
 שכאילו שלמרות לי מספרים כולם
גישגושים. מלא עכשיו יש ככה, לא זה

 כלל בשביל מילת־חיבה זו גישגוש
 הרמיזות, ההבטחות, הקריצות, המגעים,

 שהמטרה והצביטות הלחיצות הליטופים,
 ליברלי- מרכזי גוש להקים היא שלהם
 יהיה לכנסת, שירוץ ויפה חדש מתון,

ב תיקים כמה ויקבל לשון־מאזניים
הבאה. ממשלה

 האלה המרכזיים הגישגושים במיסגרת
ש אנשים, המון חשוב תפקיד ממלאים

 בשביל כף־נעליים עם היום מסתובבים
ה לכנסת איכשהו עצמם את להכניס

 תנועות, סיעות, מלא שם יש עשירית.
 אחד- בנות וחוליות חטיבות מיפלגות,

ש ח״כים שניים־שלושה-ארבעה-חמישה
עתידם. על בצדק, חושבים,

 רובינשטיין אמנון מחפש למשל, כך,
 מחפש תמיר ידיו, במקום חדש מנהיג

 חדשים, נופים כמה עוד עם מיפלגה
 תמיר הולך לאן הזמן כל מסתכל וידיו

 מיני כל כן. גם לשמה ללכת בשביל
 17ה־ המקום אחרי שיהיו ליברלים,

 הבאה, לכנסת הליכוד ברשימת הריאלי
ה השלישי, המקום רק אותם מעניין
 ויש המרכזי. בגוש והשנים־עשר תשיעי

 שווים שלא בלתי-תלויים ח״כים כמה גם
 זה חוט על גם להיתלות ומוכנים חבל,

המרכזי הגישגושאחר. או

בשביל אלוהינו, ואחד שרים ארבעה מת- מיליון איזה עם עצומה בהצלחה כדי גדול נביא להיות צייד לאלטרור
המזל. ח״כים, עשרים עקרונות, שמונה פקדים, להיגמר מוכרח הזח שהגישגוש להבין

 אח דתפוס
בקרניו! השוד

 להסיר צורך היה מדוע שואלים רבים
בחברון! העוצר את מהר כל-כך

 מפני ראשית, :משיב הצבאי חמימשל
 ;לנצח העוצר את לקיים שאי-אפשר

 התחילה הבניין שתעשיית משום ושנית,
 יפה התאוששות כשיש דווקא לסבול
 מישור- מערי עולה החלה וצחנה בענף,
 את שיקח מי היה שלא מפני החוף
חלקיות. תשובות אלה אבל הזבל.

אח שגורמים היא המלאה התשובה
 החלטה יש שכבר נזכרו בממשלה ראיים

 על שהתשובה הממשלה, של עקרונית
 הוחלט כידוע !בינוי היא בחברון הרצח
שב סלומה יהושע החייל רצח לאחר
 החלטה וישיבה, מוסיאון יוקמו חברון

הטירור! לעצירת מאוד שהועילה

היש התשובה בגיבוש החיה הרוח
 שר״השיכון, היה בחברון לטירור ראלית

 לקסבה להעביר שוקל שגם לוי, דויד
 הזה, השר משרדו. משרדי את בחברון

 קריית-ארבע, מטעם ועדת־היגוי עם יחד
והרבי אמונים גוש היישובים, מועצת

 מדובר שכאן שמכיוון החליטו מלובביץ,
 שחברון ומכיוון אנשים, שישה ברצח

 ירושלים, כמו לפחות קדושה עיר״האבות
 בלב ענקי לפרוייקט-בינוי לגשת יש

בית־המיקדש! הקמת — חברון
 ביצועו שלקראת לגלות מותר עכשיו

 מישרד-השיכון הסיר הזה הפרוייקט של
 בניית על ההגבלה את לאחרונה רק

 הרב של המונע מעצרו גם מיבני-ציבור.
 תבע הרב כבוד כי לעניין, קשור כהנא

 בשכם, דווקא בית-המיקדש את להקים
מחברון! פחות לא הקדושה
 ארכיטקטים, צוות גויים כבר ובכן,

 את סורגות בחברון בית-הדסה נשית
 אמריקאיים, תורמים ושלושה הפרוכת,

מו שמו, לפירסום הסכים מהם שאחד
 התורמים אחד בפרוייקט. להשקיע כנים
ה את להשקעתו בתמורה לקבל דורש
 תובע השני בבניין, המזנונים לכל זיכיון

 לנסקי, ומאיר המיבנה, גג על פנטהאוז
 שאוהל- רק מבקש השלישי, שהוא

שמו. על ייקרא המישכן

מת אני רבותי, ירביץ:ה ייגאל
 הכלכלי. הקבינט ישיבת את לפתוח כבד
 קשה, שהשעה לכם לספר ציין לא
 שבועיים אנחנו רבותי, מוצא. למצוא ויש

 מדד לפני ושבועיים אפריל מדד אחרי
ה הגיע קטסטרופה. תהיה ועוד מאי,
מדי של הגדול שהאוייב להודות זמן

 אבקש המדד! הוא הכלכלית ,ניות
לנושא. להתייחס מרבותי

צו ששר-האוצר ספק אין :מידעי
 ׳,77ב־ כבר זה על תזכיר הכנתי ! דק
 אני היום עד !מהפכני פיתרון לי ויש
 מוצלחת מיפלגתית ועידה מדוע תופס לא

