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שהתפו לאחר הראשונה בפעם השבוע,
 ראיון רז מנשה העניק ההריון, פרשת צצה

כל שהועלו הטענות על והשיב הזה להשלם
פיו.

 תוכנית־ מהגשת הודחת מדוע •
חצות? ״כמעט החדשות
בליכוד, חברים מצד רבות טענות ״נשמעו

 המישט־ שר־המישטרה, הוא שבר־לב מאז כי
ללי הקשורות פרשות ויותר יותר חוקרת רה

שכי מרכוס, יגאל את זימנתי זה לצורך כוד.
הש שאר בין ראש־אגף־מודיעין. בתפקיד הן

 חברי־ מעורבים אם שאלתי לו שהצגתי אלות
 כן אכן ואם בפרשת־אלבין, מהליכוד כנסת

 זו, בשאלה בפרשה. חלקם על נחקרו האם —
אנ עלי וקוממתי גורלי את חרצתי כנראה,

היה פרשת־אלבין איזכור בטלוויזיה. שים

 את עוד לאזכר שלא נדרשתי בעוכריי.
בטלוויזיה." פרשת־אלבין

 בטלוויזיה אנשים כמה ״יש אשתו: ענת,
אל מיקי של בפרשת־המניות מעורבים שהיו
 סיפק שמנשה משוכנעים האלה האנשים בין.

 לחלץ עזר לא לפחות או למישטרה, חומר
ה באמצעות לנקום מנסים הם עכשיו אותם.

האלה.״ סיפורים
חז שונים, אנשים ועל־ידי פעמים, שלוש

 למנשה טינה נוטרים אנשים כי האמירה רה
 יורם הטוב, חברו אצל התערב לא כי על רז

בפ המעורבים כתבי־הטלוויזיה לטובת גונן,
 בפרשה המעורבים כי טענו אנשים שני רשה.

הפ לחוקרי מפליג מידע סיפק כי בו חושדים
 שקבוצת־אייז־ עולה, שערכתי מבדיקה רשה.
גילוי בעיקבות למישטרה פנתה עצמה נברג

 ..בטלוויזיה טסלו:
 מילחמה מתנהלת

 מושחת הכל נוואה.

 לשנה משנה ומשוח.
גווע.״ ■ותו נעשה זה

לספ הבנק של אופציות מיליוני גניבת על
שקי האנשים שמות לרבות החקירה, כל נות.
 למי־ נודעו אלבין, מיקי על־ידי אופציות בלו

 גורם כל על־ידי ולא עצמה, בכוחות שטרה
 הזאת המסויימת בחקירה מכך, יתרה חיצוני.

 מודיעיניים, לחומרים המישטרה נזקקה לא
 טוב חבר אכן הוא רז מנשה כאלה. קיבלה ולא
גונן. יורם של

 פפרשת־אל- מילים כמה ״בגלל •
חצות״? מ״כמעט הודחת בין

 ערכתי לאחר־מכן שבועיים זה. רק ״לא
 דרעי לאריה צוקר דדי בין טלוויזיוני עימות

 מיספרי־הזיהוי בשאלת דנו ממישרד־הפנים,
 כי ציינתי הראיון במהלך ילדי־בראזיל, של
 אלא עימות, יהיה לא דרעי אריה בקשת לפי

 יצא דיון של בסופו דברו. את יאמר איש־איש
. ____________12 לאריה ואילו רקות, ארבע נתתי צוקר שלדדי

 את שישפיע חשוב לי היה דקות. 12 דרעי
 הודחתי.* מכן לאחר תום. עד דבריו

ה מ  במילחמת־הלבנוןז קרה •
ב הסורית הגיזרה על ממונה היית ו

רחת?
היי הסח־ית. הגיזרה על ממונה הייתי ״לא

עי פנחס של המרכזית הגיזרה על ממונה תי
נן.״

ה מ ה״ל־ המראת בעת קרה •
ביא״?
ב האנדר־ת. הוזעש״ה עם עובד אכן אני

 להציב היכן לייעץ התבקשתי ההמראה עת
 הסרט. את וביימתי ערכתי צוותי־הצילום. את

 להגיש שלא שכח מיאיר ביקשתי ערב באותו
 סומר הוא כי אמר הוא מהדורת־החדשות. את
 הלביא על הסרט הוצג היום באותו יושרי. על

הגש שאותה הלילה, במהדורת ואילו במבט,
הסרט״. את הצגתי לא תי,

לטל בדוי קילומטרז׳ מגיש אתה
וויזיה?

