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לאמריקה, נן תגיד הממשלה
ש אבל י ר ־ ו ו ק ־ ן י ש ב

 מבטיח האוצר שר מזהיר: ישראל עוכר
 אתם ראו, רע. שיהיה סימן זה טוב. שיהיה

הוזהרתם!

- הבא הטריק

 נולד שוב
 עם תינוק

ראשים 2
בתשובה חזרה

ישר עוכר כתב
 הטריק כי מוסר אל

חה״כ של הבא

ה ב
הדאווין?

 בטיס־ פלאטו-שרון,
 מסע-ההתעו- גרת

 שלו, הציוני דרות
כתשו לחזור יהיה
בה.

 שאי-אפשר סוף־סוף שהבינה הממשלה,
 הגדולה, לאמריקה ״לא" להגיד הזמן כל

 זה — מה אבל לאמריקה, ״כן" תגיד
 הזמן יבוא ואס כשין־קוף־ריש, יהיה

ש מקווה שהממשלה מה שלום, לעשות
 לאמריקה תגיד הממשלה אז יבוא, לא

 בשין־קוף■ היה זה אמרה שהיא שמה
ניקרא. לא אמרה שהיא מה ושכל ריש

ו
 העניין את למשוך תנסה הממשלה זה לפני

 חולה, בגין את עשו כבר אחת פעם שיותר. כמה
 חילוקי־דעות יעני יש עכשיו לדון. יכלו לא ואז
 בסוף, אבל להחליט. ואי־אפשר ודיין בגין בין

 משהו, לענות יצטרכו הזמן, את שימשכו אחרי
בשין־קוף־ריש. אבל כן, לענות החליטו זה ובשביל

 הממשלה של המכתב על יכתבו זה בשביל
 המילים את ״כן״, שיכתבו לאיפה מתחת לאמריקה,

האמריק את נדפוק פעם עוד וככה שין־קוף־ריש,
הטמבלים. אים

:דיין
בתשו יחזור פלאטו

ה לקראת כנראה בה
ה לעיריות, בחירות
היהו במסורת מסמלות

ו ציון, שיבת את דית
ב ברורה כיפה יחבוש

הפומביות. הופעותיו כל
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:שואלת מחיפה צוקרמן רינה
 הצליחה לא שהמשטרה זה איף

מז בצלאל את לתפוס היום עד
רחי?

:ועונה
 דבר. שום עשה לא הוא — מאד פשוט זה
אותו. תפסו לא זה בגלל

:שואל מנתניה עמיחי יוסף
 הטלוויזיה כתב להיות צריו מי

ושומרון? יהודה לענייני
:ועונה

ערבי. להיות צריך לא זה כל קודם אז
 הכתב, עכשיו שהוא חלבי, רפיק ברור. זה

 או דרוזי שהוא משניה ולא ערבי, הוא
 נישאר ערבי כי חרתת. או בצה״ל קצין
 אפילו מותו, אחרי שנה ארבעים גם ערבי

 בבלת. או בצר,״ל קצין או דרוזי הוא אם
 כתב להיות לו לתת אסור ערבי ובתור

 לחתול לתת כמו זה כי ושומרון, ביהודה
 מאד יפה אומנם זה השמנת. על לשמור

 אז אבל שלנו, בטלוויזיה ערבי כתב שיש
 שהוא בשטחים כתב להיות לו לתת צריך
 ליכלוך ענייני וזה בהם, ומבין אותם מכיר

 היום לזה שקוראים איך או וסירחון,
 שהכתב מספיק לא וגם הסביבה״. ״איכות
 יהודים יש כי יהודי, יהיה ושומרון ביהודה

 רוצה לא ואני מערבים, גרועים יותר שהם
הטל של שהכתב חושב אני שמות. להגיד
 תת- להיות צריך ושומרון ביהודה וויזיה
 עצמו את הוכיח שכבר הגואל, דוד אלוף
 הערבים עם להתעסק איך שמבין כמי

האלה. המסריחים
:שואל מטבריה קדוש אהרון

? סאדאוג שמכין ההפתעה מה
:ועונה

יודעו אני מאיפה וולאק,
:שואל מתל-אכיב ארצי משה

 ומה הירוקה" הסיירת זה מה
? עושה היא

:ועונה
מאד. בטחוני דבר זה מאד. סודי דבר זה
 טוב מאד, טוב זה עושים שהם מה אבל

מאד.

