
תבלננים א אגשיםשסי דניאלה ס

ב הכלכלי •ר״חעל עקו מרידור י

 עתד■ למתרחש הסבר 9,
 סגן נתן הממשלה בישיבות

אד שימחה ראש-הממשלה,
 מדינית סקירה במהלך ליד•
 המים־ בישיבת־הנהלת שנתן

ב אמר הוא הליברלית לנה
ש אומרים ״תמיד : חיוך

 מפות עם בא שרון אריק
 הוא עכשיו הממשלה. לישיבות

גלובוס.״ עם בא
ל שיצאו שרי־הממשלה 9.

להש יוכל לא בלבנון סיור
 בגיז־ שתוכנן המסע את לים
הסי המערבית. המילחמה רת
עיי על התלונן ארליך — בה

לקצרו. וביקש פות,־
 ח״כ הפריע כאשר 9

 לשר ביטון צ׳ארלי חד״עה
 את שסקר -מרידוד, יעקב

 יו־ סגן דפק מישרדו, פעולות
 כהן, -מאיר הכנסת, שב־ראש

 נאום ״זה ואמר: השולחן על
 לא פעם אף הוא שלו. הבתולים

 שלא נהוג הזו. בכנסת דיבר
למלי ראשון.״ בנאום להפריע

וקר אלוני שולמית נכנסה אה
 קריאות מרידוד של לעברו יאה

 שזה לה כשהסבירו ביניים.
 היא השר של הבתולים נאום

 :שפלטה לפני לא השתתקה
זקנה״. ״בתולה

בתוכ רואיינו, אלוני 9!
 היוזמה על דואט, הרדיו נית

 לתושבי לעזרה הוועד להקמת
 האיומים על סיפרה היא לבנון.

 השיטנה ומיכתבי הטלפוניים
 שכפי ציינה אך מקבלת, שהיא
 פחותה זו כמות מעריכה, שהיא
 שריד. יוסי שמקבל ממה

בצ בן לי שיש משום ״אולי
 בתוך בחיל־הים.״ רב־סרן בא,

איו לקול־ישראל הגיעו דקות
 של חייה על טלפוניים מים

אלוני.
 המערך סיעת בישיבת 9!

 החלטה לגבש אמורה שהיתר,
 את להפסיק לממשלה שתקרא

 ה־ הח״כיס אמרה בצפון האש
 ארכלי־אל־ שושנה ניצית

יכו אנחנו ״איך צלוזלינו:
 להפסיק למחבלים לקרוא לים
 שריד: לה ענד, האשד׳ את

 יכד לא אנו לצד,״ל גם ״הרי
אש.״ להפסקת לקרוא לים

 ח״כ של כיסאו מאחורי 9
 הרמקול, פלט הלל שלמה
 :במישכן חדר בכל שמוצב

ה חוזר, אני ננעלה. ״הישיבה
 :הלל אמר ננעלה.״ ישיבה
לו פעם שוב שבקיר ״האיש
חש.״
 הציע ישיבה באותה 9.

 נחמקין, אריק הניצי הח״כ
 אבא היונה הח״כ את לשלוח

 חלק שיקח כדי לחו״ל, אכן
 שם. הישראלי ההסברה במאמץ

 הזכיר דבריו את לחזק כדי
העצ ממילחמת פרשיה נחמקין
מעור השניים היו בה מאות,

 את שכבש בכוח ״הייתי בים•
 המושב היום דואיימה, הכפר

 מכשיר־הק־ את פתחנו אמציה.
 לעת לרדיו שהפך שלנו, שר

 את שומעים אנו והנה מצוא,
 הוא באו״ם. נואם אבן אבא

 כפר כלל שאין ״מכיוון אמר:
 צורך כל אין גם דואיימה בשם

או כבשו כוחותינו כי להכחיש
 היה וקשה הסמיק אבן תו!״

 בסיפור ראה הוא אם לקבוע
גדולה. מחמאה

 שמעו לא ימים עשרה 9,
מ דבר בורג ורבקה יוסף
 למיל- שיצא אברהם, בנם,
שר של בנו בלבנון. חמה

