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 מאז וחצי כשנה במשך בקשתו, על״פי בפיקוד״דרום, מוצב היה אלי בשיריון. כחובש בלבנון לשרת
בית״סוקולוב. מול הפגינו הקטן ואחיו אלי של הוריו סירב. הוא אך לצפון לצאת עליו היה ועתה גיוסו,

שה ומיהי בכנסת החזקה הא

 היה לקו־הירוק מעבר לשרות המתנגדים חיילי״המילואים בכנס
 הבופור. מיבצר כיבוש על נפל רז, שבנו, (מימין), גוטרמן יעקב

 הוקרא בזמנו בגין, מנחם לראש־הממשלה, ששלח שמיכתב סיפר הוא
 עבורו שבירר עיתונאי הממשלה. מישיבות באחת השרים לפני
בעיתון.״ מיכתבך את קראו ״השרים :לו הודיע הסיבה, מהי

להע וילגר, מאיר חד״ש,
 על ראש־הממשלה של רותיו
 אש״ף. ראש של פניו מראה
 על אלה דיבורים מן ״איזה
 על השערות עם הזה האיש

אי אומרים היינו מה הפנים?
 אוסר היה ערפאת יאסר לו

הזקן ״התרה בגין מנחם על
על השערות ובלי הקרחת עם

?״ וראשו פניו
 ח״כ אמר דיון באותו 9
ר מפ״ם, עז ל ת א ו רנ ״ממ : ג

 הזה החוק את שמוציאה שלה
 ועל ורשע. זדון ממשלת היא

מה תעבור היא התנ״ך פי
 שהתרגז ראש־הממשלה, ארץ.״

 הגיב התנ״ך, את שמצטטים
 ממשלת לך. ״תתבייש מייד:
גר לך!״ תתבייש מה? זדון,
 שובל, קיבוץ בן משורר נות.

זדון ממשלת ״זו ויתר: לא
 יהודי אני בראשה. עומד ואתה

 שהיא מאמין אני ולכן מאמין,
מהארץ.״ תעבור

 היתה ההצבעה לפני ■
 להבטיח כדי במליאה תכונה

 שולמית ח״כ לקואליציה. רוב
״המי רגועה. נראתה אלוני

לנו!״ מובטח עוט
ב חרות סיעת מזכירת 9
 הידועה מלר, ירדנה כנסת,

תו גילתה ביותר, כפעלתנית
ההצב בעת יוצאת־דופן שייה

ב לסדר־היום ההצעה על עה
 במושב שהוגשה אל־על, עניין

 הקואליציה הכנסת. של המיוחד
 מ־ ההצעה את להסיר ביקשה

את ספרה ירדנה סדר־היום.

 התוצאה ואת במליאה הנוכחים
 אחד של לעברו בקול קראה

 מאיר חרות ח״כ המונים,
 בעוד .״36:40״ שיטרית.

 יחזקאל המערך וח״כ שיטרית
המצבי ידי את סופרים זכאי

 של קולה נשמע שוב עים,
 :באולם הדממה רקע על מלר,

 מצביע.״ לא שחל ״(משה)
 הסכם- היה שלשחל מתברר

 בעוד הקואליציה. עם קיזוז
 לנזוף עומד ההמום סבידור
 סיעת יושב־ראש מיהר במלר,

 את להוריד בכנסת המערך
ידו.

 יצחק הליברלים, ח״כ 8
 ועדת- חבר זייגר, (״זיגי״)
 על אל בסגירת שתמך הכספים

מ חלק שזהו משום בשבתות
ל נתון הקואליציוני, ההסכם

 אשתו. הוא. בביתו נגדי לחץ
 במיקצועה, עורכת־דין דליה,

 חלון על לסגירה. מתנגדת
 ״אל הכרזה: מודבקת מכוניתה

 אומר זייגר בשבת.״ תטוס על
 מיש- ללחצים יכנע לא שהוא

פחתיים.

 ב־ הדיונים אחד בעת 9
הנע על וועדת־החוץ־והביטחון

 המגד ח״כ ביקש בלבנון, שה
 לברר מלמד, אכרהם ד״ל,

 לנשיאות הבחירות נדחו מדוע
 ח״כ כך ,על העיר בלבנון.

