

כח המילחמה בתחילת גויים
 בציר ונלחם השורה, מן ייל

 לקח שטיין בלבנון. המערבי
הפנאי ובשעות מצלמה, עימו

 בבית־שאן. שטיין נסע שבו
 מצוייר, שבכיסו נזכר הוא

 שצילם, החייל של כתובת
 בית־שאן. תושב לוי, שמעון
 ההזדמנות את ניצל שטיין
שבו הקיוסק, מבעל וביקש

 מדבר ״שלום, לשטיין: ואמר
 דוד ראש־הממשלה, סגן

 שחברו הופתע שטיין לוי..."
יי על לו סיפר לא ליחידה

 המישפחתי. חוסו
ה־ הפסקת־האש לאחר ,0

 נסיאת נבון, הראשונים. חמילחמה בימי בולגריה, בירת בסופית, שהתהנבון אופירה
 את אומנם קיצרה בישראל, בעולם, הילד למען האו״ם אירגון יוניצף,

 ודרשו הסובייטית המישלחת חברי לה הפריעו נאומה בעת בכנס. לנאום הספיקה אן שם, ביקורה
 לוי דויד הצלם כאשר ביקורה, בתום בקרבות, שנפגעו לבנון, לילדי בדבריה תתייחס שהיא ממנה
 וביקש הסובייטית המישלחת חבר אליה ניגש באירוע, שצולמו שלה, התמונות את לרשותה העביר
במתנה. זו תמונה לו העניקה אנשי״ביטחון, 30ב״ מוקפת שהיתה נבון, למזכרת. שלה תמונה לרכוש

 הוא הרע למזלו לבית־הנשיא.
 את סיימו שהשניים אחרי בא

 בגין את ליווה ונבון שיחתם,
 נותר לא לישראלי למכוניתו.

נפ השניים את לצלם אלא
רדים.

ש קהות־החושים על 0
 מאז כנץ מנחם את פקדה
 ,לראש־ד,ממשלה נבחר שהוא

יש של לדימוייה הנוגע בכל
 הכנסת חבר מעיד בעולם, ראל

כש רבץ. יצחק המערך מן
 ביקש ראש־ממשלד״ היד, הוא
 חזר בגין איתו. להיפגש בגין

 ד בארצות־הברית מביקור אז
 הביא הוא רבץ עם לפגישה

 ש־ טיינזס, ניו־יורק של גליון
 צילום היה הראשון בעמודו

 הגורר ישראלי חייל של גדול
בשע משכם פלסטינית נערה

ה ראש אז שהיה בגין, רותיה.
 שיקרו שאסור טען אופוזיציה,

פוג שהם כיוון כאלה, דברים
ישראל. של בתדמיתה עים

 המערך, סיעת ישיבת 0
שע השלישי ביום שהתכנסה

 המאוחרות, הערב בשעות בר
 הח״כים, שעות. ארבע נמשכה

 והביטחון החוץ ועדת חברי
ממו מסיור שבו הכנסת, של
לא הספיקו וטרם בצפון שך

 שימעון מהם, אחד כול.
 את שנפסיק ״או אמר: פרס,
 מיז־ אוכל!״ שיהיה או הדיון,

ו שנסגרו, כמעט הכנסת נוני
כרי הסיעה לחדר הובאו לכן
 לקח רוזדדיו דני שונים. כים
מתו ומזג בידו החלב קנקן את
ה הח״כים של לכוסותיהם כו

 עם קפה לשתות שרצו שונים,
 הובאו שהמגשים מכיוון חלב.
אכרהם העיר באיטיות, לחדר

 העיר ברדיו. שודר שתוכנו
 ״ומה .כאי: יחזקאל ח״כ

 מיכתב שלח בן־מאיר? עשה
 שאל: מישהו בתגובה.״ גלוי
 מיכתביסז״ שלח עוד ״ומי

 של קולו נשמע האולם מקצה
 ומיקי.״ ״ויקי בר־לכ: חיים

ול לשם־טוב התכוון הוא
כר־זוהר. (מיקי) מיכאל
ש אמרה ארד נאווה 0
 חברי החלטות את מבינה אינה

והביט החוץ בוועדת המערך
 שיש תשע, סעיף זה ״מה חון.

