
גדוד חג
לפועלי□

הפו ובראש לפועלים, גדול חג במאי 1
 בבוקר המפקד. משל ירוחם צועד עלים
 לדעתו מה משל החבר את שאלו החג
 גם מסמל שהחג אמר והוא מסמל, החג

 היה לא אם קלה. התעשרות נגד מאבק
 שלא בחיי האלה׳ הדברים את אומר
 נתפוס אמר, אבל אליו. נטפל הייתי
במילה. אותו

ירו יקר חבר אותך, לשאול רוצה אני
 חברת על פעם שמעת אם משל, חם

 משהו! לך מזכיר זה ז שמעת נו, ״יענא״.
ב ומה שמעת? ״מיקרודף״ חברת ועל

 זה ואיך פילם״! ״דלתה לחברת קשר
 בנק של ההשקעות לחברת אצלך קשור

 1 אייזנברג הידוע ולמיליונר !הפועלים
 על מבין לא עוד אתה פיריון! וקבוצת

1 משל חבר מדבר, אני מה
חו איזה לפני סיפור. תשמע בוא אז
 בעלי מחמשת ששניים בעיתון נמסר דשים
החב על מבעלותם פרשו ״יענא״ חברת

 חברת ממניות שליש קיבלו ובתמורה רה,
 403ב-< החזיקו השניים ״מיקרודף״. הבת

לש שלה שהמחזור ״יענא״ של מהמניות
לירות. מיליון למאה מגיע 1979/80 נת

 האלה החבר׳ה שני של השותפים ומי
 ל״מיקרודף״ן והצטרפו מ״יענא״ שפרשו
נמצא נוסף ששליש טוען, ״הארץ״ עיתון

הפו ״בנק של להשקעות החברה בידי
 ״דלתה חברת בידי שליש ועוד עלים״,
 אייזנ- המיליונר על־ידי הנשלטת פילם״

פרטיים. ומשקיעים פיריון קבוצת ברג,
 חבר האלו, השניים מי תשאל נו,
שאלת! ז משל

 לך אומר רעיף• דורון שמו מחם אחד
 ננסה בוא אז ז לא ז הזה השם משהו,

 נשמע זה משל. מאיר :הבא השם את
במק שלך, הבן לא זח מוכר! יותר לך

!משל ירוחם חבר רה,
 האבא מה יודע: אני עלי, לצעוק לא

 מה שלו! הבן שעושה מה על אחראי
מוכ בן לו שיש משל ירוחם חבר אשם

מיליו ומגלגל מיליונר שנעשה בזה, שר
תקהי בנים ושיני בוסר אבלו אבות ! נים
 אסור למאיר לבן אבל שמשל מפני נה!

קאוויאר! לאכול

ת ש ש

שי מ תורה חו
 לא פשוט קל. לא אדם בן אני

 בערך נשנה, פעם קורה! מה אז קל.
 ב- שיפוצים לעשות מתחיל אני באביב,
 לח־ פה, סטייק מהתפריט מוריד מיבנה.

 יותר קצת גלידה, פחות קצת שם, מניה
 שאף זה, להגיד מוכרח שאני מה חסה.

 הזאת מהדיאטה לעשות חשבתי לא פעם
הרע לי בא עכשיו ורק פוליטית, הפגנה

הזה. יון
 שבועות כמה לפני שכבר לי נדמה
ל מאמין כל-כך לא שאני לכם סיפרתי

 ששובתים אמונים מגוש האלה של צום
 שאז זה האמת הכנסת• מול יעני, רעב׳

 עשיתי ורק הוכחות, שום לי היו לא
 היה לא מהם אחד אף כי ספקולציה,

 אותם מביר אני וגם להתפגרות, קרוב
 דת־ התנחלויות־דמח, :דמה חבל שאצלם

!צום־דמה לא למה אז דמה
 עיתון בא הוכחות. כבר יש עכשיו אבל

 ומגלה זה, אחרי ימים כמה ״הארץ״
:ככה

 ראשי שביתת
 ביו״ש המועצות
37ה־ ליומה

״הארץ״ סופר מאת
כירושלים •י .

 האזוריות המועצות ראשי ששד, .
 זה המקיימים ושומרון, ביהודה

 שביתת־רעב ברציסית 37ה־ היום
 בי השבת את יעשו הכנסת, מול

 במקלם״ שהקימו האוהלים מחנה -
 אוהדים עשרות ועימם הששה,
האחרו בימים אליהם : .שהצטרפו

 בשבתות מעט לאכול נוהגים7 נים,
 זאת מכנים שהם כפי או הזגים,

 צומי-ץ ניזונים הם כזית״. ״לטעום
לו ביום ופעמיים במים מעורב

חס. משקה גמים
 בגופם, השומנים שייפת בעקבות

 מסהרחירהן .הרעב שובתי סובלים
 זוהר עזרא סריס׳ נפגעה. וראייתם

 ומנחה השובתים את לפרקים בודק
לנהוג. כיצד אותם

 תזונה לענייני מומחים רופאים
 ב־ מעמד להחזיק שניתן אומרים,

בה חודשים, מספר נחלים דיאטת
 •).*יבת־ך של הגיפגי ,למצב תאם
ר**

הסתיי המשונה הרעב שביתת !תופסים
שבתקו וספרתי, הלכתי .48ח- ביומה מה
 נכנסות שלא שבתות 6 היו הזאת פה

ה יום פסח, ימים שיבעה ועוד בחגים,
 ול״ג העצמאות יום הזיכרון, יום שואה,
 וחג שגת כל לוקחים אם עכשיו, בעומר.

