
ח לא ת1חר בי ח״אנשים  שרזן !אריק לרמזה־ים 1צ״
ש האחרונה־ בפעם לאוהדיו לנופף לו שיתנו דר

מס האחרונה הבדיחה ■
 אר״ שימחה שהשרים פרת
 תיד אדידוד, יורם ליד,
 החליטו שרץ ואריק לוי

אר בית־הפיקדש. את להקים
 סיפק — כשר־חקלאות — ליך
 את גייס ארידור הקרקע; את

 כשר־השיכץ,הביא לוי׳ הכסף;
 שרון ואילו הבניה, חומרי את
הקורבנות. את

 ישיבת לפני קצר זמן ■
 נקרא הרביעי ביום הממשלה
אי שרון, של נהגו בבהילות

 שלו. השר לחוות הלוי, תן
 מישרד־ראש־ מנכ״ל של נהגו

 שמואלכיץ׳ מתי הממשלה
לה כדי הכנסת, לבניין נשלח

 לישיבה. שר־הביטחון את ביא
 הורו לנסוע התחיל הוא כאשר

 אריק של ראשו שומרי לו
ו קריית־הממשלה את שיקיף

 שבה הקצרה, בדרך יסע לא
 את שחסמו רבים מפגינים היו
ש שידע אריק, התנועה. ציר

 על צרח תומכיו, הם מפגינים
ה מסלול את שישנה הנהג

המפ שורות בין ויסע נסיעה
 ליהנות קצת לי ״תן גינים.

 בתפקיד,״ שלי האחרון ביום
בנהג. נזף

 לחדשות נזבס בשידור ■
 מג־ היה שעבר הרביעי ביום
 יוסף השידור רשות כ״ל

 מאוד. מתוח לפיד (״טוסי״)
 חגן התחיה ח״כ רואיין כאשר

 עורך לעבר קרא הוא פוחת,
 ״לקצץ, שטרן: יאיר חבט

 אינו ששטרן כשראה לקצץ.״
 לא ״אתה לעברו: קרא מגיב,
 מאה בטלוויזיה. כלום מבץ

 אותך.״ ללמד צריך אני פעמים
 שטרן: לו אמר השידור בסוף

 לא לפיד סקופ.״ לך ״הבאתי
מת שהוא הסביר ושטרן הבין,
ה תינוק לידת לצילומי כוון

 בבית־החולים שבוצע מבחנה,
 בתל-השומר. שיבא שם על

דבריו. את בביטול דחה לפיד

 יום היה הרביעי יום ■
 דויד חרות לח״ב ביותר עמום
 עם בפגישה התחיל הוא ,מגן.
 אחר־כך חרות, מרכז חברי
 ראיון בגין, עם פגישה היתה

שא יש הרדיו לתוכנית ביבנה
 בגין, עם פגישה שוב לות,

בט החדשות במערכת הופעה
 ואחר־כך בתל-אביב לוויזיה

 ששרון במסיבה השתתפות
 בתל- הילטון במלון אירגן
מס הוא איך כשנשאל אביב.

 :ענה אחד, ביום הכל פיק
 עוצרים לא ושם. פה ״מקצצים

באדום.״ עוברים ברמזורים,
הפרק בבית בהרצאתו ■
 השישי ביום בתל־אביב, ליט

 במצב־רוח שרון היה שעבר,
 השאר בין הזכיר הוא מרומם.

 ייצא וכשהוא חקלאי, שהוא
 עניבתו. את יסיר הוא מהאולם

לח לידו שישבה לילי, אשתו
 התכופף הוא משהו. לו שה

״אש אמר: ואחר־כך לעברה,
 שהיו כאלה שהיו אומרת תי

העניבה.״ את לי להדק רוצים
 אב* אריה העיתונאי 1
 פאר, מני על-ידי נשאל נרי

 הסקופ את להש״ג איך-הצליח
 ל- מניו־יורק טילפן שארליך

 לפטר לו וקרא ראש־הממשלה
 שארליך ידוע כאשר שרון, את

 בבית- זרים עם מלדבר נמנע
 ידיעות כתב אבנרי, החולים.

