
מייצא? מי
שילומים? מקבל מי

 באמריקה? דוד יש למי

אותה? אכל ומי
 אבי אטום, די אני יכי לאט, לאט
 זה אצלנו חברתי שסער להבין מתחיל

האנגלים. אצל אוויר מזג כמו
 פותח ?״, זאת האין נאה, אוויר ״!מזג
שיחה. כל האנגלי
 זאת?״, האין חמור, חברתי ״פער

שיחה. כל הישראלי פותח
 האודר, מזג על ׳לדבר מרבים !אצלם

לשנותו. דבר עושה לא אהד אף אבל
ה הפער על המון !מדברים אצלנו
 מזיז לא זה אחד לאף אבל חברתי,
האדמדם. בישבנו ירוקה שערה
 אוויר מזג יודעים, שכולנו כימו כי,
 השמיים מן היישר באים חברתי ופער
 לא אדם בני כלומר, לעשות. מה !ואין

 האלו. '׳בעניינים ׳כלום ׳לעשות יכולים
והמלאכים. אלוהים רק

 זה לעשות האדם לבני שנשאר מה
ולהתגונן. ׳להתבונן

 הבית מן בוקר כל האנגלי יוציא לכן
 צרה כל על ומעיל, ׳וכובע מטריה עם

תבוא. שלא
 בוקר יכל ׳לצאת הישראלי ציריך ולכן

 ואספי־ וסיגריות ואליום עם הבית מן
תבוא. שכן צרה כל על רין׳

 לכם מבלבל אני זאת בכל לימיה אז
? המוח את

סתם.
 וגם ו לא טיוב, נושא זה ? יש מה

 ׳כדי עמודים שבי למלא צריך אני
 קרטון את ׳לקנות לרוץ אוכל אני שגם

עיתו ׳ביתור מזה, וחוץ שלי, הסיגריות
 ייפה זה העם, דופק על שעטו נאי

 ׳בהרחבה מתייחס שאני מצידי מאד
 ולהשפעתה החדישה הכלכלית לתוכנית

 צימצומו, החברתי, הפער על האפשרית
׳וביחבוירו. חיסולו,
:הלאה ובכן,
 מדינת החליטה ריבות שנים לפני
 או פיצויים, או שילומים, לקבל ישראל

 לקרוא שתירצו איך יאו שתיקה, דמי
 קיבלה, המדינה רק לא מגרמניה. לזה,
ה משלטון שנפגעו אזרחיה גם אלא

נאצים.
ה המצב החמישים. בשניות הייה זה

 והמצב חמור, די היה הלאומי כלכלי
 חמור יפחות ילא היה הפרטי הכלכלי

ל עזרו הלאומיים השילומים מטנו.
 שליה, הכלכלי הבוץ מן לצאת מדינה
לאנשים עזרו האישיים הפיצויים יואילו

שלהם. הכלכלי הבוץ ימן לצאת
 -שזכו אלו יכל היו שבמקרה, אלא,

מה סבלו הם רק כי אשכנזים, בכסף
 לכך, זכיו שלא הספרדים, ואילו נאצים,

פרוטה. קיבלו לא
 הפער של ׳הגידול הזרע נזרע וכך

 מן יצאו האשכנזים, אלו, החברתי.
 יותיר עמוק ישקיעו הספרדים, ואליו, הביוץ
׳המעברות. ׳בביוץ

 ועד מאז העניין. נגמר לא בזה אבל
 ׳ובאדיקות, בקפדנות הפער נשמר היום
איכ ׳הביא, בסער כלשהו צימצום יוכל

 לטובת — חדשים כלכליים צעדים שהו,
 אלוהים ׳ישראל, עם המדינה, המשק,

הטובים. הדברים שאר יוכל
 היה האחרון שישי ביזם שקרה יומה

 הלאומי, המשק לפיתוח קטן צעד אולי
 להרחבת גדול צעד היה ׳ודאי הוא אבל

ה ׳לממשלה קטן צעד החברתי. הפער
ה לאזרחים גידול צעד — אשכנזית
אשכנזים.

:קירה מה ניראה יבואו כי
 כדי שלמר. שנה יחמור כמו ישעבד ימי

 חודשים ארבעה עבד למשהו, לחסוך
יבוקר, כל מוקדם קם הוא סתם סתם.