 לפני שנפצע צנחן, הוא ד,פנים
 צניחה, חידוש באימוני שנה

 הפרופיל הורד כך ובעיקבות
על שמע כשהוא שלו. הרפואי

 ליחידתו* התנדב ד>וא המילחמה
 קיבלו שהוריו הראשון הד״ש
 המשדרת ג׳ ברשת היה ממנו

״לא :שם נאמר קלה. מוסיקה
 אחד מאברהם.״ בורג, ואמא בא

 שמע מישרד־הדתות מעובדי
 השר' עם התקשר השידור, את

כך. על לו וסיפר שלו

 הוא כמסתבר, בורג, 9
ב די לא ואם ס״ט, ממוצא

 מישפחתית קירבה לו יש זאת
 התאחדות ליושב־ראש רחוקה

 הורכיץ. אדי התעשיינים,
על בורג, לו ערך באחרונה

 היוחסין אילן את בקשתו, פי
משור שאחד שלו, המישפחתי

 בניתוח טהור. ספרדי הוא שיה
 הם שהשניים התברר היוחסין

קרובי־מישפחה.

 בדוכן יוצאת-דופן דמות 9
 חברי סטודנטים של ההחתמה

 המשביר־לצרכן׳ מרחבת אומ״ץ
 את. להפסיק שקראה בירושלים,
 גבי היד, בלבנון, המילחמה

דוק החילוני סירא, סירא•
 תא- חבר לפיסיקה, טורנט

 בנו הוא מפ״ם, של הסטודנטים
צר יהודי של הראשי הרב של
בירא. ראנה פת

 ליד המחתימים אחד 91
 ישוב, שוקי היה השולחן

 משבועיים' חזר כן לפני שערב
 בצידון. מילואים שירות של

או כינו ושבים עוברים כאשר
 אוו־_ אישתו פרצה בוגד, תו

ב מבלגיה, חדשה עולה ליין,
בכי.

 לבוש שהיד, סדיר, חייל 91
ני חצאיות, ובנעלים א׳ במדי

 מפ״ם, דובר לוי, לאמנון גש
 המרוקאים ״אנחנו לו: ואמר

 כדי בצפון נהרגים והעיראקים
לע תוכלו האשכנזים שאתם

חיים.״ פה שות
הרשקו־ אלי הצלם 9
בירו 77 זוס מסטודיו כיץ
 עבור לצלם לצפון יצא שלים

 .־,הטייס ועבור בארץ העיתונות
 קבוצת לצלם לצידון כשבא

מי חייל לעברו קפץ חיילים
 זה היה אותו. וחיבק לואים
 אורי הצלם לסטודיו, שותפו

 ה- בתחילת שגויים שטיין,
מילחמה.

 דויד אחר, טייס צלם 9
 על דעתו מה נשאל רוכינגר,

 :ענד, והוא בלבנון המתרחש
 שהוא שיתברר לבגין ״חסר
 כן ,״לוצר רגן לרונלד שיקר
 יהיה לא אז לביירות. יכנס

באמריקה.״ לחפש מה לנו

 ועדת־החוץ- של בסיור 9
 בלבנון, הכנסת של והביטחון

 ה־ מפקדי עם הח״כים נפגשו
מפקד כשראה בצפון. מילחמה

י הליברלים ח״כ את נ  כ
 לחץ אליו, ניגש הוא שליטא,

 :ואמר בחמימות ידו את
 משלנו.׳:) אחד הוא ״שליטא
 ובני־מישפח* ששליטא התברר

בחג אורחיו היו תו
 שנערך בסדר האחרון, הפסח
 תרם אף ושליטא הגולן, ברמת
 מועצת מכספי קטן לא סכום

 בראשה, עומד שהוא מנחמיה,
היחידה. לקרן

קפ עדנה עורכת-הדין 9
 רחמים של הסניגורית לן,

לח נוהגת אחרוני (״גומדי״)
 אותם העדים דברי על זור
 גו- של במישפטו חוקרת היא

 דינו־ אליהו השופט מדי.
 וקפלן כך על בה נזף גרד
 מגונה הרגל ״זהו לו: ענתה

 מקליטים לא שבהם ממישפטים
ל־ הבטיחה קפלן לפרוטוקול.״
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