
ש בגין, !אמר ,תמזיחות ,אחרי מיד
חכם. יעם לנו שיש ניצח,

שב מסתבר הבחירות אחרי שסה
 מתוך הליכוד פעל הבחירות מערכת

מטומטם. עם לסו שיש הנחה
והזאת? הסתירה את מיישבים איך

:למשל מואר. ,פשוט זה
 מערכת יאת שניהל וייצמן, !עזר א.

 מטומטם, עם לו ישיש חושב הבחירות,
 לו (יש ;אז חולה שהיה בגין, ואחלו
הכם. עם לו שיש חושב מהרופא) פתק
חכ (ואנחנו !אלינו התכוון בגין ב.

 אליהם התכוון וייצמן ׳עזר ואילו מים),
מטומטמים). (הם
 מטומטם היה !העם הבחירות עד ג.

 הבחירות ביום אבל !המערך), (בגלל
 בחר שהוא (עובדה שכל קיבל הוא

בליכוד).
 מטומטמים עם עסק לנו שיש זה ד.

 — (להיפר מטומטם שהעם אומר לא
חכם). העם
 האנשים אבל חכם, באמת העם ה.

מטומטמים.
רוצים. שאתם מה הלאה. וכן
 אחד דבר אבל ׳רוצים, שאתם מה

צדק. וייצמן עיזר — יעזור לא
 מטומטם, שהעם מההנחה יצא הוא

 והעניין אווילית, תעמולת ניהל הוא
 בבחירות. ניצח הליכוד — הצליח אכן
מטומטם. באמת העם צדק. וייצמן עזר

 תיאורית עם בעיה יש אישית ילי
 שולי מיעוט ,הירי אני המטומטם. העם

 על שם לא אחד אף שנים !וכיפר ידוע,
 הרי איני איז אומר. או כותב שאני מיה

ו מטומטם באמת שהעם להגיד יכול
 מבסוט בשקט, ולישון הביתה לי ללכת

 לא אני יכול. לא אני אבל מתובמתי.
 או לקבוצה איו לאיש להתייחס מסוגל

 לא מטומטם. כאל :לעם או לציפור
להת יכול שאני היחידה הדרך יכול.
 אל מתייחס שאני ׳כמו זה אליהם ייחס

 אני ולכן חכם, שאני הושיב אני עצמי.
לע מה חכמים. כאל אליהם מתייחס

י שות
 להבין, כנראה לי יקשה זה ,ובגליל

 יושבים איך — מתנחל זה כל איך
 לחכמים ׳עצמם את שחושבים אנשים

 עם עסק להם שיש לעצמם ואומרים
 ולא כך לעשות צריך ׳ולכן מטומטמים

יעובד. זה איך מבין לא כך.

 איך ? מטומטמת סיסמא מוצאים איך
 סקר עושים ? אווילית תעמולה יוצרים

אווי דעת מחקר ? מטומטמים דעת
 י זה את עושים איך ? לים

שנציגי!הלי זה יודע, יכן שאני מה
 רשות־יהשידור, של המנהל בועד כוד

 מטומטם. שהעם חשביו תמיד למשל,
 נפש צדיק שייודע לחשוד מתחיל (אני

כ שהם, ישם אמרו תמיד הם בהמתו).
 ומיה סאטירה זה מה מבינים חכמים,

 העם, אבל איחחגיזה, יזה ומה תיחכום זיה
מבין. לא העם

 איך מבין לא אני מבין. לא אני !וגם
 מבין. לא שהעם (מראש) מבינים יהם
לי נקראים שלא הם, איך מבין לא אני

 כן מהעם, מטומטמים יפחות או יותר
 או פחיות לא שהוא העם, ׳ואיך מבינים,

 זה את אני מבין. לא מהם, ,חיכם יותיר
מפץ. לא

חכ יכך יכיל ילא שהם לי לכן'?ידמה
 לכן עצמם. את עדשים שהם כמו מים

 מטומטם שהעם מבינים שהם ילי נידמה
 נידמה ליכן מטומטמים. ׳בעצמם יהם כי
 שיחם כמו יחעם אל מתייחסים שהם לי

 שהם ותושבים הם ׳עצמם. אל מתייחסים
 אל מתייחסים הס ולכן מטומטמים,

מטומטם. כאל העם
מטומ דעת סקר שיום עושים לא הם
הם מטומטמת. סיסמא ליצור ׳כידי טמים

 מתוכם, בעצמם, אותה ממציאים פשוט
 דעת מחקר שום עושים לא הם ממיוחם.
 אווילית. תעמולה ליצור כדי אווילים

 הם כי אווילית תעמולה יוצרים הם
אווילים. בעצמם

 איני ככה זה. את מבין לא איני איחרת
זה. את מבין

 את להבין יאנסה זאת בכל אני יאבל
נבו כולם חכמים, כולם הם אחרת. זה

ה העם תורת את יודעים כולם נים,
 כל־כך שהם בגלל זה, ובגלל מטומטם.

 תעמולה ליצור מצליחים :הם חכמים,
ה העם את שמביאה אווילית כל־כך

 החכמים, את אותם, להביא מטומטם
לשלטון.

