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משבז״ם. ריקזת סיכלאות הבט״ח מי

ואת מתל־אביב חלק היא רמת־אביב האם
 ש־ שנרמז אחרי מייד 8!

צי מרדכי שר־התיקשורת,
ח את שעידכן זה היה פורי,

 שמיר, יצחק לממשלה, ברו
ב הטבח על השמועות בדבר

 שר־הביט־ אנשי החלו ביירות,
 להזכיר שרון, אריק חון,

 ציפורי. של מעברו נשכחות
 למילחמת קשור הסיפורים אחד

 אז היה ציפורי ששת־הימים.
 יש״ ואחיו, חטיבה מפקד
 קצין היה אמיתי, כן ראל

 לאוגדה וצמוד ראשי, תותחנים
שרון. של

ש הממשלה בישיבת 8
 על ישראל בתגובת לדון כונסה
 הצעה הועלתה בביירות, הטבח

 בגין, מנחם שראש־הממשלה,
מתפ שיתפטר משרון ידרוש
בחוק שתיקון אחרי וזאת קידו,

 פיטורי מאפשר הממשלה יסוד
 הממשלה התפטרות ללא שר

ש השיב, ראש־הממשלה כולה.
 של דעתו לשיקול נתון העניין

 יכול הוא ורק שר־הביטחון,
 השרים כל עיני כך. על להחליט

 המשיך שרון אך לעברו. הופנו
כלל. הגיב ולא בכסאו לשבת

 נאלצו ארוכה שעה 8!
ה לנשיא להמתין העיתונאים

 שהזמין נכון, יצחק מדינה,
 הודעתו את לשמוע כדי אותם,

 בביירות. הטבח על המיוחדת
ו העיתונאים, את הזמין נבון
 דעתו את להעביר שהדרך חשב

שא באמצעות תהיה לציבור
 שינה אחר־כך ותשובות. לות
 נאום לשאת והחליט דעתו את

ב המתינו העיתונאים בכתב.
חי לחדרו פרש נבון סבלנות.

 הקריא ואחר־כך הנאום את בר
לעיתונאים. אותו

״׳ בחו״ל ברכבת מזהים חרות ח־־ב
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 אך עיתונאים, עם דיברו לא
 ראש־הממשלה, שונות. מסיבות
ה ביירות, אירועי על שדיווח
 ומצוות- מהעיתונאים תחמק

 שגריר לו. שהמתין זר טלוויזיה
 מזר■ סעד בישראל, מצריים
 מהנשיא להיפרד שבא תדא,
ל נסיעתו לפני אחדות שעות

 בעיקבות להתייעצויות מצריים,
 לשוחח התכוון בביירות, הטבח

כ לו. שחיכו העיתונאים עם
 פיו. אח לפתוח מורתדא שעמד

 לפרוץ עומד שהוא נדמה היה
ב למכוניתו מיהר הוא בבכי.

אומר. לא

 מאיר חרות, ח״כ 8'
 לארצות־הב־ נסע שיטרית,

הפ לא שם וגם לנוח כדי רית
 הוא ברחוב. עליו להצביע סיקו

ב־ ברכבת נסע שכאשר סיפר,
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 אחרי לשחק שב תיאטרון, על ספרים וחיבר ״הבימה״ תיאטרון
 איך כשנשאל ״המכלת״. במחזה מהבימה, היעדרות שנות שבע
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 בחג צעד שר־הפנים של בנו שלו. ההליכה מקל את באוויר מניףבורג אברהם
ה של לכינוס הוזמן המערך ח״כחריש מינההוא ומאז צניחה, חידוש באימוני נפצע בורג לביתי. מבית״הכנסת ברגל

אנשי במיאמי. בגן־חיות בונדס
מיקי. ושמו האירגון של הקמע הוא שהקוף לחריש הסבירו הבונדסשרון. אריאל שר-הביטחון, פיטורי את תבע הוא מילחמת-הלבנון במהלך מקל־הליכה. בעזרת הילך
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