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במיץ־עגבניות!״ שטויותעלי לרכילות להתייחס

לוי: ברזך
י .אנ א . ן ל ו ו נ ת מ

עמר: שרמה
הכנסתי במיתון ,צלחות

זיו: יורם
ת׳ ט חל ה את לסיים ,

 את עוזב שנוע, לפני הכותרות אמרו כד לוי, ברוך
על לעזוב נאלץ הוא האזרחי. המישמר כמפקד תפקידו

מישטרה
 גם כך על נוספה שונים. אי״סדרים בדבר האשמות רקע

 מפורסמת. גברת עם יחסיו על פיקנטית רכילות
לשלומו. לשאול אליו טילפנתי

 מתכוון לא אני אז — לרכילות מתייחסת את אם טוב. שלומי
לשמה. רישעות זוהי כך. על להגיב
 רישמית, תוכל, מתי מלאה. בטן לד יש ודאי •

לדבר?
 ארצה אם אשקול אז בחודש. 31ב־ תפקידי את מסיים אני
פרופורציה. מכל הוצאו הדברים לדבר.
בחודש? 31דד אחרי לעשות בכוונתך מה •

בבישול. העניין מבשלים.
אבטלה? מבעיות מודאג לא אתה כלומר, •

ברק) (דפנה חשש. כל אין לא!
18 ..............."■■■......................................

 עמד, שלמה שחנר־הכגסת השבוע בישרו הכותרות'
 עזר השר עם נמיזנירהח״כים הסב הוסרה, שחסינותו

 קם צלחת, וייצמן זקק תלתותיו על בתגובה וייצמן.
 התאימה האימפולסיביות לו. שנשבר וצעק מהשולחן
 מוזר. לי נראה משהו אבל לווייצמן,

אותו. למצוא קשה די היה עמר. את חיפשתי
עסוק? בל־־בך אתה במה •

במארס. מתקיימות הן באגד. בנחירות
במיזנודהכנסת? בנימוסי*שולחן עסוק אינך •

כנסת
 בן־אליעזח, (בנימין פואר — ישבנו עגבניות! במיץ שטויות

מעזר. פרטים שתקחי מעדיף הייתי במיזנולהכנסת. — ואני עזר
 מהי לשלום, הזדמנות יש האם מיפלגת־העבודה: על שוחחנו

בשטחים. תעשה לגבי העמדה
 לא הוא בה. שותף לא שהוא פגישה איזו על לעזר סיפרנו

 שצדקנו. וראה צילצל קם, האמין,
הזאת!״ המחורבנת .מיפלגת־העבודה וצעק: התרגז הוא אז
צלחת... חרק •
בטעות מכה קיבלה היא מהשולחן, קם כשתא פתאום! מה
סדריהארוחה? על שם עלו לא ועתידך מעמדך •

 אפם על מאתרי, עומד עזר מעתידי. מוטרד לא בכלל אני
חברי-יחד. של וחמתם
 הזמן כל עסוק שאהיה פירסום? כל אכחיש שאני מד, אבל

ברק> (דפנה ותגובות? בהכחשות

 גינוסר יוסי הגשם: אחר כפיטריות צצים הם פיתאום
 עיתונים לשלושה ו״מיוחדים״ ״בלעדיים״ ראיונות העניק

 אריאל למנהיגו, להחמיא הקפיד ובכולם־כולם בוזמנית,
 הזמן" ב״זה הופיע איתן ורפי ימים נמה עברו לא שרון.

 יוצאת־״■• השיחה את להוביל שכח לא וכמובן בטלוויזיה,
מי! אלא שרוןן במנהיג. לצורך הדופן

 —שבשקט־ נזכרתי הבאה, לפיטריה מצפה אני בעוד
 שש מזה לכימיקלים החברה מננ״ל - זיו יורם הביע בשקט
 שרון התמנה מאז בחברה הקורה על מחאתו את - שנים

לדרכו. לו והלך כשר־התעשיה־והמיסחר,
הדרך. את פינה נבר האם ושאלתי אליו טילפנתי

 פורמליים, סידורים כמה עוד לי יש כן. — מעשית מבחינה
כיושב־ראש החדש, בתפקידי מכהן כבר אני אבל חופשות, כמו

אתמן. של מועצת־המנהלים
 הכל גלים. בזמנו היכתה פרישתך על ההודעה •

 על אנשי־שרון השתלטות על כמחאה זאת הבינו
 בקול־ענות־ כעת לפרוש בחרת מדוע המערכת.

חלושה?
 מבחינה בקול־ענות־חלושה תפקידי את סיימתי באמת נכון. זה

ראיונות. נתתי ולא מסיבות, ערכתי לא תיקשורתית.
 לא שרון, של מהכיוון שתיארת היריות כל עם הנוכחי, במצב

מכך. ראיון בשום להתעלם אוכל
ממה? •

 לכך, להתייחס טעם רואה ואינני היות שרון. של מההיבט
 ! לחיות לי שיתנו האלה. ליריות כוח לי אין לירות. שלא החלטתי

 י בתפקיד תקופת־מה אחרי אולי החדש. בתפקידי ולהתנסות בשקט
ברק) (דפנה לדבר. אחליט החדש,
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