 אבל זה. אית מקבל שאני ׳נניח ׳בסדר,
 לא אני חדשה. בעיה לי יוצר זה אז
ש שמיי להאמין מטומטם כך ׳כדי עד

 הבחירות ׳לפני מטומטם שהעם חושב
הבחי אחרי חכם שהעם לחישוב יתחיל

ל מטומטם כך כדי עד איני אבל רות.
בתע למטומטמים שיפונה שמי האמין
בשלטונו. גם למטומטמים פונה מולתו

 שהאזרחים שיחושב מי בקיצור,
 התעמולה את להם ׳ויוצר מטומטמים
 יצור הוא להם, המתאימה האווילית

 היאה והמטומטם השלטון את גם להם
הזיה. בעניין לעשות מיה אין להם.
■להבדיל לי, נידמה כך קשה, גם

רץ
 קש! תעמולה. לבין מדייניות בין בדיוק
 בלבד תעמולה ׳היא מדיניות מיתי לדעת
 ואני מדיניות. בעצם ׳היא תעמולה ומתי

 האנשיו פרצופי את לראות מחפה רק
 יגייו ויייצמן כשיעזר שינים יכמ;ה בעוד

 ידעת כי רפול את ״מוניתי פתאום
מטומטמים״. שהחיילים

 תייאו עם הסוף יעד ממשיכים אם יכי
 מס זה שאין הרי המטומטם, העם דית
 1להם אווילית תעמולה ליעם לתת פיק

 ישלטו ילו לתת1 גם צריך אלא לייא,
 יה !ליפי טחב, !וחכי לחלוטין. מטומטם
 יהוו שרואש־וחממשלה הזאת, תיאוריה

 :חשיר־הבטחיו דביל רשר־החוץ אווקל
 תעמולתי( מבחינה גם טוב זה כסיל.

מדעית. מבחינה וגם
 הגשי כבר החכמים אם ייודע לא אני

 אי אבל הסוף, עד התיאוריה יאת מו
הנכונה. בדרך שאנחנו ספק לי

 בדרן להסתכל אפשר זה על גם אבל
 או לקבל אלא ברירה לי אין אחרת.

 לס מעבר שהוכחה וייצמן, תיאוריית
 מטימטב והעם מטומטם. שהעם ספק,
 מיטומ העם אמית. מטומטם, העם אכן.
?, מי ידי על מטומטם אבל נכון. טם,

 וייצמן עזר ׳כולל איחד, אף שהרי
 מטומטם נוליד שלנו שהעם חושב לא

 זא| בכל איך אז יהודים). הריי (אנחנו
אותו טימטם מי י מטומטם העם נהייה

 א:ם הייה, זה מי בדיוק יודע לא אני
 מתמידיו אם — יודע איני אחד דביר

 במש מטומטם כאל למישהו להתייחס
 ומיטמטו ׳חולד ׳באמת הוא מספיק, זימן
 לגמר מטומטם בסוף נהיה שהוא עד
 לעשוי יסויל מכם אחד כל ברוק. זה

 יכו ואני שליו. הילדים על כזה ניסוי
 שיא האחריות, במלוא לכם, להבטיח
 מטיומ כאל שילכם הקטן לילד תתייחסו

 מטיומט יהיה באמת הוא יקטן, טם
 ב אפס אין גדול. יהיה !כשהוא גדול
החיים. לכל אחריות הזה. עניין

 •שיני שלנו. העם עם גם זה וכיפה
 ב וההוא מטומטם כאל אליו התייחסו

 ל׳ זוה ככה אבל מטומטם. בהקה אמת
 ל להמשיך צריכים השלטונות ייגמר.

 ויעו מטומטם, כאל ׳העם אל התייחס
 ל מטומטם עם לנו יהיה שנים כמה

 במע לתגקע, אפילו שעשוי עם הפליא,
 ביות הגבוהה הפיגור לדרגת מאמץ,

אדמות. עליי
 ב מרשימים להישגים נגיע אנחנו

 המטומט הועם נהיה אנחנו הזה. עניין
 המיפג העם נהייה אנחנו בעולם. ביותר
סגולה, עם נהיה אנחנו ביקום. ביותר

 אווירית היתה הליכוד ,תעמולת
מטם׳ לקהל פנינו כ■ מסו

,,*יצמן □ בבחירות הליכוד מסע על ספד שכתב אגסקי, הש־יין אומר -
____*_____*_______________________!____:_____________________________________■ * * * .יל .

אמית■ קהל דעת סקר
 כמו מנוסח .אמיתי, קהל דעת סקר בארץ עושה מישהו הה לו
כך״: בערך היה'ניראה זה הבוגרת, היהודית האוכלוסיה בקרב שצריך,

ת ומיפלגות רק״ח את להוציא יש האם ■  מסריחו
1 לחוק מחוץ אחרות
.17* — דיעה איו .12* —י לא .71״? —י כן
מן אתה האם ■  לפרסם שאסור הרמטב״ל בהצהרת תו

הערבים! את שישמחו דברים בעיתונים
.23* — דיעה איו .15* - לא .62* — כו
וקו פושעים למחבלים, מוות עונש להפעיל יש האם ■

ן מוניסטים
.25*׳ —י דיעה איו .17* — לא .58* — כן
השתו על הממשלתי הפיקוח את להגביר צריך האם ■

י הטלוויזיה ללות

.24* — דיעה איו .21* — לא .55* —י כן
הער של המוגזם החופש בהגבלת תומך אתה האם ■1

!בארץ בים

.24* —י דיעה איו .23* — לא .53* — כן
 בארץ שיהיה כדי בחירות על לוותר מוכן אתה האם ן■
!וחזק טוב שילטון

.2:9* — דיעה איו .27* —1 לא .44* —י כן
ומאופטימיות־יתר. מספרים מעיגול נובעות הטעויות *




