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ש ל בנ■3מה חידו ח ה ה שנ ה: מה א ב ה
ה הלימודים שנת של בהתחלה בבר
 הבית- של ט׳ ביתה פיתתנו, נסעה חדשה

שנתי. לטיול חאיזורי, ספר
 הטיול ולא קטן שנתי טיול רק היה זה

 אחד ליום רק היה זה בי הגדול, השנתי
לצ שאפשר איפה ימים, להרבה ולא
 תרמילים לקחנו לא וגם ולשגע בוע

ושקי״שינה.

כרטיסיות־ברכה יושגו
לירות מיליוני חסכו* בבתים הכרטיסיות ינקם הדוודים

 למען היתה לטיול שנסענו הסיבה
שיהו למען שזה חשבתי בהתחלה הסדר.

 בפסח, סדר לעשות להם יתנו רוסיה די
שמי למען שזה הבנתי זה אחרי אבל
אותו, לקעקע שרוצים הקיים, הסדר רת

 (באמצע) ומירית (מימין) אני זה כאן הנה
בירושלים מצטלמים

 איך או הציבורי, הסדר למען בעצם או
 הסדר ״למען בפוליטיקה לזה שקוראים

מדיני.״
 כחולות חולצות לבשנו הביתה בל אז

 אחרים, ממשקים גם ובאו שבת, של
 ובל במשאית, ונסענו גם דגלים ולקחנו

 מי־ עם לדבר הספקתי וגם שרנו הדרך
באמת. אהבה זה מה על רית

 עיר״ שהיא לירושלים, הגענו זה אחרי
 שאמרתי ובמו בחנייה וירדנו הקודש,

 והיו הטוב. הסדר למען להפגנה הלכנו
 שאני משקים, מיני מכל ילדים המון שם

עי היו וגם מביר, לא שאני וגם מביר
חר די גם היו מהילדים וחוץ רוניים.

 מהתנועה מדריכים — מבוגרים בה
המשאיות. של והנהגים

 ושרים אנשים מיני בל באו פתאום
 שירים באקורדיון וניגנו במה על ועלו

 ח- של מהתקופה אולי לאללה, ישנים
 גם־ שהוא אלון, יגאל בא ואז פלמ״ח,

 וגם כפיים לו מחינו אז קיבוצניק, בן
 אמר הוא אז אומר. שהוא מה שמענו

 האמיתית ידידתנו היא ש״ארצות-הברית
האדו הדגלים את הניפו וכולם היחידה״

פע שלוש היי!״ ״ביפאק וצעקנו מים
מים.

בביכו במו תהלוכה חיה זה אחרי
 שלו, הטנא את ענף בל שמביאים רים
משעמם. היה זח אבל

 זמן נשאר התהלוכה כשנגמרה אבל
 במה שנייה. להצגה ללכת שהבטיחו, כמו

הצרפ ״הקשר את לראות הלכו בנים
דוו הלכנו ובולם ומירית אני אבל תי״,
 שאני למה ״עימנואל״, את לראות קא

 במשק. לראות זה את יביאו שלא בטוח
שעכ חושב ואני יפה נורא סרט והיה

 מה מבינים אולי באמת ומירית אני שיו
באמת. אהבה זח

 הדרך ובל המשאיות באו זה אחרי
כשהגע אבל שד, למירית החזקתי בחושך

מרפק. בעצם היה שזה ראיתי למשק נו
! הממשלה תחי

מהפכני, חידוש ישראל דואר ינהיג הבאה השנה מן החל
 החדשה לשנה פרטיסי־הכרכה משלוח מינהג את יהפוך אשר

 דובר במסיברדעיתונאים אמש מסר כך על מגוחך. למישחק־ילדים
מישרד־התיקשורת.

 החל לשווק, המישרד החליט לדבריו
מו ברכה כרטיסיות הבאה, השנה מן

 הבודדים כרטיסי־הברכה במקום זלות
כעת. הנהוגים

נו בחמישה־עשר יונפקו הכרטיסיות
 (מוקה־ טעמים ובחמישה שונים סחים
שיריון צנחנים, מערבי, כותל וניל,

המערכת דבר

 בתי־ בכל להשיגן יהיה וניתן ואהבה),
המוס ״אגד״ נהגי ואצל בארץ הדואר
מכים.

