
לילדים לספר מה
 הסיפורת מן לקוח הראשון הסיפור זהים. כאילו סיפורים 2 לפנין — הדור מחנן יקר, מורה

: הסיפורים 2 בין העקרוניים ההבדלים הם מה לתלמידים, ובאר הסבר העיתונות. מן והשני
ה ה הי ת קה במדינה הי ה רחו מ ח ל ונו קשה מי

ה מתושבי רבים ראה. מדינ מו ה אי ונסו להם ק מ
ת מה. מ ח מל ה

ם ובין סי ת, אשה גם נפשם על הנ  פיי-לאיי אח
ם בנים שני ולה שמה, מי תו מאב. י

הנה שה כשהגיעו ו  ונתיישבו לארץ ובניה הא
ת עליהם פקדו בה, שילטונו ת לעזוב ה הארץ. א

ה ה הי ת ה הי קה במדינ ה רחו מ ח ל שה מי ונו ק
ה מתושבי רבים ראה. מו המדינ ם ק  מן ונסו לה
ת מ מה. אי ח מל ה

ם ובין סי ה נפשם על הנ ת ה גם הי ת אלמנ ח  א
ה, די הו ם בשני מטופלת שמה, זלדה י  פעוטים, ילדי
ם מי תו מאב. י

הנה ה כשהגיעו ו מנ אל ם ובניה ה מי תו  לארץ הי
ת ח מו בה, ונתיישבו א ת עליהם ק שילטונו  וגירשו ה

ם ת הארץ. מן או
הסי ואילו חולנית, אנטישמיות על נורא סיפור הוא הראשון הסיפור מדוע בפירוט, לילדים הסבר

מודרנית. במדינת-חוק תקין מינהל של ההכרחית פעילותו על הוא השני פור
 (והעולם היסטוריות הדגמות בלוויית עוד) (לא השיעור לקחי את לתלמידים הסבר מכן לאחר

שתק).
הכסאות. את ולהפון הלוח את לנקות לילדים להורות תשכח אל השיעור, בגמר

בבא
 הסרט את כבר ראיתם נו,

 ן אמין אידי על הזה המצחיק
 הא! מצחיק, אין

ממש.
 השרים אל מדבר הוא אין

 ילדים אל מפגרת גננת כמו שלו
 מפגרים♦ יותר עוד

מצחיק. ממש
 אותו כששואלים הוא, ואיך

 את לבלבל מתחיל שאלה, איזה
ועוני קשה ילדות עם הביצים

 תבינו שלא — הברים ...חברים,
 פתאום שאנחנו לא זה נכון. לא אותי

 הזאת מהבחינה ההיפר. שלום. רוצים
 אבל נשתנתה. לא העקרונית עמדתנו
 לנו היתד. לא — חברים שתבינו,

 יודעים הרי אתם אחרת. ברירה כל
 אז כסף. שאין יודעים אתם המצב, את

ברי אין כסף שבלי חברים, תבינו,
 לעשות מוכרחים פשוט אנחנו אז רה.
 לא־כל־כך באמת וזה הזה. הצעד את

 אז שלום, קצת יהיה אז — נורא
 — קשים מצבים מיני בכל עמדנו ? מה
 הזמן במשך ואולי בזה. גם נעמוד אז

 וכמו כסף ויהיה חברים, ישתפר, המצב
ברי תהיה כסף יהיה אם — שאמרתי

 ותאמינו נירתע לא אנחנו ואז רה.
 חברים, אז, מילחמה. נעשה — לי
בעד... תצביעו ש

עי11שכ לצורך
פנים׳ נאום

הקהל״ ״דעת אל פנה
לסמור אפשר עלינו ־ הכל אוכלים

ההבדלים את מצא
השחור? ומי הנאור מי

 וכר וכר והיסטוריה ופוגרומים
עונה. לא הוא השאלה על רק —

מצחיק. ממש
כפיים. לו מוחאים כולם ואין
מצחיק. ממש
 ראש-ממ- היתה כשלכם אבל

 השרים אל מדברת שהיתה שלה
 ילדים אל מפגרת גננת כמו שלה

 אותה שואלים ושכשהיו מפגרים,
 מתחילה היתה היא שאלה
 ילדות עם הביצים את לבלבל

 והיסטוריה ופוגרומים ועוני קשה
 היא השאלה על ורק — ובר וכר
— עונה היתה לא

צחקתם. לא אז
כפיים. מחאתם אז

 ואתם שחורים הם - מה אבל
לבנים.
 למצ- אותם שעושה מה וזה

 לחכמים ואתכם כן כל חיקים
בן. בל

חה. חה.

■1לפ
ת־נו ת: מהצלחו לו דו הג
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רבין יצחק מאיר גולדה
1270 שנבחר לפני 370 שנבחרה לפני
5670 • שבוע אחרי 6870 שנבחרה אחרי
6870 שנה אחרי 9170 שנתיים אחרי

ועתה:
ם סכ הביניים ה

570 — לפני
8370 ,7570 ,4670 ,4970 ,3270 ,1770 — בקרוב
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