
אשם! אלון יגאל
 הלובי המטוס עם הזה הסקנדל כל איך לדעת עוד אי־אפשר

 יהיה ועדת־חקירה, תהיה לא או ועדת־חקירה, תהיה — יגמר
 אחד דבר — יגנו לא או ישראל את יגנו לא׳ או צבאי מישפט

העסק. בכל אשם אחד איש רק ברור: כבר
 לא שהוא אמר בעצמו הוא דיין. משה להיות יכול לא זה

 זה על לו הודיעו ושבכלל אותו, שאלו ושלא בתמונה, בכלל היה
? אשם הוא מה אז נגמר. שהכל אחרי רק

 שצה״ל מכיוון מאליו. ברור זה אשם, לא שהרמטכ״ל זה
המדינית. הזרוע של ההוראות אחרי ממלא ורק פקודות, רק מקבל

נשאר? מי אז
בחופשה. היתד, היא טוב, גולדה.

 בדיוק אלון, יגאל :אחד רק הוא האמיתי שהאשם נשאר מזה
בבנגקוק. ישראל שגרירות ותקיפת מינכן טבח של במקרה כמו

 גולדה של ובהעדרה ! ? לא ראש־הממשלה, סגן הוא כל קודם
 ביותר הבכיר המדיני הדרג בתור אז ! ? לא מקומה, את ממלא הוא

אוטומטי. באופן האחריות עליו נופלת קרה, שהאסון בשעה במדינה
 היו הלובי שבמטוס אומרים נכון? שר־החינוך, הוא אחר־כך

שר־החינוך? לא אם לזה אחראי מי אז בית־הספר, בגיל ילדים כמה
 מאז אחת מילד, אפילו אמר לא עוד אלון יגאל מזה חוץ

 צער הביע לא הטלוויזיה, בפני התנצל לא הלובי, המטוס שהופל
 תגידו אז ברדיו. ראיון בשום חטא על היכר, ולא אסיפה, בשום
 קחו, ככה. מתנהג רע מצפון עם אדם רק הלוא חשוד? לא שזה

 בחיים, שנשארו הפצועים את לבקר הלך א ו ה דיין. את למשל,
 כפי בארץ, לטייל הגוסס הלובי הטייס של לאשתו הציע ואפילו

 ואיפה בדיסקוטק. איתה לרקוד גם ובטח ברדיו, בחדשות שסיפרו
אלון? יגאל היה

האשם. להיות יכול הוא שרק ברור
 יש אז כל־כך, אתכם משכנעים לא האלה ההסברים כל ואם

 העניין לכל אחראי אלון יגאל דווקא למה נוסף אחד הסבר
יצא. זה ככה אם מבסוט נורא יהיה משה :הזה הטראגי
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 הילדה לך אספר
 הילד לך גם

 בארץ־ישראל איו
:נגעלת הנשמה

 שם ודונם פה דונם
 רגב אחר רגב
 העולם את נראה כך

נגב. עד מצפון
 תרומה, יתנו פעוטות

 סרט, יום ויעשו
 האומה ששליח כדי
גברת. עם לחדל יסע

 שם ודונם פה דונם
 ארץ אחר ארץ
 הטם קופת חשבון על

במרץ. נתייר

 קופתגו את קופה את
 טיולינו מממנת את
 עובדים טיסות מרבה את
והילדים. האטה עם
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 קופתנו את קופה את
 שעמומנו גואלת את
 עצים שתילת מרוב כי
ביצים. כאב לנו יש

 תרומות הרבו לקופה
 !ברגש ושנוררו

 לנסיעות אז ונצרף
!הפילגש את גם
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 פטנט יש בעולם מישטר לכל
 שווה כמה לדעת כדי משלו

מק המנהיג זה לפי מנהיג. כל
מדי יש שלו. הג׳וב את בל

 יותר שלהם שהפטנטים נות
 לא שהם כאלה ויש צודקים
 זה בארץ איי־איי־איי. כל־כך
 באמפא״י פה פנטסטי. בכלל

 באידיאולוגיה הדוגלת קרטיה,
רו עושה החברת־עובדיסטית,

לנצח. בשילמון שהם שם
 אם לדעת איו אז :הקיצור

 מילא לא? או שווה המנהיג
 לו אז — ידע לא הקהל אם
בעצ המנהיג אבל איכפת. מה
ל לתכנן צריך הרי הוא מו.

