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 :הסכירו
הח• את לשינוי

 אמש שערבו עיתונאים כמשיכת
 מר* לשינוי הדמוקרטית התנועה ראשי
לקואליציה. להצטרף שלא תנועתם לטת

 ד״ש כי ואמר פתח ידיו, הפרופסור התנועה, ראש
 עקרו־ על תוותר לא לעולם והיא עקרונות, של תנועה היא

 עקרונות של תנועה ״אנחנו דבר. שום תמורת נותיה
 נוותר ״ולא ידיו, ח״כ הוסיף עקרונותיה,״ על שעומדת

- עקרונותינו.״ על
 ד״ש מטעם הקואליציוני המשא־והמתן צוות חברי

שבעת לגבי הקואליציוניות השיחות מהלך את סקרו

 נצלות דכ1
שום ואלוו
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לממשלה. לכניסה ד״ש של העקרונות
 ומתוך סחבת למנוע ״כדי — היטיער אורך עקרון

 ועדת שתוקם הסכמנו המדינה, ענייני את לקדם רצון
 עקרונית.״ שתחליט ׳והיא זה לעניין מיוחדת שרים

 הצבעה חופש ״ביקשנו — השפם רוחכ עקרון
 פעם ודיו. כימו איתנו שיחקו אבל זה. עקרוני בעניין

שללו.״ ופעם הבטיחו
 במצב התחשבות ״מתוך — הממוצע הכוכה עקרון

 וביקשנו ממוצעים, לאיחוד דרישתנו על ויתרנו המדיני
 בוועדת מגמדים הסתייגויותינו את להעלות לנו שיותר

והאירכון.״ הגוף
 תביעתנו על ״דתרנו - הצפורניים ניקיון עקרון

 על תוקף בכל עמדנו אך ברגליים, הציפורניים לניקיון
בידיים.״ הציפורניים ניקיון עקרון

 בריכה לעומק ״הסכמנו - הכריכה עומק עקרון
של למרות מטרים, לשלושה ועד אחד ממטר הדרגתי

 2.72 של קבוע בעומק להיות הבריכה צריכה דעתנו
 המשק.״ את להבריא נוכל לא זאת בלעדי כי מטרים,

 את לשכנע ״הצלחנו - התגוכה מהירות עקרון
 עיקרון הוא התגובה מהירות שעקרון הממשלה חברי
מהירה.״ לתגובה חשוב

להסתדר,״ איכשהו יכולים היינו האלו הדברים כל ״עם
 עקרון ביותר, לנו החשוב העקרון על ״אך ידין, ח״כ ציין

 מתחת הרפה יורדים שאנחנו חשנו הנעליים, מיספר
להתערער.״ עלולה אמינותנו וכל האדום, לקו

 על בפירוש מדבר ד״ש מצע כי טען ידין הפרופסור
 עם שניהל בשיחות הדברים הובהרו גם וכך ,44 מיספר

 כי לפתע הובהר המשא־ומתן שבהמשך אלא בגין. מר
 ,39מ־ גדול נעליים למיספר מתנגדים עצמו בליכוד

 ואגודת־ישראל ,32 מיספר על מדברת המפד״ל ואילו
.30מ־ יותר דבר לשום מוכנה אינה

 מדובר ״שלא ידין, מר הסביר בגין,״ למר ״הסברתי
 ראשון עקרוני בעניין אלא חשבונאית, בקטנוגיות כאן

 וטיבה אופיה את הקובע הוא הנעל מיספר שהרי במעלה.
 כולו. הגוף חוסן ואת הרגליים יציבות את הנעל, של

 כוח חלוקת ישנה מציעים, שאנחנו כפי ,44 מיספר בנעל
 השפיץ גבוה; העקב והכף; העקב הקרסול, בין נכונה

 והגוף איתנה הרגל לוחצת; אינה הנעל מוצק; אך חד,
כפי ,40מ־ קטן שמיסיפרה נעל שכל לו הסברתי יציב•

 וקרסול עקב תיצור האחרות, המפלגות על־ידי ״שהוצע
 לעוות עלולה היא ובכך וצרה, ארוכה כף לעומת קטנים

מתמיד.״ ולעירעור יציבות לחוסר ׳ולגרום הרגל את •וללחוץ
ידין, הפרופסור סיפר הסברי,״ את שמע בגין ״מר

 .36 מיספר על פשרה הצעת והציע חזר למחרת ״אך
 לא זה .40מ־ פחות על לדבר מה אין ,אדוני, לו אמרתי

 בעצם נסתיים ובזה עקרוני,׳ עניין זה פה, שוק של עניין
המשא־ומתן.״

 תנועה ״שאנחנו ידין, ח״כ הוסיף להוסיף,״ רוצה ״אני
 במשא־ זאת הוכחנו עקרונותיה. על שעומדת עקרונות •של

לנו.״ הכבוד וכל ומתן,
 ואמר זורע ח״כ התפרץ העיתונאים מסיבת בסיום

 הסיבות על האמת את לעם לספר חייב שהוא חש הוא כי
המשא־ומתן. לפיצוץ

 זורע, מר סיפר האמת,״ את לעם לספר חייב ״אני
 עקרון על דיעות חילוקי בשל נפסק אכן ״המשא־ומתן

 הליכוד, בגלל לא זה אבל נכון. זה הנעליים, מיספר
 רציני משא־ומתן מתנהל פה רוביינשטיין. אמנון בגלל זה
 טוען אני סנדלים. עם דווקא בא והוא נעליים, מיספר על

 סנדלים עם בכוונה בא■ שרובינשטיין האחריות במלוא
מסקנות.״ להסיק ועליו ומתן, המשא את לחרב בשביל

 ח״כ הופיע למסיבת־העיתונאים שגם מציין כתבנו
בסנדלים. רובינשטיין

ז התכוונת למי אז :שום
 לא פעם אף אני לשום־דבר. התכוונתי לא בצלות:

הוכחות. לי יש לשום־דבר. מתכוון
שום־ וה מי ז שום־דבר אומרת זאת מה :שום

 עגבניה־דבר, לא זה מלפפון־דבר׳ לא זה שום־דבר ז דבר
שוס־דבר. זה

סלק. לא גם זה שום. לא זה שום־דבר :בצלות
הוכחות. לי יש

וזה פלפל־דבר לא זה שום־דבר. זה אבל :שום
שום־דבר. זה כרוב־דבר, לא

לא זה ששוס־דבר שום, לך, אומר אני :בצלות
הו לי יש אלוף. אתה שום, שום־דבר, לא אתה אתה.
כחות.

שלי, בחיים בצלים הרבה ראיתי כבר אני :שום
 שאני חושב אתה אם פגשתי. לא עוד כמוך צנון אבל

 פטרוזיליה אהיה אני מעכשיו אז תפוח־אדמה, איזה
שבישלת. בסלט

תמיד אצלנו סלט. שום בישלתי לא אני : בצלות
הוכחות. לי יש הסלט. את עושה אשתי

מטגנים או אותו שקוצצים סופו בצל כל :שום
אותו.

לי יש בסוף. בוכה בצל שחותך מי כל אבל :בצלות
הוכחות.
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