 שם־טום: ויקטור מפ״ם,
 הראשונות הבחירות הן ״אלה

 מבלי שנדחות. במיזרח־התיכון
בכך.״ מעורבת שהמפד״ל

 של כוחה על הסיפורים 9
 כל קולחים שר־האוצר אשת

 אביבה נתנה כאשר הזמן.
 לתוכנית חסותה את ארידור

 נאספו שבו הלב, מכל הרדיו
 מכשירים קניית לשם כספים

 יצאו לא לבתי־חולים, רפואיים
ו דיסקונט בנק של ניידות
ל הראשון הבינלאומי הבנק

 לשם הגדולות בערים שווקים
 בררה ארידור כספים. איסוף
ואמ מתעכבות, הניידות מדוע

 אישר לא שבנק־ישראל לה רו
 ל־ התקשרה היא המיבצע. את

 משה הבנק, נגיד של לישכתו
ו המפד״ל. איש מנדלבאדם,

 מהליש־ איתו. לשוחח ביקשה
 איננו שהנגיד לה הודיעו כה

לפ שעתיים לישת הלך והוא
ארו ישיבת־לילה אחרי כן,ני

ל ״מייד :אמרה ארידרו כה•
 היה הוא כאשר אותו!״ העיר

 מנומנם הקו, של השני מעברו
ש השר אשת דרשה לחלוטין,
 מנדל־ לשווקים. יצאו הניירות

 ״מייד להתחמק. ניסה באום
התשו היתד, .הוראה,״ שתיתן

 הטלפון את סגרה היא בה.
 מינויים בלי אפשר ״נו. ואמרה

ז• .פוליטיים

בגין מנחם כשישב 8
 אל■ אליו בא הכנסת במיזנון
 סניף הנהלת חבר חזן, כרט

 בנו עם בקרית־גת התנועה•
 ״אתה וחצי. השש בן אושרי,

 שלו,״ הסנדק להיות צריך היית
 בגין לראש־הממשלה. חזן אמר

 מיב־ ושלח לאירוע אז בא לא
 לראש- קרב הילד ברכה. רק

 על לו נשק וזה הממשלה,
 לחגיגת לבוא והתחייב ראשו

 שש בעוד שלו בר־המיצווה
וחצי. י שנים

 ישבו משם הרחק לא 9
 מעריב. עיתונאי שריו, אריק
רו חרות וח״כ חריף, יוסף

 ב־ שישב מי גם מילוא. ני
 להבחין היה יכול ריחוק־מה

 בח״כ שרזהביסחון גוער כיצד
 אתה לך, קרה ״מה הממושקף:

 את גינה שרון ו״ אותי תוקף
 חוץ- שבוועדת כך על מילוא

 את להעביר קרא הוא וביטחון
 הדיפלומטי המשא־ומתן ניהול

יצ שר־החוץ. לידי בביירות
 עם נמנה שמילוא שמיר, חק

עמ את הסביר הח״כ תומכיו.
 ״אתה כמתנצל: והוסיף דתו
עליך.״ הגנתי שתמיד יודע

| |1 (מט וכמלאך״משמיים בכותונת־משוגעים 11*1
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 גזר תומרקין בתל־אביב. בצוותא שנערך גבול" ״יש קבוצת לכנס
 מלאכים לכנפי אותם והצמיד שר״הביטחון של פניו את מתמונות

הנואמים אחרון בכותונת־משוגעים. קשורות כביכול, שידיה, ולדמות

 זכה חריף המדיני הכתב 9
 שולחן־הממשלה. ליד לאיזכור

 לדי, דויד ראש־הממשלה, סגן
 שאמר שדברים כך על רגז

 של בכתבה הופיעו בישיבה
מסויימת. בדרך ופורשו חריף

 את פה מנהל מי לי, ״תגידו
?״ חריף יוסף המדינה.

 על בכנסת שהיה בדיון 9
 להאריך שר־הביטחון, הצעת

 בשעת־ המעצרים תקנות את
ח״כ התייחס מיוחדת, חירום
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