
שבו״ם הלוי דויד ראה מה ד במחנה־ה  לי
עדי הסערך ח־־כ צריך היה ע1מד נבאטייה.
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 הניצית התחיה ח״כ ■
בד מד, נשאלה כהן, גאולה

 בלבנון. ההבטחה גבולות בר
 נהרות את לכלול התנגדזז היא

 בגבולות והזהראני הליטאני
 היא, שלבנון משום ישראל,
 מה ידידותית. ארץ לדעתה,

 היא ז ההבטחה גבולות עם
 ״אם :תשובתה שוב. נשאלה
יקיים!״ שהוא הבטיח, אלוהים

 הראשונה היתד, כהן, 8!
שר על נשית בהערצה שכתבה

 בחעריב, שלה בטור ד,ביטחון,
ה עורפו את בערגה ותיארה

 שאדי* אמרה היא גברי.
 לומר אפשר שעליו שרץ,

ל בניגוד עשוי, שרוצים, מה
עבודת־יד. אחרים

 בירה בתוכנית הצופים 1;
 לכיסאותיהם. רותקו ומצב־רוח

עקב המנחה מון י  ניהל אג
 שר־הביט־ עם טלפונית שיחה

 צודל. בגלי המתרחש על חון
 ״כמה :השאר בין אמר שרון

 יותר. סוב זה מדברים, שפחות
 שמה לומר צריך מדברים, ואם

 ש־ ומה נכון, זה עושה שאני
 נכון.״ כן גס זה עושה צה״ל

 דעתו אח הביע דבריו בהמשך
 מהגשת אגמון, את לסלק שיש

בתח אישיות שאלות תוכניתו
מה חלק בעוד הצבאית. נה

 מתשובותיו המום היה צופים
 אחרים פרצו שר־הביטחון, של

 רק סוערות. במחיאות־כפיים
אג גילה התוכנית סוף לקראת

 היה ששר־ד,ביטחון לקהל מון
 (״דוב־ רב מד,שחקן אחר לא

 את שחיקה גליקמן, ל׳ה״)
בטלפון. שרון

הראשונה הפעם זו אין ■1

1 ך *1 ח חן לעבר גו ל ת שו או שי ר הנ סו פ רו פ ה ה ו מ רי של ם אכינ ד ק ת ה מ ח מ שי ל כ . א או ס כי
ם 1 / <■1 [ שניי ו ה חי הי ר ס או נו ה כי מ ם — ב רי רו ם, לבי י תי ר ב ח ם־ ניי די ה של שמו על מ ש מ
 ותמונו־ העתיק האולם רמת־אביב, מלון מאולמות באחד נערך הכנס הבמה. בזמנו נוסדה שלמענו דיין,

 מארגן ארכיאולוגיים. וכתובות עמודים של משוחזר קיר על נתלו ודיין בן־גוריון דויד של תיהם
סן, אולם בכוונה הזמין שובל זלמן במה, ת סודרו שבו ק או ס טן שהאולם כדי לשולחנות מסביב כי  הק

ם התבדה. חששו ריק. יראה לא מקו ת גם ולשמוע לראות שבאו מאזינים, עשרות כמה הגיעו ל  א
ביירות. למערב צבאית בכניסה שתמך תנועת־העבודה איש אבינרי, למדע״המדינה, הפרופסור

שר־הביטחון? עשוי וממה תהילים לקרוא אמוראי

 התל־אביבי הקבלן שיעמוס. מתוך מפהקפ״לץ אריה
ס מוזמני בין היה ק ה־ פארק קריאת ט

ח, תל־אביב עיריית ראש על״שם יהושע, גני בשם ירקון  יהושע המנו
 רבינוביץ', של למותו השלישי השנה ביום הנואמים, בין רבינוביץ׳.

 של חברו בן־מאר, דב ח״כ תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר היה
 והישרה בדבריו האריך הוא המנוח• ושו״האוצר העירייה ראש

אפק לא השנייה, בשורה שישב פילץ, הנוכחים. על שיעמום ת  ה
פרנקל. ידידיה תל-אביב, של הראשי הרב לפניו, ופיהק.

