
 מעץ־ יריבן את פרס שימעזן יזריד האס
מילחמה נידזילנד תכריז ומדוע התליה.

יפאן על
המשות הצעת־הסיכום חולקה

 אמורה שהיתה הליכוד, עם פת
 בעניין יוכדהדיונים את לחתום

 אמיל עכשיו שלום מפגין רצח
ב עיין כאשר גרינצווייג.

 שלמה העבודה ח״כ הצעה
 זה, ״מה בקול: קרא הלל,

הלי של הסיכום הצעת זאת
כוד?״
הא על המסכם בדיון ■

 מטעם הופיע בכנסת לימות
 מד וייס. שבח ח״כ המערך

 הקואליציה, נציג הופיע לו
 מאגודת- שפירא אברהם

מ שנינו הרי ״אנחנו ישראל.
לנוסח נגיע אולי הכפר. אותו

מפ הופיע רשות־השידור של
 בן־ישי. רזן גלי־צה״ל, קד

 עליו ההתקפות כי טען הוא
מ שרון דברי שידור בעניין

 שידור תחת בתל־אביב, מלון
 קשה. בו פגעו מבט, מהדורת

 עליו ההתקפות את הישווה הוא
 בלום קתרינה על להתקפות

 בל, הייגדיד של בסיפרו
 קתרינה של האבוד הכבוד
 הוועדה חבר התערב בלום.

 חושב לא ״אתה ינץ: .מיכה
 עיתונאים כמה מגזים? שאתה

ו עניין, מזה עשו סמרקצ׳ים
 ?״ בלום קתרינה כבר אתה

 סוער ויכוח התחיל רגע באותו
הטל מנהל ובין בן־ישי בין

כששני סער, טוביה וויזיה
בסטטיס ביניהם מתחרים הם

 שרי על פחות מדווח מי טיקה,
אהרון עורך-הדין ממשלה.

ושב רביב דן יגיש אותה
מתווכ שני בין עימות מרכזה

ל יש ״מד. פאפו: שאל חים.
בש ז המות את לאנשים בלבל
 עמוק ויכוחים היו מה ביל

 :לפיד ענה ?״ הלילה לתוך
 לקבוע יוכלו שאנשים ״כדי

 הוויכוח.״ נושא על דעתם את
 רק תגרמו ״אתם פאפו: הגיב

 בני- מישפחתיים. לסיכסוכים
 שינאה עם לישון ילכו הזוג
 מרדכי את ישנא זה בלב.

מי רוני את והשני וירשובסקי
לוא.״

 ליד־ צבי עורך־הדץ ■
 הצבאי בבית־הדין הופיע סקי

 של בעניינו שדן לעירעורים,
 לשנת שנדון בחיל־אוויר, סגן

 טוראי לדרגת והורדה מאסר
ב־ שעשה מגונים מעשים בשל

 הכנסת יושב״ראססנידוו מנחם
 ידו כף על נשען

 את לסירוגין ניהל סבידור להתרכז. ומנסה הימנית
 האי־אמון, בהצעות הארוך הדיונים ביום הישיבה

לנוח. כדי האולם את לעזוב היה יכול תמיד ולא

 שתיים לוחץ התחיה ח״כנוות חנן
 לעיניו ימינו יד מאצבעות

 באולם. לשבת מיעט פורת מעט. לנמנם ומנסה
 בין הוא בנירותיו. סדר בעמידה ערך כשנכנס,
במיקטורן. למליאה באים שאינם המעטים הח״כים

 מלא בפה מפהק שר־התיקשורתצינורי מורני
 בהוצאת שעסקה הכנסת, בישיבת

 מתנגדיו עם הנמנה ציפורי, שרון. אריק של מידיו הבישחון תיק
במליאה. הדיון בעת השתעמם בממשלה, שרון של העיקביים

 בחדרים מדים, בלי חיו הם
בתפ היה לא והוא נפרדים

כ הצעה מתירני, בעידן קיד.
 כסבירה. להיחשב יכולה זאת
 לא טוב. — רוצה היא אם

 כך אחר צריך. לא — רוצה
ק היתר, היא ״אילו המשיך:

 והיתה סגן-אלוף בדרגת צינה
 אותו ומזמינה לסגן מטלפנת
 היתד, אז גם האם — לחדרה

 הולמת שאינה התנהגות זו
?״ קצין

דנציג איתן המראיין ■

 שלום מפגין לרצח התייחס
 שהשתנה מה כי ואמר, עכשיו

 הוא היום ועד ולטייר מימי
 ״ול- אחת. במילה אחת אות
מת שהוא שלמרות אמר, טייר
 יריבו, שאומר מילה לכל נגד
 זכותו על לההרג מוכן הוא

 לא כבר היום אותה. לומר
הורגים.״ אלא נהרגים,

 הכנסת שקיימה בדיון ■
עזי על הממשלה הודעת אחרי

 מישרד-הביטחץ, את שרון בת
י הליברלים ח״כ תקף ש־ מ

שס־שב ויקטוו
ידיו

עליו.

 את מליט
 בשתי פניו

 שירדה קלה מתרדמה להתעורר ומנסה
במליאה. הזמן מרבית ישב מפ״ם ח״כ

במליאת־הכנסת. בכיסאו מתמתחנוס שימעון
ש העבודה, מיפלגת יושב״ראש

 בעת למליאה, מחוץ פעם מדי יצא הנואמים, לדוכן סמוך ישב
איבריו. את לחלץ צורך חש כשנכנס, גם אך הדיונים,

 פיו את עניבתו בעזרת מסתירבודג 1ץס
 זמן שישב שר-הפנים, הפעור.

 פיהק אי״אמון, בהצעות שדנה הכנסת בישיבת מאוד מועט
ראש-הממשלח. נימנם לצידו לו. הספיקה לא ידו וכף

 פנה ?״ ההחלטה להצעת מוסכם
ה החיפאי. לפרופסור שפירא
 הם הכפר. מאותו אכן שניים
 בורים־ הפולנית בעיירה נולדו

 נמצאת שכיום דרובוביץ׳, לב
 וייס ברית־המועצות. בשטח

 הכמרמישפזד מהנימה התעלם
ההצעה. את ודחה תית

הוועד־המנהל בישיבת ■

 :להתאפק היה יכול לא פאפו
האנ האבסורד. לשיא ״הגענו

 מתביישים אינם האלה שים
 מי לפנינו, ביניהם להתחרות

הליכוד.״ נגד יותר הוא מהם

 סיפר ישיבה באותה ■
 יוסף רשות-השידור מנכ״ל

 השינויים על לפיד, (״טומי״)
ש- הקצרה החדשות במהדורת

 מד לא הצעות ובשל חיילות,
 הואשם הוא לחיילת. סריות

לסמ צילצל המיקרים שבאחד
 לפנות 2 בשעה מילואים לת

 מחכה אני ״בואי, :ואמר בוקר
טע את משפירט במיטה.״ לך

 הוא כי לידסקי אמר נותיו,
 וכל. מכל האשמות את מכחיש

 התנהגות זו ״מדוע :מזה וחוץ
שני- והרי קצין. הולמת שאינה

צ" הליברלים ח״כ את שאל  י
 רואה הוא אם כרמן, חק

 ברמן לנשיאות. כמועמד עצמו
 ״כלי־ והסביר: בשלילה השיב

 נשיא יקבלו לא התיקשורת
אשתו.״ על לרכל שאי-אפשר

 המנכ״ל ליבני, יצחק ■
רשות-השידור, של לשעבר

 לשעבר הרמטכ״ל את ליטא
 ואמר גור, (״מוטה״) ,מרדכי

 הרבה לי יש ״תשתוק, לו:
אלו התערבה !״נגדך האשמות

 האשמות ״איזה :ושאלה ני
 תיק לו יש — נגדו לך יש

ל התבלבל שליטא במישטרה?
 הברקה, כל מצא וכשלא רגע,
 לבחור ״צריך לעברה: צעק

גבוה.״ יותר איי-קיו עם ח״כים
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