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ו״ס: שבח

עונאת! עם ״נגשו
 טמעתם לא מחוז מיקי חבר״חבנסת על שמעתם

 מחבנשת שנעלם בר־זוהר מיקי חחבר־כנסת זה עליון
 בלי כשחזר ואחר״כך חודשים, שלושח של לתקופת

 סקופים לגלות התחיל בהיעדרו, הבחין אפילו שאיש
בבית׳־חשימוש.

 בית• בסקופי הסתפק לא חזה משחו בר חמיקי אז
 כותרות את לכבוש מחיר בכל והחליט שלו, השימוש

 פגישתם את תגנח הכנסת כי הביע הוא העיתונים.
 ראש עם ארנון ויעקב אבנרי אורי פלד, מתי של

 המערך, שסיעת הוא, הפרשה בכל שמוזר מה אש״ף.
 הליכוד ח״כ שהגיש הצעה לאותה להתנגד שהחליטה

 בר־ מיקי של הצעתו את קיבלה גולדשטיין, פינחס
זוהר.

 שנכח היחידי חח״כ וייס, שבח ח׳׳ב את שאלתי
מלהצביע: נמנע אך ההצבעה, בעת באולם־המליאה  לתמוך סיעתך סירכה לדעתך מדוע •

 הצעה כאותה תמכה אך גולדשטיין כהצעת
כר־זוהר?־ מיקי של

 בר־ מיקי הפרשה. בכל המוזרים הדברים אחד זהו
 את שיגיש אמר הוא הסיעה. את לדעתי הסעה זוהר

 גולדשטיין של נאומו היה לבסוף מתון. באורח הצעתו
 היה מיקי של הנאום ואילו מובהק. ליכודגיקי נאום
 של להצעתו התנגדה שהסיעה מניח אני ביותר. חריף

 אבל הליכוד. של ח״כ מצד באה היא כי גולדשטיין.
 הירדנית האופציה על שידבר אפר שמיקי היא, האמת

 שכזה. נאום ישא שהוא ניחש לא איש אלון. תוכנית ועל
 זה הרי בה. רצו שלא לחגיגה הסיעה את גרר הוא

 אחר מישהו של הצעה מוריד אתה — אבסורד ממש
גרועה! יותר בהצעה ותומך  הצכעת לא מדוע ? נמנעת כעצם מדוע •
? ההצעה נגד

 להפרה נחשב היה זה אבל נגד, היתה שלי הלב נטיית
 אישית אני בה. לעמוד לי היה שקשה גסה, כל־כך
 הצד את להניע המסוגלים אנשים יש אם כי סבור
 חשוב שרות עושים שהם הרי צעדיו, את למתן השני
 העושים יהודים שיש יידע שהעולם חשוב ישראל. לעם

 קשה אוייב כשהוא גם השני הצד עם לדבר נסיונות
מאוד.
?־ עדפאת עם נפגש היית אתה •
 אלא כן. מיפלגתיות, ממיסגרות משוחרר הייתי לו

 אמיץ, אדם אמנם אני המישחק. כללי את מקבל שאני
 הייתי לולא שנפגשו. האלה החבר׳ה כמו אמיץ לא אך

 אולי הייתי הציבור׳ תגובות לנוכח חרדות מתמלא
בחשאי. ערפאת עם מתראה

 עם דכר של כסופו ייפגש לדעתך מי •
רשמי? כאופן ערפאת
 שנפגש הראשון היד. שבגין כמו ובגין. שרון לדעתי

ערפאת. עם יפגש הוא כך רשמי, באופן סאדאת עם

רחמילכיץ: דניאל פרום׳
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אחד!" ן אנוסמו

 סופי באופן הפסקתי עבד. זח סעלי מודה אני
 ן סיכון לקחת לי למה אפרסמונים. לקנות ומוחלט

 לוקחת אני אפרסמונים. בלי גם לחיות יכולה אני
 רחמילביץ, דניאל פרופסור למה. יודעת ואני תפוז עוד

