
:חראשץ ותמייסד העורך
 י״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
 שידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

שן כבוד0.6 06 זסא 0.6? שר/היועץ/הפר  מיוחד בראיון רה״מ/ה
הארץ״: 200,/ל

 לעבור יכולות אתן גבירותי, מצטער
 בביקיני. בשורטס, במיני־מיני, לפני

ב או קצרצרה בחצאית רגלים לפשק
 אני לכן, יעוור לא הדוקים. מכנסים

ווהו. בדמיוני, מפשיט לא אתכן
ה המאמץ כל שווה לא גמרתי. אני
 ירכיים אגן לאיוה להגיע כדי ארוך,
 רחם, משמאל, השתן שלפוחית עם חצוי

 ושפיג־ מימין ופי־טבעת טמפון נרתיק,
במרכו. לר

 שיחות כשלון לאחר ישראל ממשלת
? קיסינג׳ר
 הפרשן: / היועץ / השר / רה״מ

 בחירות בארה״ב ייערכו כשנה בעוד
 קיסינג׳ר־ מימשל של מעמדו לנשיאות.

ומת הילד ואף לחלוטין מעורער פורר
 פורר כי צופים אנו לכד אי ערער.
 יעלה ובמקומו אלו בבחירות ייכשל

 ודאי שיהיה אחר, איש הנשיאות לכם
ישראל. של נפלא ידיד

2 0  טקטיקה אכן, מאד. יפה : 0
 כבוד לי אמור אך !הכבוד כל מזהירה.

 מה הפרשן, / היועץ / השר / דה״מ
? אז עד יהיה

 הפרשן: / היועץ / השר / רה״מ
 שהסוס או ימות, שהפריץ או אז עד

ש.״ או ימות,
2 0 י שמה או : 0
 או :הפרשן / היועץ / ודבר / רה׳׳צז
נמות. שאנחנו
2 0 רבד״ תודה :0

 העתונים קוראי כמרבית אתם, גם
ב התוקף במלוא תומכים בישראל,
 ובמדיניותה הצודקת הממשלה החלטת
הנבונה.
 מלוא את לכם להבהיר מנת על לכן,
 הערב זימנו תומכים, אתם בה העמדה
 השר את או הממשלה ראש את לאולפן

 מי את או הפרשן את או היועץ את או
רוצים. שאתם

הראיון: להלן
2 ה / השר / רד,״מ כבוד :00

של מדיניותה מהי הפרשן, / יועץ

ד כו ל חינוכי מי
א.

הדין״. ״יום של הבכורה הצגת את בנוכחותו כיבד והתרבות החינוך שר
אוק מלחמת את לרומאן כנושא לו בחר אשר ניאנדרטאלי, מסחרי, סרט זהו

 בנוסח שוביניסטיים בדיאלוגים המלווה בסרט, וחלליה. פצועיה על טובר,
 אשר המילחמה מן אותנטיים קטעים השאר בין משולבים הפוטו־רומאנים,

הקרב. משדה פינויים בשעת חרוכים חיילים מככבים בהם

ו נ י  שלוש ״בפנ
פתוחות״ אופציות

 אני מכן אחת בכל אבל מצטער,
ה של המרטיטה התמונה את מזהה

ה התעלות במבוך הזנב ארך טמפון
 מעל טבעי בגודל אלי הזועקת מפותל

העתונים. דפי
 רוצה אני אבל רומנטיקן. אני אולי
 מבלי לגימנסיה, בדרך אותה לראות
הקטן. הטמפון של ביתרונותיו להרהר
הלב. תשומת על תודה

אילו...
 לי. תאמינו אבן, אבא כמו אין

 הבהירים, ניתוחיו את שומע כשאתה
 שלו, המבריקות המצב הערכות את

 יוזמה למען הנועזת מילחמתו את בוחן
 מתמלא אתה השלום, לכיוון ישראלית

וכבוד• הערכה
 אבן אבא אבל שתגידו, מה תגידו

מ המאובנת, מהשיגרה לחרוג מנסה
 הוא ו״הזמן תעשה״ ואל ״שב מדיניות
מדי מיתקפה רוצה אבן אבא ידידנו״.