 הוא סתם לאוטובוס, נדחף הוא סתם
 שוב נדחף הוא סתם עבודתו, את עשה

 הלך הפל סתם. הכל סתם, ׳לאוטובוס.
ולאיבוד.
 שיש מי באוטובוס. נסע שלא מי יאבל

 לירות עשרות כמה הרוויח אוטו, לו
 אוטו, ילו יהיה אוטו לו שיש מי ובמסה.

 לו יחוד. לא אוטו לו ישאין מי אבל
זמן. הרבה עוד אוטו

 זה חברתי. פער קוראים בדיוק ולזה
 כסף ילו שאין מי האוויר. מזג ׳כמו

ל בתור ובגשם נרטב מעיל ׳לקינות
 לחסוך כדי ׳לעבודה בדרכיו אוטובוס
 מצליח שהוא עד אבל מעיל, ולקנות
 מתייקר הכל כמיל לקנות ׳כסף לחסוך
 באוטובוס ׳לנסוע מספיק בקושי והכסף

 והוא מעיל לקנות לחסוך כדי לעבודה
 לו שיש מי זאת, לעומת ׳נרטב. שחב
 כי מעיל ציריך לא מעיל לקנות ׳כסף

הד,־הה. גשם.' יורד לא שלו האוטו בתוך
 השבוע חוגג החברתי הפער הקיצור,

 מי הוא לו שהיה מי — נצחונו את
 שלא מי הוא ליו היד, שלא ומי לו שיהיה

עומדת. לעולם והשמש ליו יהיה
הכל לקשר מצליח החולני מוחי ואיך

 זהו (יצואן): יוסף
 העם ונכון. נכון צעד

 בגרות לגלות צריף
 טוב ויהיה ותכונה

 טוב זה למדינה.
 שאגי אפילו למדינה,
 לשלם אצטרף אישית

 הסיגרים עבור יותר
הבכור. בל שלי.

 לא :(פועל) יצהר!
 טוב איש בגין נורא.

 עושה שהוא מה וכל
 שיהיה העיקר טוב. זה

 מה זה ליהודים, טוב
 לתת צריף שחשוב.

 יהיה לממשלה. צ׳אנם
טוב. שיהיה בטח טוב,

 תחזית את אצלנו לבטל אפילו כדאי
 יאף מדאיג לא שבמילא האוויר, ימזג

 הפער תחזית את במקומו ■ולפרסם אחד,
 אחד. אף מעניין לא הוא שגם החברתי,

כאילו. ייראה זה לפחות, אז, אבל
 בתחזית לצפות יוכל שצריך מי וגם
 ולדעת שקופיות בלווי החברתי הפער

 בשפלת גבוה או נמוך יפער •יהיה אם
 לקחת צריך הרגעה ■כדורי ואיזה החוף,

הפנימית. בשפלה שמתגורר מי
 לכם מבלבל שאני ■מצטער באמת איני
 ההתייק־ כל ׳באמצע המוח, את עכשיו
 ובאמת, האלו. השטויות יכל עם רויות,

 לפני משהו לקנות מטהרים אתם אם
 השטויות את עזבו !המחירים, שיעלו
מאוחר. שיהיה לפניי ורוצו,

 יכולים אתם יבריח. לא יד,חברת־ הפער
 סיגריות קרטון לקניות לרוץ בשקט
לדאוג. מה בכלל לכם אין הישן. ׳במחיר
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 לא באימת אני וספרדים, אשכנזים יעם
 מה, ? ■לעזאזל קשור, זה ימה ייודע.

 זה, מה אוטואים? עם ספרדים אין
? הזאת העילובה הדמגוגיה

 לעשיות. מה אוטיחאים, עם ספרדים ׳״ש
 יצואנים ואפילו יצואנים, ספרדים וגם

קיבינימאט. סבר, יש מצטיינים ספרדים
 הכלכלות מהמדיניות ירוויח מי יאבל

? החדשה
שמיוצא. מי

■שילומים. שמקבל ומי
באמריקה. דויד לו שייש ומי
? זה יומי

ניכון.
? אותה אכל יומי

 להט תרשום נקודות. שיתי מאיד. ניכון
 למדד, אותם תוסיף ייוסף, נקודות, ׳שתי

 יבכו, שלא פיצוי, איזה להם שניתן
כן. נקודות, שתי יוסף, אגקיי