אומ ככה גם, הוא
 ביתו בחצר יבנה רים,

 עם מזהב, בית־כנסת
 וספר־ מכסף ארון־קודש

שהאו מפלטינה, תורה
מיהלו יהיו שלו תיות
מים.

 מזהו חוץ יהיה מה
 מלחמה, תהיה מזה חוץ
שטויות. זה אבל

 הפעם ראשים, שני עם תינוק נולד שוב
 ועוד בירושלים, דווקא אלא בחיפה, לא

הממשלה. במישרדי
 דחופה לישיבה מייד התכנסה הממשלה

 החליטה כרגיל אבל שנוצר, במצב לדיון
 בחיפה, כמו ולא דבר, שום לעשות לא

שה הרי מהראשים, אחד הורידו ששם
 עם הלאה גם יישאר הממשלה של תינוק

הראשים. שני
 כאן שאין רואה תיכף עניין שמבין מי
 פוטדמונטאז׳ רק ושזה ראשים, שני שום
 לגמרי הם הראשים שני ושבעצם כזה,

 של דאווין בתור מה, אבל אחד. בראש
 עושה הזה הפוטדמונטאז׳ לעולם, הסברה
 בממשלה חילוקי־דיעות יש כאילו רושם
 מאד טוב וזה זה, וכל להחליט קשה ויעני

הזמן. את למשוך מבחינת

א ל - כן
 או חדשה תוכנית לו יש אם לשאלה בתשובה

כזה: משהו שר־החוץ ענה כזה, משהו
 — ואופן פנים בשום — לא — ״כן

לא בהחלט — ודאי — שלילי — בהחלט
חיובי — שלא ודאי — לגמרי חדשה —
 חס — שכן ודאי — חדש דבר שום —

 זה — כן — לא — ספק ללא — וחלילה
הכל." זה — הכל לא

ה: זוימ1 של

ן  לבגי
 חום אין

 יש -
חוו לו

מר  הממשלה מזכיר
 בזיקפה: דיע

 לעיתונות בהודעתי
 נפלו שעבר השבוע מן

 טעויות־דפוס מיספר
 ״למר במקום מצערות.

״ל צ״ל חום״ יש בגין
(ב חור יש בגין מר

 ״רוה״מ ובמקום גרב)״,
 הוא כי בבית נשאר
״דוד,״מ צ״ל חולה״
 הוא כי בבית נשאר
ל הגרביים (את תולה

 ישראל עם ייבוש)״.
חי!
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 ממש הוא שלנו החדש הנשיא

 יפה, מדבר — איש של סבבה
 שפות, יודע מנומס, נחמד, עממי,

טוב. הכל
בכנ שלו בנאום — מה אבל

 הכיפאק, על היה שדווקא סת,
 לעשות פה שצריך אמר שהוא
 דבר שכח הוא למופת, חברה
 איפה אמר לא הוא — אחד

 החברה את לעשות צריך בדיוק
 האיכות־חיים עם למופת, הזאת

 וכל והנימוס והכבוד והמוסר
האלה. היפות המילים

 התכוון שהוא נידמה לי כי
 ארץ- בכל תהיה למופת שהחברה

 תתחלק היא — מה אבל ישראל,
 בשטחים תהיה שהחברה ככה

ה הקו בגבולות יהיה והמופת
ירוק.

 את להם נשבור אנחנו בשטחים
 הירוק הקו בגבולות אבל הראש,

 בשטחים ברחוב. אשפה נזרוק לא
 אבל חופשי, בהם נירה אנחנו

 נקטוף לא הירוק הקו בגבולות
ל אותם נדכא בשטחים פרחים.
 הירוק הקו בגבולות אבל אללה,

באוטובוס. נדחוף לא
 כל — לדבר הרבה פה יש מה
!לנשיא הכבוד

 איפר?
יפו! ח ב


