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 ועדת־ כי חטבוע בסוף התפרסם העיתונים באחד
 ביקרה בוועדת״החוץ־והבטחון לבנון לענייני המימונה
 מיאלו הוועדה, באנסי שפגשו פלאנגות אנשי בלבנון,
 הפלנגיס- אמרו כך ״אנחנו״, שריד. יוסי איפה אותם
 תביאו שריד. כמו באנשים לספל איך ״יודעים טים,
 חבר־הכנסת להם אמר ״דבר״ העיתון לפי אלינו״. אותו

 את לכם נביא הבאה ״בפעם ידוע: נץ הלל, שלמה
מת.״ או חי שריד׳ יוסי

ושאל הסיפור את לו סיפרתי הלל, לח״כ טילפנתי
אותו: תי

 את הפדאנגות לאנשי שהבטחת נבון +
ז !מת אד חי שריד יוסי

!מדברת את מת על יודע לא אני ד מדברת את מה על
 אבל פלאנגות. אנשי שפגשנו נכון בלבנון, שהיינו נכון
 איך שריד. יוסי את להם שאביא להם הבטחתי לא אני
אבא אני מה, — שריד יוסי את להם להביא יכול אני
? ־שלו

ץ מת או חי שריד את הבטחת לא •
 כותבים קישקושים מין איזה הבטחתי, פיתאום מה

 דאיתי, לא אמרתי, לא בעיתונים? האלה בימים האנשים
קישקוש. סתם זה -שמעתי. לא
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 פירסום, אהב תמיד קור (״שטינקור״) אבשלום
 ידע הוא במידבר״, קורא ״קור ספרו את פירסם באשר

 לו שיעזרו כדי הנכונים, העיתונאים אחר לרוץ איך
 בתוכניות־בידור הופיע הוא שלו. הספר את לפרסם

ש במפורש והודה ברדיו, בתוכניות־בידור בטלוויזיה,
כוכבי להיות חולם הוא

 בעיק- ז מהר כל-כך יתגשם שחלומו מאמין היה מי
 העיתונאים אגודת החליטה צה״ל״, ״גלי פרשת בות

מ הראובני עימנואל ואה קור אבשלום את להוציא
שורותיה.
תו: ושאלתי קור לאבשלום פניתי או

 איגוד־ החלטת על להגיד לך יש סח •
? העיתונאים

 אותי זימן צה״ל גלי מפקד צה״ל. עובד אזרח אני
 דבר שום אמרתי לא הרמטכ״ל. עם עובדים לפגישת
 עשרה ועוד סגנו המפקד, בנוכחות אלא הגב, מאחורי
 לדבר הזכות את ממני לשלול. יכולה לא האגודה עובדים.

מפקדיי. בנוכחות דיעה להביע או
 צבאיים דרגים שעירבת טוענת האגודה •

עיתונאיות. בבעיות
נכון. לא זה
הרמטכ״ל. אל פנית •
לפגישה. אותי זימן צררל גלי מפקד נכון. לא
אותך. לזמן הוראה קיבל הוא •

 יודע אני מזה, יודע לא אני אותו. ■תשאלי זה את
 של האיגוד־הארצי להחלטת בקשר אותי. הזמין שהוא

 מהאיגוד? אותי הוציאו למה יודעת את — העיתונאים
מקום. ישם לי אין זה בגלל שם, צפוף
מהאיגוד? שתוצא אישי באופן לך הודיעו <•

 הוא כך — חברית לשיחה אותי הזמין שימשי יונה
 האפשרות הפרק על שעומדת לי אמרו לא לזה. קרא

 פסק־דין מוציאים ■שלא לי ידוע מהאיגוד. אותי להוציא
 ואני כתב־האישום, את הנאשם באוזני שקוראים לפני

מהאיגוד. מוצא שאני ברדיו שמעתי
צח״ל״ץ ב״גלי כעת מרגיש אתה איך •

אותי, שמכיר מי שלי. העבודה מקום זה צה׳׳ל גלי
 אותה לעשות צריך אני אם גם לעבודה, מסור שאני יודע

 לא זה שנים. שמונה כבר עבודתי את עושה אני בריצה.
צררל. לגלי אותי שהביא שרון אריק

ז שלך ההורים עם לכנסת באת למה ■•
 ומישפחתה. אחותי עם בירושלים, בחופשה היו הם
 אותם השארתי והילדים, אשתי עם לירושלים באתי

 עם ובאתי ומישפחתה אחותי עם המלון -של בבריכה
לכנסת. וגיסי ההורים

תיכון: דן

הלכת לא כיחדתי, ״לא
גים,הלכת״שור1יג־1ב

אפ השבוע" ״סמרטוט של המפוקפק התואר את
 שכזה, לתואר המלווה הכבוד כל עם להעניק, שר

 שלא הנוהג אמיתי, ״ליברל" תיכון• ין לחבר־הבנסת
 ובל על" ״אל אנשי של תיקוותם תיכון, מצפונו. בצו
 דרך לעצמו מצא הזו, במדינה שפוי עדיין שנשאר מי

 בוועדת״הכספים מהצבעה לחמוק בדי ביותר מפוקפקת
 פשוט הוא בשבת. על״ ״אל טיסות הפסקת עניין על
 שהוא פעמיים ולא פעם לא שאמר למרות הצביע, לא
בשבתות. החברה סגירת נגד

? מצפונך ל בניגוד לנהוג יכולת כיצד •
 ואמרתי ,1982 באפריל מל אל עובדי ועד עם נפגשתי

 לא בשבתות, על אל לסגירת מתנגד שאני שלמרות להם
 לא בעיניהם׳ חן מצא לא זה הממשלה. נגד אצביע

 מופתעים. עצמם לחשים יכולים לא הם אבל היום. ולא אז
 הדברים את אומר אני שבו טלוויזיה, סרט יש הרי

במפורש. האלה
 פי על שלא שתנהג ■מראש אמרת אם •

? מאחריות אותך פותר זה ■מצפונך, צו
שנהגתי, כפי לנהוג לי: שהיתה הברירה זו אבל לא.

 למערך, יעבור ושהשילטון ליפול, לממשלה להניח או
רוצים. שהם מה לאגודה יתן והמערך

יסורי־מצפץ? לך אץ •
 הודיעה כשהאגודה עבדו, הם יסורי־מצפון לי היו אם

 אני דבר. אותו לעשות המערך לה הציע שבמרס לי,
 בעדם. אצביע שלא במפורש, על מאל לחבר׳ה אמרתי

 להיות יכולים ואתם בעדכם אצביע להם: אמרתי לוא
 להגיד יכולים היו אז כי — בעדכם שאצביע בטוחים

 הלכתי לא כיחדתי, לא אני אבל בסדר. הייתי שלא
 וזה חבריי את לשכנע שאנסה להם, אמרתי בזיג־זגים.

 השטות מעשה את עשו לולא לפשרה. מאוד קרוב היד,
 חרדיים יהודים העלו לא כאשר חמישי, ביום שלהם

לפשרה. מגיעים שהיינו להניח אפשר אז כי למטוסים,
? פשרה איזו •

 הם אבל שנה. כל אחוזים 25 ■של הדרגתית סגירה
 חלה ואז אחד, אף על מקובל היה שלא צעד עשו

העסק. כל את טירפדו הם הקצנה.
אשמים? כעצם עד״ ״אל אנשי כלומר, •
 יותר היו שאילו אומר, רק אני אשמים. מחפש לא

פשרה. להשיג ■היה ניתן חכמים,