 אז החיים? את קצת עצמו
 ״ועדת־המי־ הרי ? לעשות מה

 לו תגלה לא המיסתורית נויינד׳
האחרון. הרגע עד כלום
 המציאו הס זה בשביל אז

 עוד הזה. הגאוני הפיתרון את
או שואל מישהו שבכלל לפני

 בן־ ״לא!״ אומרים הס — תם
 מז־ אהיה לא אני — אהרון

 לא אני — קולק טדי כ״ל.
ראש־עיר. אהיה
של מה״לא" נבהלים אם

להת הבירכיים על ובאים הם
מסכימים. הם — לפניהם חנן

 קרה שכבר זה, מצחיק הכל
 שה־ שכמו פעמיים, או פעם

 לא — ״לא״ אמר מנהיגצ׳יק
ו בסדר!״ ״גמרת! לו אמרו

ממנו. נפטרו
אח איזה כבר יש ובאמת,

שמ לא זמן המון שכבר דים,
שמע לא ״לא״. שום מהם ענו

ו ״לא״ איזה אמר ששרף נו
 ושתיקה פרס. — דבר אותו

מ קול, .ממשה קורנת גדולה
א ודרך אבן. מאבא אלמוני,

 בזמן שמענו לא מדיין גם גב
״לא״. שום האחרון

ם הדגמים שי החד
 של הזה ר,מיקרה על בעיתון שקראנו מאז
 פתאום לה שנפל בלוד, בנמל־התעופה התיירת

 לה להרים מיהר המכס ואיש מהארנק, משהו
 שהיא עד בכלל, זה מה ידע לא והוא זה את

 זה מה לדעת השתגענו ויברטור, שזה לו אמרה
 מה על ? בכלל נראה הזה העסק איך ויברטור.
הת אבל אגדות. כבר שמענו זה עם שעושים
דוג לנו שישלחו ארוס לבוטיק לכתוב ביישנו

לניסיון. אחת מה
 הארץ כמו הגון עיתון פירסם שהשבוע עד

 ויברטור. של חדש דגם של צילום עם מודעה
 איך סוף־סוף יודעים אנחנו עכשיו אז או,

נראה. הזה העסק
זה, תופסים לא עכשיו עד שאנחנו מה

הכ בלוד מנמל־התעופה ההיא הבחורה איך
שלה? הקטנצ׳יק בארנק הזה העסק כל את ניסה

ם ש מ חדי
 יייברטור של

ט, ח  בעל מ
ת רו  תדי

 ויברציונית
 גבוהה
אוד.  ני
< •

המפקששת המודעה

 של לרפואה הספר בית
והדסה העברית האוניברסיטה

של זכרו את מכבד
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,הרפואי. מידע לקידום קופתו את ושצווה

העיתונים. כאחד השבוע מצאנו הנ״ל המודעה את
 תאריד ואת המנוח שם את השמטנו המת כבוד בגלל
 שם את השמטנו לא זאת לעומת מהמודעה. מותו

 משום אדם שמכבד מי סוה־יםון? זכרו. את המכבדים
ו את שהשאיר ת פ ו  ואפילו הרפואי. הידע לקידום ק

הכבוד. בל ז לו מגיע זה, בגלל בעיתונים מודעה מפרסם

לבח׳ אגדה
 שטס ,727 בואינג מדגם אוייב, דרקון היה היה

.13.55 בשעה ארץ־הרצל בשמי
 :לדרקון ואמרו לקראתו זינקו ניצים ארבעה

במרומים.״ לגזרים אותך שנקרע או מייד, ״תרד
 הוא לא־שומע. פני העמיד או שמע, לא הדרקון

בדר המשיך הוא לא-מבין. פני העמיד או הבין, לא
קנו. אל הביתה, כו

 על נעוט תרד, לא ״אם :ואיימו חזרו הניצים
תיפול.״ ואתה זנבך, ועל כנפייך

 הוא לא־שומע. פני העמיד או שמע, לא הדרקון
בדר המשיך הוא לא־מבין. פני העמיד או הבין, לא
קנו. אל הביתה, כו

 ״בסדר, :הניצים אמרו לגבול, קרוב היה כאשר
 זוהי תיזהר. אבל קנך. אל הביתה עוף טיפש, דרקון
לגבול. מעבר נעלם והדרקון האחרונה.״ הפעם

 הניצים ומפקד שר־הביטחוו כינס היום למחרת
הדרקו אחד היה ״אילו :ואמרו מסיבת־עיתונאים,

 היו האוייב, ארץ אל הגבול את חוצה שלנו נים
 עטים במרומים, לגזרים אותו קורעים האוייב ניצי
 גורם היה זה נופל. היה והוא זנבו, ועל בנפיו על