 מחסו־ קילופטרז׳ יותר הגשתי לא ״מעולם
בטלוויזיה.* זאת לבדוק ניתן תר.

א ..משלם שפיגלמן:  י
 על תלונה אלי הגיעה
בו אני מנשה.  בוועד נ

 לא גשנה. לגעלה
כזאת. תלונה הגיעה

ה בביתך השכנה עם קרה מה •
מכות? לה נתת אם

 צינור־פים, על סיכסוך־שכנים בינינו ״היה
 וכשהם להוציאו, מהם ביקשתי בגינתי. שעבר
 חי־ היו לא מעולם בעצמי. הוצאתי סירבו

כן." קשות מילים לופי־מכות.
 כי באווניי אישרו אכן והם לשכנים, פניתי

 מכל פיסי עימות היה לא מעולם אך ריב, היה
שהוא. סוג

 מיבאלי מירב את קידמת האם •
א רומאן בעיקבות חדשות להגשת

תה?
 סבם מגישה מיכאלי מירב את כשראיתי

 מקום יש וכי טובח שהיא חשבתי רט,1ספ
שניהל שסח, ליאיר בהמלצה פניתי לקדמה.

 להיות פפני ביקש הוא מחלקת־החרשות. את
 יש פיכאלי למירב היה. אכן וכך שלה, החונך
ג זמן מזה חיה היא שאיתו חבר,  היה לא ר

הקריי קרן, לנעפי גם האם רומאן. כל בינינו
 חמאןי' בינינו היה כי פירגנתי החדשה, נית

ה מעמדך את מנצל אתה האם •
קש בחורות על לכפות כדי ציבורי

מיניים? רים
 יכול אני איך ליי יש ציבורי מעמד ״איזה

 הפעפיס פיספר לפי בטלוויזיה? מישהי לקדם
 אמור הייתי בחורות, עם הייתי כי לך שנאמר

עם לבדוק ניתן הביתה. מעולם להגיע לא
אשתי.״

ע□ פעם נץ, לפעמי□ יונה לפעמי□
 _ קמפ״דייויד - 78 ספטמבר

וארנס שמיר נגד שרון, עם
 באר־ קמפ־דיוויד הסכמי ניסוח אחרי מייד

 ראש־המט־ אז בגין, מנחם שב צות־הברית,
 ההסב־ אישור את לקבל כדי לישראל שלח
ובכנסת. בממשלה פיס

ב בממשלה התקבלו קמפ-דייויד הסכמי
לוי. דויד ביניהם שרים, 11 של חב

 ואליעזר הורוביץ יגאל השרים: התנגדו
שוסטק.

לנדאו(ז״ל). חיים השר נמנעו:
 ושרי מודעי, יצחק בהצבעה: השתתפו לא

 ויוסף אבו־חצירא אהרון המר, זבולון המפד״ל
מדג.

 בולט באופן אגב, היה, שרון אריאל השר
קמפידייויד. הסכמי בעד

 85 של ברוב ההסכמים את אישרה הכנסת
 המתנג־ בין נמנעים. 16ו־ נגד 19 מול בעד,
ם שמיר. יצחק הנמנעים בין ארנס, משה ח

 - חברון יישוב - ׳80 מרס
מודעי נגד שמיר, עם נץ

 חברון בעיר יהודית התנחלות הקמת עניין
התקו־ באותה בגין ממשלת את רבות העסיק

תסטי סר ענת

 אבל אישיים, משיקולים נועדים מרם ,0
 הגזים. קצת לוי וויו שהכעס היא התחושה

 שאלו שכזה, קיצוני לנץ נהנו הוא ממת■
 את בדק הזה״ ..השלם ובים. החודש

האחרון בעשור לוי של ועמדותיו תנועותיו

 1ב־ חרות במרכז שנערכה בהתמודדות,
קולות. 437 של ברוב שמיר זכה בספטמבר,

 - בחרות משבר ׳83 נובמבר
שמיר נגד לוי

ש שמיר ולוי. שרון מחנות בין התקרבות
 עם מתייעץ שהוא הודיע לכוחם מודע היה
נרגע. המשבר עניין. בכל לוי

 לוי - ׳83 דצמבר
וארנס שמיר נגד

וב הממשלה בתוך נוסף משבר יוצר לוי
 בנסיעתו שמיר, כי התלונן הוא התנועה. תור

 דיווח לא כראש־הממשלה, לארצות־הברית
 כל את מקיים הוא וכי שם, פגישותיו על לו

 ארנס משה עם וההתייעצויות הפגישות
בלבד.

