
הזמן
שוב

טובתנו ל
 המהי- לתנודות שמתס״לב אם מעניין

 בזמן ישראל של הגינלאומי במצבה רות
 בתנודות במיוחד שמסעיר מה האחיין.

 ממשהו בכלל נובעות לא שהן זה האלה,
 דבר שום אומרים. או עושים שאנחנו

כזה.
 וסכנת בפולין המתוח המצב :למשל
 מאוד״מאוד משפרים הסובייטית הפלישה

 יכול אומרת, זאת ישראל. של מצבה את
 איזו תהיה הזה העסק שמכל להיות

 כמה יגיעו אלינו וגם עולמית, מילחמה
משת מצבנו בינתיים אבל נשורת, פרורי

 התסבוכת המומחים. אומרים ככה פי׳
מז בין היחסים את מחריפה הפולנית

 יותר האלה שהיחסים ומה ומערב, רח
 יותר ישראל של מצבה ככה גרועים,

 מבין לא המטומטם המערב אמנם טוב.
 אולי אבל לו, חשובה ישראל כמה עדיין
 גרעיניות פצצות כמה עליו שיפלו אחרי

 אפילו יהיה מצבנו ואז להבין, יתחיל
טוב. יותר
ו עיראק בין המילחמה למשל, או

 את משפרת הזאת המילחמה איראן.
 :מוכיחה היא כי לבלי־הכר, מצבנו

 במזרח-התיכון אי־היציבות שמקור (א)
 חסר בגללנו שלא ו״(ב) ישראל, אינה
הער על לסמוך שאי-אפשר ו-(ג) נפט,
 לא עדיין המטומטם המערב אמנם בים.
 אבל האלה, החשובות הנקודות את מבין
אח בכלל, נפט כבר לו יהיה כשלא אולי

 של הבארות את יפציץ שרון שאריק רי
להבין. יתחיל סעודיה,

וסו ירדן בין המתוח המצב ולמשל,
 בעיקבות מצבנו שהשתפר איך הו, ריה.

 סורית חטיבה כל !הזה המתוח המצב
 ש- ירדנית דיוויזיה כל לגבול, שהגיעה

 ו- המוראל את העלתה שם, התחפרה
 ושר- הרמטכ״ל בלחיי פרח סומק-נעורים

 והלך, השתפר ישראל של מצבה החוץ.
 ל- בתיקווה המתינו הדגולים ומדינאינו

 שיוכיחו הפגזים, ומעוף החרבות ציחצוח
 אי-היציבות, מקור לא היא שישראל שוב

ה וכל הערבים על לסמוך ושאי-אפשר
יתר.

 בלי והלך השתפר מצבנו ז העניין ברור
ו האיראנים הפולנים, !אצבע שננקוף

ה מדיניות-החוץ בשביל עושים הסורים
 אנחנו !השחורה העבודה את ישראלית

 מתחת ולחייך בשקט לשבת צריכים רק
 שוב הוא ! לטובתנו פועל הזמן כי לשפם,

!לטובתנו
 הפולנית שלתסבוכת לחשוב פחד פשוט

לק יתחיל ואיראן עיראק בין ולמילחמה
סו בין לסיכסוך עכשיו שקורה מה רות
 ח- את לסלק חוצפה, איזו !וירדן ריה

לפ לחם הירשה מי !החזית מקו שיריון
ה לסורים מהגבול, חטיבות שתי נות

 לסמוך שאסור מוכיח בהחלט זה 1 אלה
הערבים. על

דימוקרטיר. טוב, בוקר
 לב. מקרב באמת חברים, לב, מקרב ועידתה• לרגל למפלגת״העבודה מזל־טוב

 זה, את אומר אני אוהב״ערבים שאני בגלל לא הערבים. הוועידה צירי לכם, ובייחוד
אליכם. גם הדמוקרטיה הגיעה וסוף־סוף״סוף דמוקרטיה, אוהב שאני בגלל אלא

 מיכתב במפלגת״העבודה וערבי חדש חבר לי הביא אחד יום כי ;יודע אני ואיך
 18ב- החבר קיבל ממפלגתו המיכתב את במשולש. שלו לכפר הביתה שקיבל רישמי,

 25ב- כזכור, שהיה, לוועידה, הבחירות מועד לפני שלם שבוע כלומר בנובמבר,
!שלם שבוע בנובמבר.