מכניסת וחצי, יום בתור מפסח) (חוץ

 לשאול לי תרשה אז טובח. שאלה
:משל מר בחזרה׳ אותך

 ה- את מאיר, שלך, הבן התחיל איך
יו אתה אולי !שלו העיסקית קאריירה

 ריטורית, שאלה באמת זאת לא. אני ! דע
תענה.

 איזה עם קשר לזה היה לא האם
להסתדרות! ״זיקה״ לחן שיש חברות
לאי האגף ראש היית שאתה זה האם

 עזר מזב״ל, אפילו כך ואחר מקצועי, גוד
בבקשה. תענה תענה, !לא או שלך, לבן

 מהמניות אחוז ארבעים למכור ואולי
 מיליון מאח שלה שהמחזור ״יענא״, של

 לא זה ״מיקרודף״, שליש ולקבל לירות
קלה! התעשרות

 ״בנק הזה הסיפור בכל עושה ומה
!הפועלים״

 איזה מלפני הסיפור כל כמובן, אבל,
 משל מאיר עזב מאז ואולי חודשיים,

 ייצור, פועל היום והוא עסקיו, בל את
 בינך, קשים קונפליקטים שום אין ואז
הקלה. ההתעשרות בענייו ובינו׳ משל, מר

 1ב״ צעד אפילו הוא אולי יודע! מי
!במאי

 48ח- שבמשך יוצא צאתם, ועד החג/שבת
 ״מעט״ הרעב שובתי זללו האלה ימים

״ניזו חם יום שבל מזה חוץ ימים, 11ב־
 (אולי חמה ומשתייה ממיץ לנו נים"
 דיאטה עם אני — בקיצור !).עדשים מרק

מהר. כל־כך מרזה לא אפילו כזאת
 צמים היו אלה אם לבם! אומר מה
שתם במו האלוהים בשביל כיפורים כיום

ד ד מס מ □ עו הצו

 כרס — 1 :לדיאגרמה הסכרים
 אחרי כרס — צ נורמלי. כמצב
 כרס — 3 המועצות. ראשי ״צום״
 כרס — 4 פרנקל. דיאטת אחרי

אמיתי. צדם אחרי

 במרומים היושב היה בגין, בשביל צמים
 צעיר, שחין איזה מזמן בבר בהם שולח
עסק. להם יש מי עם שידעו

שמת העולם, לכל מודיע בזח אני זהו.
 בדיזנגוף שלי רעב שביתת עכשיו נהלת
 ספר את יצרפו שלא ועד ארלוזורוב, פינת

 ויקראו תורת, חומשי לחמשת יהושע
 חושב לא אני תורה, חומשי ששת לזה

להפסיק.
 אמצעי־התיק- של כיסוי דורש ואגי

!שורת
 עזרא ד״ר יבוא אלי שגם רוצה ואני

 את אבל !הצום עומס את לבדוק זוהר
בבית! שישאיר שלו האקדח

בשט לא זח ארלוזורוב פינת דיזצגוף
! חים

דפיקה
שה ק

ם שיוי ע ל
 הורביץ, עם התעסקתי לא מזמן בבר
להת יבול לא באצבעות. לי מגרד ופשוט

 מישנתו בכל נעסוק לא היום זה. על גבר
הבר באיזו רק אלא האיש׳ של הכלכלית

 שלנו חורביץ אמר מזמן לא שלו. קה
 בוכים, הם מה שבעצם ויכוח, באיזה

 במעט שלחם השבר :האביונים העובדים
 דברים יש במדד אבל למדד, צמוד לגמרי

 לחוץ־לארץ, ונסיעות טלפון אחזקת כמו
 את ומקפיצים עולים שלהם שהמחירים

 ונהנים האביונים באים ואחר־כך המדד,
 טלפון לתם אין אם גם המדד מעליית
 לחיץ לנסוע לחם בא לא השנה ודווקא
 אמר זה את בחיי, כולם• במו לארץ,
שמעתי. בטלוויזיה• האיש

