
 מחזאי ששום אבסורד מחזח של למימדים
כמותו. להמציא היה יכול לא גאוני

צרי בוחרים רבבות היו בו היום בעצם
הש עדייו בקלפי, עבורם להצביע כים

 התווכחו, זה, את זה הליכוד שותפי מיצו
 מסוגלים היו ולא הדדיות אשמות הטיחו
 שיביא להסכם או השווה לעמק להגיע
ליכודם. לידי
 בלי נמשך זה מדוע כאן? קורה מה
 זה להידבר מסוגלים לא הם מדוע ז סוף
 מת- שכולם הליכוד את ולהקים זה עם

1 כך כל בו לרצות ימרים
 לשאלות חדשות תשובות שום היו לא
 הליכוד שותפי בין קיים שהיה מה אלה.

 מאחורי גם שעמד הוא הראשון, מהרגע
השבוע. שהתחולל מה

 מה״הצעה נסיגה
הסופית״

 בהמשכים הקומדיה להכנת כסיס ך■*
 אחד אף אין לפיד, המוצא נקודת היא | ן

 ללכת רוצה לליכוד בכוח מהשותפים
וגב הרים לו יבטיחו אם אפילו לליכוד,

 משלו טובות סיבות יש אחד לכל עות.
 הם ההדדי האימון וחוסר שהשינאה לכך,

שבהן. השוליות רק
 המגלומניה ניצבת הסיבוך במרכז אבל

 מיום משוכנע תמיר תמיר. שמואל של
 והולך גובר כוחו כי ויותר, יותר ליום

 מבקבוקו היוצא הג׳ין של זה כמו לפחות
 רק דיבר בתחילה אם מבגדד. הגנב של
המובטחים בטוחים מנדטים ארבעה על
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 המשא־ומתן דיוני בעת פניו שהבעת הליברלית, המיפלגה הלת
לתוכו מוצא ללא הסבך על מכל יותר מעידה הליכוד, הקמת על
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המצ אל (גבו שרון אריק נראה בתמונה המשא־ומתן. מנהלי כל יושבים זאב, מצודת

 קמוץ באגרוף והמתבונן מולו, היושב תמיר לשמואל מיסמך מושיט כשהוא למה)
 כאומר תמיר כלפי ידיו שתי את ומרים השולחן של השני מצידו היושב בגין מנחם
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