אם ״עדיאל, :גודת־ישראל
 וגם מקשיב לא ממילא אתה

תהי שתגיד כדאי אולי מדבר,
יעבור?״ שהחוק עד לים

 החוקים הוגשו כאשר 81
מיו בכינוס הכנסת, למליאת

מצומ במיספר הודפסו הם חד,
ב שהספיקו עותקים, של צם

ה על הממונה לח״כים. קושי
 יעקב במישרד־האוצר, תקציב
 ה־ בצמרת חבריו כמו גדיש,
 רגליהם לכתת נאלצו סישרד,

 להם שגם ולהתחנן הח״כים בין
 מישהי מהחוק. עותק יימסר
ב תימכר החוק שהצעת הציע

ה לכל השחור השוק מחירי
במחיר. מרבה
 על בכנסת, הדיון בעת 81

על דיון לקיים המערך דרישת

מנ החל בלבנון ההתרחשויות
 בין השתאות עורך בגין חם

 במילחמות ההרוגים מיספרי
 הלבנון. מילחמת מול שונות
האופו זעם את עורר הדבר
 הנהלת את הפסיק ובגין זיציה

 להפסקה הסיבה אך החשבונות.
הע שר־ד,ביטחון : שונה היתד,

 שבו פתק, לראש־הממשלה ביר
מצ שבגין המיספרים כי טען
נכונים. אינם טט
 לשר־הביטחון היו אם 8!

ש הרי חרות. במרכז תומכים
 הצייד היה שביניהם הבולט

 קיל- קילצ׳ינסקי. אנדרי
 נגד בפעילותו הידוע צ׳ינסקי,

ביש גרמניה שגרירות מיבנה
 לאחת קרא אנשיה, ונגד ראל

על־ שרונה, בנותיו, משתי

 העריץ. שאותה האישיות שם
 שהמיל־ טוען, קילצ׳ינסקי אך

 דיעו־ את שינתה בלבנון חמה
 הרוצה לכל מספר, הוא תיו.

 לנטוש החליט שהוא לשמוע,
 שהוא משום שר־הביטחון, את

מ זיכרונותיו סכנה. בו רואה
 העולם־ מילחמת ואירועי פולין

 גורמים סיפר, הוא כך השניה,
 להיות שרוצה ממי לחשוש לו

בגין. של יורשו
 ה־ בהמשך רוצה מי 81

 אילן אי5ד,עיתו ? מילחמד,
 לוועדה חבר שליווה שאול

 בין קצר סקר ערך רפואית,
 מי כל לחדר. מחוץ הממתינים

 נפשי, פרופיל להוריד שבא
 לביירות מהירה בכניסה תמך

מחיר. בכל המערבית,

 וגליקמן אגמון משתפים שבה
 של אחרת בתוכנית פעולה.

 גליקמן חיקה רוח, ומצב בירה
 הורכיץ, יגאל את בטלפון
ההט על קשה ביקורת שמתח

 יורם שר־האוצר, שהעניק בות
הבחי ערב לציבור, ארידור,

נמ אז העשירית. לכנסת רות
 ש־ לצופים מלגלות אגמון נע

 עימו שוחח לא כלל הורביץ
בטלפון.

 כתב סיפר ערב באותו 8
 (״דודו״) דויד בישראל, טייס
 במח־ מביקוריו שבאחד הלוי

 הבחין הוא בלבנון נה־השבויים
האח אחד יוצא־דופן. באירוע

 יעילות, מטעמי החליט, ראים
 ב־ בזרועו שבוי כל להחתים
ש הלוי בלתי־מחיק. מיספר

 משמעות את והבין זאת ראה
 בני־אדם על מיספרים הטבעת

 וסיפר המחנה למפקד ניגש
 התערבותו אחרי כך. על לו

 זרוע־ על ההטבעה הופסקה
 מלדווח נמנע הלוי השבויים.

בחו״ל. לעיתונו כך על
 המארתוניים הדיונים 8

ה של ועדת־הכספים שערכה
 שני את לאשר כדי כנסת,

לק האינפלציוני המיסוי חוקי
 החלו ושלישית, שניה ריאה

הווע בחברי אותותיהם נותנים
אמו עדי המערך ח״כ דה.

לסי חברו ליד שישב ראי,
 לא כלומנטל, גפתדי עה,

 משהו לחש ואף לדיון, הקשיב
 יושב־ראש הגיב שכנו. באוזני

מא- לורנץ שלמה הוועדה,

234611 הזה העולס