 את והסביר פירט הדובר, משנשאל
 את מישרדו ינהל שעל־פיה השיטה
 ״עד :ה״שנה־טובה״ כרטיסיות מיבצע
עש לשלוח .אזרח כל נאלץ עכשיו

בו כרטיסי־ברכה מאות, ואולי רות,

 מעתה, בשנה. שנה מדי ויקרים דדים
 תיק־ ברכה כרטיסיות־ בידו שיהיו מי

1 ״מ)0 4.2 גובה ס״מ, 6.8 (רוחב ניות
 את מלבצע החוק, פי על־ פטור, יהיה

דו דוורי יפקדו זה במקום המישלוח.
 כל את ביומו יום מדי ישראל אר

 הכרטיסיות.״ את וינקבו בתי־האב
ה הוסיף נוספת, לשאלה בתשובה

מנו תהיה שכרטיסייתו מי כי דובר,
חד כרטיסייה לקנות יוכל כולה קבת
כרטי כל תוקף הפוקד. מהדוור שה

 < ניתנת היא ואין בלבד, חודש סייה
להעברה.

 ־ חזק צדק
צודק צדק

אומ שהיו ימים שהיו אנו זוכרים
 שלא דברים שני יש שעדיין אצלנו רים
 זה היה השחיתות. נגע בהם נגע

 ט פ ש י מ ה ת כ ר ע ומ מחד ל ״ ה צ
מחד. המתחדש העברי

ף משעזב והנה, ו ל א  שרון א. ה
 בין אותו מונים אין כבר ל ״ ה צ את

 וחומר קל כך צה״ל ואם הטהורים.
 שטרח ומי שהזכרנו. המישפט מ. גם

ל י ע ר ה  טרח לישראל צ.ה. בארות ל
 מר־ ובשאר ובטיפוס בדבר להדביק

י עין ש י המישפט. מ. את גם ן ב
 שלא השבוע לגלות שמחנו לכן
מקצתיה. ולא מניה

 והב־ הטרור אווירת אף על שאכן,
י שמאלנינו כאן שמנסים להות ל ש ו

 הצר לא ולהצר, ליצור סטאלין י. י ח
 י ם כ בעונשין ונקט צעדיו המישפט ב.

שנקט.
 קולני מיעוט בא — לך שהרי

ר י ע ש  ולפי דיעותיו. לכפות ומנסה ו
 זאת הוא עושה בשיכנוע יכול שאינו

ל בל כ  יודעים מתמיד שכן ך. ו י
ו ל ל ללכלך. רק ה

־ שלנו בארצנו היינתן •וחשבנו י מ ל
ו שמונה רק שהרי ן, י ט ו ע ר ט

ם י ט ס י  ב־ להשפיע בעניין, היו ר
. ליכלוכו. ו נ י ה ת ו
? האומנם — לאמור תהינו ו נ י ע  ת
. 'שלא ושמחנו ו נ י ע ט
ם דפים ■ומעל י י ר ב  אנו אלו ע

ם י ק ז ח  המישפט ב. של ידיו את מ
 פורעים אותם על מאסר עונש שגזר

 ויידע הם שיידעו ומלכלכים. מלוכלכים
א פורטוגל לא כאן — העולם ל  ו

א אמריקה ל צרפת. ו
 של בסופו א ו ה איתו שהצדק ומי

הצודק. דבר
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הנערים ישחקו
1 י

 — באופוזיציה והמערך בשילטון היה הליכוד נניח, אם,
מה? אז
 לוחצת. ארה״ב כי ברירה שאין אומר היה בגין אז

 ולקונגרס. האמריקאית לדעת-הקהל לפנות שצריך אומר היה ורבין
 לישראל. טוב הסדר שזהו אומר היה ורימלט

י להיכנע. שאסור אומר היה ואלון
 להיפך. או הברירה זוהי האלטרנטיבות שבין מסביר היה ושרון
1 ירושלים. מחר מצרים, שהיום אומר היה ופרס
ז בעד. שבעד ואלה נגד מפגינים היו נגד מפגינים שהיו ואלה
מתפטר. היה נאמן ויובל

* ? מה אז

משרד
״להימור מערכת והתרבות המינור

ת במוצאי ת בהיכל ייערך חג־הסוכו התרבו

ח״כים שירי פסטיבל
ישראל נבחרי של בלעדי וביצוע לחן מילים

:משתתפים
 פרס שמעון

 דייך משה
 נוח עקיבא

 ההמרנים צמד
 האדום המערך מקהלת

ועוד. ועוד
ת! בבחירות ההכרעה טיו קר מו ד

!ייעדר בל איש
 חתימתם עם הפסטיבל תקליט את במקום לקנות יהיה ניתן המופע בתום

האמנים. של האישית

קרוב ח׳יבים •לדי□ שירי פסטיבל ־ ב
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