 טעורר חאיס הוא בירושלים ״הדסה״ מבית״החולים
 הנזק בתיקון הפרופסור עסוק כעת המהומה. את

 עיתונאים עם נפגש בערבי״ראיונות, משתתף הוא שנגרם.
 אצלנו האפרסמונים כמויות לפי אך החקלאים, ועם

 אני פלאים, לפתע שירד מחירם ולפי בסופרמרקט
אותו: שאלתי מצליח. הוא אם בספק
 מישרד־־הכריאות התריע 1982 בפברואר •
 רק מדוע אפרסמונים. כאכילת הפרזה מפני

לפא הציכור נכנס כטלוויזיה דכריך לאחרי
? ניקה
 והתגלגל לכלי־התיקשורת הגיע שהמידע מפני אולי

 אזת־ לב אנשים שמו לא האזהרות חרף כדור־שלג. כמו
 של רב מיספר אלינו והגיע מישרז״הבריאות רעת

 לסדר העניין על לעבור היה שאי־אפשר כך ,מנותחים,
היום.
אפרס קניית הפסקת הצדיק זה האם •

? מונים
 שנותחו אנשים על רק חל האיסור לא! בהחלט

אפרסמו לאכול בהחלט יכולים בריאים אנשים :'בקיבתם.
 ביום אפרסמונים 8־7 של אכילה בהפרזה. לא אך נים,

 בריאים אנשים המעיים. את החוסמת מיקשה, יוצרת
ביום. אפרסמונים 4־3 לאכול רשאים
 מדבריך שכתוצאה כך על דעתך מה •

? למעשה חוסל הענף
 מוצדקת. היתה לא הציבור תגובת התחסל. לא הענף

 טעים פרי שהם אפרסמונים, לאכול לחדול צורך :אין
מאוד.
עליך? כועסים החקלאים •

 הדגשתי הראשונה שמהפעם יודעים הם לא. בהחלט
בטן. מנותחי של במיקרים רק מדובר כי

 מאכילת כתוצאה המנותחים מיספר •
?• הפירסום מאז פחת אפרסמונים

 הוא וגם אחד, מיקרה רק לנו היה הפירסום מאז כן
שבועיים. לפני אפרסמונים לאכול הפסיק

בורשט■■!: עח■

 חפירסום תשדירי את היטב לומד שרון אריק
לברית־המוע* שעבר בשבוע אמר הוא :עובדה ברדיו.

 דובר בורשטיין, לעוזי פניתי לדבר. מה על שיש צות
אותו: ושאלתי רק״ח,
 שרון. אריק של דכריו על דעתך מה •

ישראל?־ עם לדכר לכרית־המועצות שקרא
 בסך־הכל לא־רצינית. היא שרץ אריק של ההכרזה

 את שיקבלו כדי האמריקאים, על לאיים מיועדת היא
 ולהמשך הגדה לסיפוח ויסכימו ללבנון, בקשר תוכניתו

ההתנחלויות.
 — אומרת ועדיין — אמרה ברית־ר,מועצות כידוע,

 שינוי עם רק יתכן ישראל ובין בינה ביחסים ששינוי
 לסגת ישראל תסכים אם ממשלת־ישראל. של המדיניות

 בזכות ולהכיר 1967ב־ שכבשה מהשטחים ולסגת מלבנץ
 מדינת בצד העצמאית מדינתו את להקים הפלסטיני העם

 לברות- ישראל בין ביחסים שינוי יבוא — ישראל
המועצות.

הוד על ממוסקבה תגובה שמעת האם •
שרון?- עת

 הראשון ביום ניתנה היא סובייטית. תגובה היתר,
 לקישרי-חוץ המחלקה של סגן־המנהל על־ידי בביירות

ברית של הקומוניסטית המיפלגה של המרכזי הוועד של
ך,מועצות.

בביירות?־ דווקא למה •
 יבגני שמו מישלחת. בראש כעת שם מבקר הוא כי

 לך, שנתתי התשובה אותה את נתן והוא ברוטנטס,
להגיד. מה לי שאמרו ובלי עימו שדיברתי בלי בדיוק,

*