 להם שאין אותם שדווקא חזה, הסידור
 המערך, מתקופת ירושה בטח נהנים,

 ואיך העשירים. את לדפוק רצה שגם
השבר לב: תשימו נדפקים! העשירים

 שכר, להם אין כי למדד, צמוד לא שלהם
לע יכול לא עשיר שום אז רווחים. רק

 אני האביונים. של הזה הטריק את שות
 שוב, אסביר אז ברור, לא שזה רואה

 צמוד. שלו שהשכר אביון דוגמות. בעזרת
 על לוותר טלפון, על לוותר יבול למדד,
 לוותר ירקות, על לוותר לחו״ל׳ נסיעה

 חלב על לוותר בשר, על לוותר גבינות, על
 ויתור ומכל — לחם על ואפילו ושמן,

 קופץ, המדד פי כסף, המון מרוויח הוא
 שהוא דברים על יוקר תוספת מקבל והוא

אוכל! לא
לאנ נדפקים. העשירים זאת, לעומת

 הבן או שביט, בומה אייזנברג, כמו שים
 יחליטו אם יעזור לא זה יוני, הורביץ, של

 לחוץ־לארץ, נסיעה על טלפון, על לוותר
תו מקבלים לא שהם מפני גבינות, ועל

בריבוע! דפיקה ממש יוקר! ספת

ל שו קשה פי
 האמריקאים. קשה פישול אותה פישלו

 נפט באירן, שם חיפשו מה ברור לא
צרי שאנחנו לא הפעם• מצאו לא בטח
 הרע, עין בגלל מדי, יותר להשוויץ כים
 אנטבה. על מדבר לא ואני זאת. בבל אבל

 שם חיו התנאים דוגמה. לא זח אנטבה
לגמרי. אחרים
 היו זח אנטבה !באנטבה היה מה

במוס בכלל מדובר ופאן כושים, חיילים
 מזה, חוץ אחרת. קלאסה שזה למים,

 צבאית בפעולה מדובר היה באנטבה
 באוב־ מדובר וכאן אזרחים, בלי פשוטה,

 היה זה באנטבה ענקית. עויינת לוסיה
 לעיר מחוץ בשדה״תעופה מבודד, בשטח

צפופה. עיר בתוך פעולה לנו יש וכאן —
תיכנון! זה האמריקאים. פישלו, ממש

 משחו ללמוד עוד יכולים !ביצוע זה
צריך כלי-רכב. :ראשונה ה בעיי אצלנו.
 כמו נופל ולא שנוסע, למשהו לדאוג

ה :שניה בעייה שלהם• ההליקופטרים
 האנשים, בין קשר שיהיה צריך קשר.

 בעייה בדרך. רבב כלי מיני בל לאבד ולא
 צריך זה את פנימה. החדירה שלישית:

לנ וככה ישנים, כשכולם בלילה, לעשות
ההפתעה• גורם את צל

 משהו. ללמוד יכולים בהחלט זהו. נו,
 ח- בסך מכוניות שלוש-ארבע לקחנו איך
 במו תוצרת־הארץ, מכשירי-קשר עם כל,

ומ הנשק, את לוקחים שיעבדו. שצריך,
הצפו העיר לתוך שקטה חדירה בצעים

 העו- המוסלמית האוכלוסיה בלב פה,
 חלונות, שמשות, לשבור ומתחילים יינת,
ובאל־בירח. ברמאללה ליד שבא מה ובל

ל בחוץ סגו
□ צהוב בפד

 בפנים, וצהוב בחוץ סגול זה מה —
!תלמידים

חמורה. יודע, אני —
!יוסל׳ה בן, —
תמורה. ביוד, אותו שמרהו סיני —
 עוד מי שניסית. תודה יוסל׳ה, לא, —
!חיימק׳ה כן, !לנסות מוכן
המורה חציל, —
 עולת וכמה חיימק׳ח. מאוד, יפה —

חציל!
המורה. קילו, לירות מאח —
מדוע! —
המו והביקוש, ההיצע חוקי בגלל —

כשמטג כי לחצילים, רב ביקוש יש רה.
 קצת מזכירים הם קמח עם אותם נים

ש סלט מהם לעשות אפשר וגם שניצל,

ידנית כשיטה מחציל מים סחיטת
 לנו מזכירים החצילים כבד. לסלט דומה

חמורה. בארץ, פעם שאכלנו הבשר את
ה ירד למה ועכשיו, מאוד. יפה —

היצע!
 בשר מזכיר שהחציל מזה חוץ כי —

 והיום, חמורה• מים׳ הרבה גם בו יש
ה גילו גבוהים, בל־כך המים כשמחירי
 למים. חצילים לגדל להם שכדאי חקלאים

 ואת מהתוצרת קטן חלק רק מוכרים הם
 ומ- הכרמים, את ומשקים סוחטים היתר

גופיות. תופרים הקליפות

 קצת שיהיה הזמן הגיע דעתי לפי
 מותר הליכוד, וממשלת במדינה, שיוויון

לע גם קצת לדאוג להתחיל בהחלט לה
 הזה הדפק על אותם י ולפצות שירים,

מה ירושה שנשאר יוקר׳ התוספת עם
מערך.
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