ב מאסיווית מהפצצה להימנע
 לה ענה אוכלוסיה?״ ריכוזי
 ב־ כתוב ״אם אכן: אבא
 שיש סימן תגנוב,׳ ,לא תנ״ך

 להימנע שיש כתוב אם גנבים.
שמפציצים.״ סימן מר,פצצה,

 בין הפגישות, באחת 0
ו והביטחון החוץ ועדת חברי

 אחרי שהתקיימה הביטחון, שר
הס לא שהמילחמד. שהסתבר

מ קילומטר 40 במרחק תיימה
 24 בתוך לא וגם ישראל גבול

ה לי ״יש אבן: העיר שעות,
 בצורה מסתכל ששרון רושם
תורכיה.״ במפת מוזרה
 שר־התיקשורת אבן, 0

 ויצחק ציפורי מרדכי
 המילחמה על שוחחו ליכני

דב את הזכיר ליבני בלבנון.
 כנימין האמריקאי הנשיא רי

 מעולם כי שאמר פרנקלץ,
טו מילחמה בנמצא היתד, לא
 שארל רע. שלום היה ולא בה

 אמר הצרפתי !מונטפקייה
 במילחמה הנוסדה שאימפריה

 החרב. על תמיד תחיי ובחרב
 נראה שזה שכפי טען ליבני
 אינה הנוכחית המילחמה היום,

תחילתה אלא השלום, ראשית

ש מכיוץ חבריו. את צילם
התשי בחודש נמצאת אשתו

 קיבל הוא להריונה, עי
 שאותם החיילים אחד חופשה.

 קופסת על־גבי רשם צילם,
 וביקש כתובתו את סיגריות
התמו את לו שישלח משטיין

בדר אותה. שיפתח אחרי נה,
הרכב התעכב לירושלים כו

 למישפחתו ימסור כי שתה,
 וציין דרישת־שלום, לוי של
סיפ לביתו, כשהגיע שמו. את
 אותו שמחפשים אשתו לו רה

 שוב דקה כעבור מבית-שאן.
 שימעון של אמו הטלפון. צילצל

 לו ואמרה לשטיין, הודתה לוי
 את איתו. לדבר רוצה שבעלה

אבי-המשפחה נטל השפורפרת

תיאסר. שחקן גפן, וידאו. במצלמת מצלם 1111
גס ביום עוסק בטלוויזיה, ילדים ותוכניות 1 *■ ״ *י

 שהופיעו חזרות מלחקות־הרוק אחת את צילם הוא וידאו. בצילומי
למסיבה. מיהר הוא לצלם, שסיים אחרי המילחמה. בימי בתל״אביב

למצלמה) חגב (עם סילבר בלו מלווה בצפון, צה״ל, חיילי אצל לביקור בא,פו אולם׳
 שעל פטמה, בשער ונעצרו החיילים, את לעודד באו השלושה ברודי. וטל

כדורי״סל. עם החיילים אל ירדו הם ללבנון. כניסה אישורי להם היו ולא מאחר מטולה, ליד הלבנון, גבול

 לבנון, במילחמת ראשונה
 מנחם ראש־ד,ממשלה, בא

 יצחק הנשיא, למישכן בגין,
 על לו לדווח כדי נכון

הממש החלטות מהלכי־הצבא,
 לארצות- הקרובה ונסיעתו לה

 בין תיאום אחרי הברית.
 ראש- ולישכת לישכת־הנשיא

 את להסתיר הוחלט הממשלה,
מאמצעי־ד,תק הפגישה דבר

 ישי- כשהסתיימה ואכן, שורת.
 ראש־ליש- מסר בודו־,ממשלה,

קדי יחיאד בגין, של כתו
 לביתו. נוסע שבגין ,,שא
רח הירושלמי העיתונות צלם

 שקדישאי חש ישראלי מים
ופנה הימר הוא מידע. מעלים

״ב :עוז כ״ץ־ מאיץ) לחתול
 אור עד תשב הסיעה כזה קצב

 השיב נחמקץ אריק הבוקר״.
 ממנו שתבע שחל למשה
 ״אני :הביניים מקריאות לחדול

 אם רק הפה את לסתום מוכן
עוגה.״ חתיכת בתוכו תהיה

 ח״כ טען דיץ באותו 0
 יתכן שלא כן־מאיר, דם

 גלויים מיכתבים ישלחו שח״כים
 באמצ־ פרטיות דיעות ויביעו

 שהסיעה אחרי עי־התיקשורת,
הז הוא זאת. לאסור החליטה

 ויקטור של מברקו את כיר
ב שנשלח ממפ״ם, שם־טדכ

ו לראש־ד,ממשלה, בוקר אותו

 ציפורי הבאה. המילחמה של
ש וטען פחות, לא פסימי היה

 ללא יחיו ניניו רק אולי לדעתו
 אי- ש״כיום ציין אבן מילחמה.

 מקלט־טל- בעל להיות אפשר
 את כל־הזמן לראות בלי וויזיה
המסך.״ על שרון אריק

 בוועדת- הדיונים באחד 0
 הכנסת, של החוץ־ור,ביטחון

 ח״כ שאל בצפון הלחימה בימי
 את שדיטא כני הליברלים

 צה״ל תוכניות מהן שר־הביטחון
המי כוחות החזקת משך לגבי

 :שרון לו ענה בלבנון. לואים
 כבר שליטא שח״כ רואה ״אני
ה של המיזרע לשיטחי דואג

? 2338 הזה העולםס