 ומדד שנים, בארבע פעם לקיים אפשר
 לפרסם מציע אני !חודש כל לפרסם צריך
 שנים, בארבע פעם במלואו המדד את

 תקציר את רק לפרסם בחודש ופעם
!המדד

המדובר! תקציר באיזה :הירביץ

ש לממשלה נודע למשל, :מידעי
אחו בעשרה מסויים בחודש עלה המרד

 לעם להגיד צריכה הממשלה ובכי, זים.
 אין האמת! כל את לא אך האמת, את

 את לפרסם אותנו שמחייב חוק שום
 מספיק !המדד עליית שיעור מלוא

 העלייה משיעור אחוזים עשרה לפרסם
!החודשי

ת ידלוף. זה סיכוי, אין :פ
 סוד כעל זה על נכריז אז :מידעי

!ביטחוני

לש מוכן לא אני רבותי, הירביץ:
 עוד יש ביטחון! על דבר שום פה מוע

!הצעות

ת  המדד לשיטת לגשת מציע אני :פ
המדד במרכיבי לכלול למה הגמיש.

 שמחיריהם בייחוד מיצרכים, אותם תמיד
 חודש כל שבסוף מציע אני !עולים
 למדד ונכניס המחירים, כל את נבדוק
 וקצת עלו, שמחיריהם מיצרכים קצת

 שיקלול תוך ירדו, שמחיריהם מיצרכים
 מתונה חודשית מדד עליית לנו שיבטיח
חצי-אחוז! בשיעור

: עי ד  שטות! זאת הכבוד, כל עם מו
יורדים! שמחיריהם מיצרכים אין

 יהיה, שלא למה !נמציא אז :פת
 שיורד הביטחון, תשומות מדד למשל,

!חודש בכל אחוז בשיבעים
ץ  אני אם פעם עוד רבותי, :הורבי

ראשים! יעופו ביטחון, פה שומע
י דויד  ידידי שר־האוצר, עמיתי :לו
 ו־ שומרי־הראש ואחיותי אחי השרים,

 מה- נחמוק לא הבה !מגישות-התה
 !בקרניו השור את לתפוס יש !בעייה

 המדד שעליית הדיוט לכל ידוע יפה
 שעלינו מה כל ולכן מהאינפלציה, נובעת

 כשם האינפלציה, את לבטל הוא לעשות
העוני! את שביטלנו

: י דע ו שיטה! באותה בדיוק מ
: דויד י ו  כאן להפריע! לא אבקש ל

 הצעתי: וזאת נפשות! בדיני מדובר
צר לחברה המלאכה את נמסור הבה

ה את לבטל שתתחייב ידועה, פתית
 לעצמי הרשיתי כבר !בקבלנות אינפלציה

 החברה של נציגה עם בדברים לבוא
קרמרמן! יוסף ידידי בארץ, הצרפתית

ץ: בי ר חולד! לא הו
ד י דוי !עמיתי ולמה, מדוע :לו

ץ רבי חבר הוא קרמרמן כי :הו
שר־הביטחון! של טוב

תוק־תוק־תוק!
!מינהלי מעצר נעצר יהודי !משיח ימות באו יודעים, אתם מה נו,

 — ייגמר זה איפה יודע ומי ערבים, עם מתחיל שזה השנים, כל שאמרנו מה
!מינהלי מעצר נעצר כהנא הרב !נגמר זה איפה יודעים עכשיו

נניח, ערבי, קאדי אם :טובה לו עשו שבסך־הכל זה על מדבר לא אני אז
 שם ומחלק חמושים, כולם כמוהו, ערבים כמה עם ראשון־לציון לאמצע בא היה

 הקאדי מפה, החוצה שיסעו משאיות על היהודים כל את להעלות שצריך כרוזים
 אני מינהלי. מעצר חודשים בשלושה ולא בית-סוהר, שנים בכמה גומר היה הזה

 שעשו לחם הפריע לא פעם שאף פובליציסטים, מיני שבל זה על מדבר לא אפילו
 מגיני-הדמוקרטיה לי נעשו פתאום ערבים, מאות על הזה המלוכלך התרגיל את

כהנא. את כשעצרו עכשיו,
 שומע הזמן כל שאני ק ו ת - ק ו ת - ק ו ת איזה על לדבר רוצה דווקא אני

! !שומעים טוב, תקשיבו עכשיו. ק ו ת - ק ו ת - ק ו ת
 הרבי זה חדשה, הודעה ועד מכאן כמוהו גיבור נולד לא שעוד הזה, כהנא הרב

 אותו — ומכות חזקה יד רק מבינים אצלו ושהערבים ונשק, אגרופים בעד שהוא
 שהוא מפני שאטה, לכלא אותו להכניס כשרוצים תרנגולת כמו צורח בדיוק הרב

 לי נעשה הזה הגיבור סוף! לו שיעשו שם, שיושבים ערבים מכמה פוחד פיתאום
הבי משיקשוק ק, ו ת ״ ק ו ת - ק ו ת ה בא ומזה נו, !ביצים שמשקשקת תרנגולת

בארצנו! נשמע התוק קול הרב! כבוד של הפיתאומי צים
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