 גישה רוצה לז׳נבה, ללכת רוצה נית,
 — נועזות מעוף, חדשה, מחשבתית

לא. ומה
 פרועה, מחשבה לעצמך חושב ואתה

 שהיו לעצמכם תארו :משהו דימיונית
 גולדה בימי שר אבן אבא את עושים
 להשתולל. לדמיון תנו כן, כן, הזקנד״
 ב־ יושב הביצועיסט, הריאליסטן, היוזם
 השנים ״שבע בממשלת חוץ שר בתור

לתאר? יכולים הטובות״.
 להבין כדי רחוק ללכת צריכים לא

היסטורי. שאנס שהפסדנו

ג.
להסביר ״יש ואמר: הריאלי, ביה״ס בוגרי לכנס החינוך ישר מיהר משם

 הנוער בקרב יהיו שלא כדי כלפינו, הערבים של התהומית השנאה מימדי את
ובהתנהגותנו.״ בנו ורק אך תלוי שהשלום אשליות

וידידים פרוסי
ג.

 שנפלו הריאלי בוגרי 192־ל אזכרה התקיימה החינוך שר של הרצאתו לפני
 .6500־ ל הבוגרים מיספר מגיע כיום ישראל. במערכות

:חשבון
 הבוגרים בין הנופלים מיספר כלומר, גברים. 3250כ־ הריאלי בוגרי בין
 מחונכים. בוגרים מאה לכל 5.9 הוא הגברים

נאה. הישג אכן,
ד.

אוקטובר, במילחמת שנפלו הבוגרים בין כי הסיכויים, תורת פי על ייתכן,
 בסרט כסטאטיסטים — זו הנחה פי על — משתתפים והם שצולמו, כאלה היו

הדין.״ ״יום
ה.

 גיבור להיות ותוכל בקרב, נפול החינוך, שר לנאומי הקשב מסקנה:
בפרמיירה. לבקר יבוא החינוך ששר ייתכן פילמאי.

המערכת דבר

גיגים - האג
ר וקול הגיע הזמיר עת ו ת נש ה

בארצנו. מע
 כאן רואים אנו אין כן פי על ואף

ל התור את ו ד ג העו מנהיגי של ה
ו העולים לם נ י ל  אדרבא, לרגל. א

הנו בחולות נשמע הענקי התור קול
 — ועלינו הנפט, בדויאויי של דדים

ם י פ צ פ צ 'לזוגתו. תור כצפצף מ
ם לפיכך י ח מ  ואיתנו אנחנו ש

 של והלבבי החם בביקורו בני־ישראל
י שר־החוץ ד נ ל ו ה מס ו.ד. מר ה

 למרות אצלנו העושה ההאגגי, טול
׳ הבדויאויי. הנפט ואע״פ אף ועל

ו לטוב הולנד וזכורה נ ל צ  עוד א
ה אהבתה מימי ל ו ד ג ול ליהודים ה

ב ת ג ו נ  ,2וד העולם מ. בימי י
ר ועד ש ע ) הנקודות ל ! ה ל ו ע מ )  ׳

 שהעניקה הדיברות לעשר המשולות
 ועל־ למרות האחרון, באירוביזיון לנו
ת ואע״פ אף ו י מ ש י ט נ א הכ ה

 ש. ונגד סביבנו שם שהשתוללה ללית
וארצנו. ארצי

 הרוסי־היהודי הסופר שאמר וכפי
ב גוגול־מוגול: ש. הדגול ט ו מ צר ״

צר״. מאשר צרה בעת צר
ד מוטב וכמה כמה אחת ועל י ד  י
. מאשר ב י ו א

מ יותר בכך יש הרוסי ובז׳ארגון
כדורבנות. מילים

! /״. מ