מתים.״ היו אנשים והרבה לאסון,
 תחנות״הטל־ ובל העיתונים כל אמרו יום באותו

 ההבדל זהו הכבוד. ״בל העולם: בכל והרדיו וויזיה
 בלתי־תרבותית. והתנהגות תרבותית התנהגות בין
הכבוד.״ כל

אגדה. רק זוהי בתי, שאמרת, כמו אבל
שריק יוסף

 נהדר, סוודר קונה כשהיא
אי ״אן, :לה אומרים כולם

״עבודת״יד ממש !יופי זה ! 
ולי ימים ביד סורגת וכשהיא

 סוודר בסוף לה ויוצא לות,
״אי לה: אומרים כולם נהדר,

!״ במכונה במו ממש !יופי זה

ל הולך שאתה פעם פל
 תסתכל :לנו שמע מסעדה,
המאכ של בשמות בתפריט,

ה המניואים באנגלית. לים
ה מכל מצחיקים יותר אלה

 למשל בארץ. המקצועי הומור
 ־ט£״ :אחת במסעדה מצאנו
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 ממולאות כוסות :כמובן זה

מצא אחרת במסעדה באורז.
 ",3£100ק 111 ז11£ 01׳011״ : נו

 שיא אבל בתנור, כבש — שזה
 ״£883 0£ :היה השיאים

כבש! ביצי — 81100״ת מגלה צ״ץ׳
ת המפלגה את הליברלי

 שמענו והשבוע קולומבוס, של החבר׳ה צעקו אד,וי!״ ״לנד
 נש־ הזו השיחה ליברלית!״. מיפלגה יש ״הלו! דומה: קריאה

 שתי מפי ,9 באוטובוס בירושלים, כתבנו על־ידי השבוע מעה
:סטודנטיות
 לשאול רציתי מזמן כבר תגידי, ״אוי, ג אמרה אחת

תצביעי?״ למה אותך,
 הזיין לי נשבר אותי, תעזבי ״אוח, ז אמרה השנייה אז

 הגולגולת, את לי לנפח מפסיקים לא בבית הזו. הפוליטיקה מכל
שהאז מצביעה, שאני הראשונה הפעם שזו בכבוד, אתייחס שאני

 חושבת לא אני בבל״ת. המינימלית. חובתו את למלא חייב רח
את?״ למה אצביע. בכלל שאני

 נורא החלטתי. לא עוד אני ת׳אמת, ״להגיד :הראשונה
 אם, אם, יפה, כל־כך מצלצל זה ליברלים. — כעיני חן מוצא

״ מיפלגה בארץ היתד, אם ת... ליברלי
 האוזנר של וזו ? השתגעת אין, ״מזתומרת ז השנייה

?״ מהשואה
 לא זה עצמאיים, ליברלים זה בחייך. ״אוי ז הראשונה

״ הייתי אני אמיתיים. ליברלים ה... צ רו
 ליברלית!״ מיפלגה יש כן ״אבל השנייה:

 מדברת?״ את ״מה הראשונה:
 בטל״ צ׳יץ׳ את ראית ? מדברת אני ״מה :השנייה

 הליברלית.״ למיפלגה נכנס שהוא אמר בפירוש הוא וויזיה?
 בטח זה אמרתי. שאני מה זה ? מה אז ״נו, :הראשונה

מהשואה.״ האחנר של הליברלים
 תס- אולי מהשואה, האוזנר של זה אם ״אז :השנייה

 לעיריית גח״ל של מועמד יהיה שצ׳יץ׳ להיות יכול איך לי גייי
?״ תל־אביב

!תשמעי אז אח, !צודקת שאת בחיי !״וי :הראשונה
 כליברלים הוא ואם רגע! אצביע... אני אז מהכלל! יוצא זה

?״ בעירייה גת״ל את לייצג יכול הוא איך אז האמיתיים,
 לא באמת אני משהו. בזה יש נכון. ״ההההם. :השנייה

 מיפלגה מקום באיזה שיש זה, שבטוח מה אבל בעצמי. יודעת
העצ הליברלים של מהמיפלגה עצמאית שהיא עצמאית, ליברלית
מאיים.״

נכנס? היה צ׳יץ׳ למה אחרת להיות. ״׳מוכרח הראשונה:
 הוא !גח״ל פתאום מה לגח״ל. ייכנס שצ׳יץ׳ ייתכן לא הרי
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