 שמיר עם לוי - ׳84 אפריל
שרון נגד

 במרכז־המיפ־ שמיר מול מתמודד שרון
ביצ לתמוך מאנשיו שביקש הודיע לוי לגה.

 40!״ של גדול לניצחון זכה שרון שמיר. חק
הפסיד. אך במרכז,

1 1 9 *0
 באופן שתמכו השרים בין היה לוי דויד פד-

 ביחד בחברון, יהודים ביישוב וברור מחזלס
 בורג יוסף שר־החוץ) שמיר(אז יצחק בגץ, עם

 באותם נערר ששרון מכיוון המר. וזבולון
 את מחליף לוי כי רבים אמרו הארץ, מן ימים
בהתנחלויות. הנלהבת בתמיכתו שרון

 שר־ וייצמן(אז עזר אגב: היו, ההחלטה נגד
 גירעון מודעי, יצחק ארליך, שימחה הביטחון)

ניסים. ומשה פת
 בלתי־כתובה ברית היתה זו להחלטה עד

 את פעם לא הביע אף ולוי לדיצמן, לד בין
לרא וייצמן של במועמדותו לתמוך כוונתו

לפרוש. בגין יחליט וכאשר אם התנועה שות

 יונה - מילחמת־הלבנון ־ 82
שרון נגד השמאל עם

 קצר זמן המילחמה, תחילת אחרי קצר זמן
 הקילומטרים, 40 גבול את עבר שצה״ל אחרי
 האומללה, המילחמה על בהתקפה לד יצא

הישר בשמאל רבות אוזניים שזקפה התקפה
בתחילתה. כבר למילחמה שהתנגד אלי

 - מתפטר, בגין - 83 ספטמבר
שמיר נגד שרון עם לוי

 מועמדותו והצגת בגין של התפטרותו עם
במפ לוי דויד הודיע כיורשו שמיר יצחק של

להכר העניין את להביא מעוניין שהוא תיע
 מול להתמודד רוצה הוא וכי המרכז, עת

 פתוחות!" האופציות ״כל התפקיד. על שמיר
 לוי, מאחורי אנשיו עם התייצב שרון אז, אסר

בשמיר. תמכו השרים שאר כל

 בחירת - ׳84 מאי
 - לכנסת המועמדים

שרון מול ארנס עם לוי
לבחי מרכז־המיפלגה בתוך בהתמודדות

 לוי אנשי תמכו לכנסת, המיפלגה מועמדי רת
 בפא־ הראשון במקום זכה ארנס ארנס, במשה

 שמיר־ אנשי כל תמכו לא זאת לעומת נל.
 שרון השני. למקום זכה הוא אך בלוי, ארנס
התשיעי. למקום נדחק

 - מלבנון נסיגה - ׳85 ינואר
 ארנס, נגד המערך עם יונה

ומודעי שמיר
 מלבנון. לסגת החלטה מקבלת הממשלה

 6ו־ בעד שרים 16 של ברוב התקבלה ההחלטה
 דויד הנסיגה: בער שהצביעו השרים בין נגר.
 שמיר, ארנס, המתנגדים: בין פת. וגירעון לוי

מודעי.
שש מכיוון זו, בהצבעה השתתף לא שרון

 במישפט־הדיבה עסוק והיה בניו־יורק אז הה
ט״ם. השבועון נגד שלו

 משבר - ׳85 אוקטובר
 יונה, בהתחלה לוי - ממשלתי

נץ מכן לאחר
 שימעון ראש־הממשלה באוקטובר: 17

בוועי מצדד הוא ובו באו״ם נאום נושא פרס
לנאו מתנגדים שרי־הליכוד בינלאומית. דה
 לשמירה קורא לוי בארץ. אותו ומתקיפים מו
בעת שאסור ואומר ממשלת־האחרות על