 טילפן שהוא סיפר אחרונות,
הליב השרים מנשות לאחת
ה מדוע אותה ושאל רלים,

 כדי דבר עושים לא ליברלים
 השיבה האשד, שרון. את לסלק
 הנה לא? ״מדוע היסום: ללא

 אבנרי לבגין...״ טילפן ארליך
מהימנה, היא שהידיעה בטוח

 מיהר לא עצמו שארליך משום
אותה. להכחיש

יו החיפאי חרות ח״כ ■
 נרגש מאוד היה רום סף

 מסקנות־הוועדה, פירסום ביום
 את חצה שהוא כדי־כך עד

ב ג׳ורג׳ המלך ברחוב הכביש
 מישרד־התיירות מול ירושלים,

אדום. באור
 פה? פליטת האומנם ■

שהת הליכוד, סיעת בישיבת
ה החלטת את לאשר בקשה

 ועדת דו״ח את לאמץ ממשלה
 דיבר כחן, יצחק השופט

 שליטא כני הליברלים ח״כ
 ו־ צברה במחנות ״הטבח על

 את תיקן ואחר-כך שליטא,״
טעותו.

 סיפר הישיבה באותה ■
 זייגר־ דרור הליברלים ח״כ
טל איומים מקבל שהוא מן

פי את שדרש אחרי פוניים,
 ׳חבל לי ״אומרים שרון. טורי
 ענה באושוויץ׳.״ נשרפת שלא

 שילנסקי: דב השר סגן לו
 מקבל אני יודע? אתה ״מה

 את עצר ממך.״ יותר איומים
 המישפטים שר הדו־שיח המשך
קיזוז. ״תעשו :ניפים משה

בשקט.״ שתהיה העיקר

איש הוא שר־האוצר ■
זו מסיבה מאוד. עסוק
אליו בא שלו הספר

דוו אשד. וזוהי הביתה.
אל. הספרית — קא ה דני

 כבר הם השניים בין יחסים
ול ספר שבין ליחסים מעבר
ל אמורה היתר. דניאל קוח.
 ~ בסיל- באירופה לחופשה צאת

 פג, שלה הדרכת ׳תוקף ווססר.
ש היתד. ובמישרדי-הפמשלה

 לשר־הפ- טילפן ארידור ביתה.
הרא לפקיד הורד, תה נים,
 בתל-אביב במישרד־הפנים שי

 לה ולהאריך דניאל את לקבל
דרכונה. את מייד
 יצחק לשעבר השר ■

 מהרעיון התלהב לא כרמן
 שר־בלי־תיק. ישאר ששרון

 איך אותו להדריך מתנדב ״אני
שר.״ להיות בלי לחיות אפשר
נרג היו השרים נהגי ■

מסק פירסום ביום מאוד זים
 שרון של נהגו הוועדה. נות

 ליד למיקצוע, לחבריו אמר
״יוד :מישרד־ראש־הממשלה

 , מערב־ הוא הזה שהברק עים
הור לחבר התנית הוא ניק.״

 ראש״הממשלה. בלישכת ההתייעצויות על מידע ממנו להוציא כדי (במרכז) שרוסי
 לדובב מנשה משמאל), (למעלה מישעל ניסים הטלוויזיה, של מיפלגות לענייני הכתב

 (למטה כפיר אילן מעריב, של המדיני הכתב המר. זבולון והתרבות, שר־החינוך את
 המדיני הכתב ואילו בן־מאיר; יהודה מסגן־שר־החוץ, פרטים לדלות מנסה מימין),

באדר. יוחנן הד״ר את לראיין מנטה משמאיס, (למטה רונן יורם הטלוויזיה, של

 ועדת״החקירח דו״ח פירשום אחרי קצר זמן בבוקר, השלישי ביום צולמו העיתונאים
 בלישכתו להתייעצויות באו הקואליציה וצמרת השרים הפליטים. במחנות הטבח לעניין

 לעודד שבא באדר, אפילו מידע. קבלת לניסיון מוקד שימש שיצא מי וכל בגין, של
 אישים הרבה הכי לדובב שהצליח מי מהבניין. כשיצא בעיתונאים הוקף בגין, את

 1-* לניידת־השידור או לרכבם לפינה, אותם לקח מהבניין, היוצאים על שעט שיפר, היה
 שלמה לתמונה מהם לדלות שהצליח המידע פירורי כל את וליקט קול־ישראל של
בקול־ישראל. שודרו אשר מימצאיו את העביר ומיד והקואליציה הליכוד צמרת דיוני על
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