 את להגיש בהחלט רשאי היה שהוא והערבי החדש לחבר נודע הזה מהמיכתב
.1980 בנובמבר 3 עד המקומית הקלפי לוועדת מועמדותו
 בחירות ועדות על-ידי מועמדים רשימות לפירסום האחרון שהמועד לו נודע וגם
בנובמבר. 6 היה מקומיות
 המועמדים ברשימת אי־הכללה על ערער להגשת חאחרון שהמועד לו נודע וכן

בנובמבר. 10 היה
בנובמבר. 14ב־ היה המועמדים רשימות של הסופי שהפירסום לו נודע ועוד

 את נשא המיכתב מה, אבל זה, מכל מתרגש היה לא והערבי החדש החבר
 נודע בכפר חבריו בין והערבי החדש החבר שערך ומבירור באוקטובר, 24ה- תאריך

הבחירות. לפני כשבוע קיבל, שהוא בסביבה בערך מיכתבים קיבלו שכולם לו,
כחן, רענן החבר אל לטלפן הואלתי אז הזה, בעניין שאלות אצלי התעוררו

והדרוזי״. הערבי למיגזר ועדת־הבחירות ״יו״ר במפלגה שהוא
 לי אמר לוועידה," הערבים הצירים את מיניתי בעצמי אני הקודמות ״בבחירות

 בעוד פירסמנו וחופשיות. דמוקרטיות לבחירות לגשת החלטנו הפעם ״אבל כהן, רענן
 לחברים שיוודע להבטיח כדי באל־אנבא, אחת ומודעה במעריב אחת מודעה מועד

הבחירות.״ על הערבים
 מפוקפק די העיתונים עניין וגם תשובה, כהן רענן לחבר אין המיכתבים בעניין

 ואל־קודס. אחרונות ידיעות קוראים הערבים שהחברים שמעתי דווקא אני כי בעיני,
 את להחדיר החליטה אמנם שמפלגת-העבודח זה העסק מכל מבין שאני מה אבל

אחת. במכה לא אבל שלה, והדרוזיים הערביים למיגזרים הדמוקרטיה

השתול׳□
בפולי משהו מבין שאני חשבתי פעם
 לי. לעבור התחיל זה אבל שלנו, טיקה

ה נפסלים פשוט הרגילים ההסברים כל
 לתהליך תרמו בייחוד השני. אחרי אחד
 אפשר איך האחרונות. השנים ארבע הזה

 ורבין פרס עושים מה למשל, להסביר,
לאוטו בגין עושה מה או !לשני האחד
 לבגיןי וייצמן עשה מה או שלו! נומיה

!לידין ותמיר !לאבו-חצירא וגוטליב
ו הזה, העניין על וחשבתי חשבתי

 הסבר הוא נשאר, שעוד היחיד ההסבר
 סופית, למסקנה הגעתי הריגול. מתחום
 ממנה, אותי לחזיז יהיה מאוד שקשה

 מלאה הישראלית הפוליטיקה שכל
 המפלגות בכל שתולות אלה ״חפרפרות״.

 הרגע שהוא המתאים, ברגע צצות ופשוט
 הגדול הנזק את לעשות יכולות הן שבו

ביותר.
 עשרות דיין• זה הראשונה, החפרפרת

 במפלגת-העבודה, שתול דיין היה שנים
קי האחרונות בבחירות שהוכתה ואחרי

 מכת״החסד, את לה לתת הוראה, בל
 לו שהובטחה המישרה את לקבל והלך

במחתרת. סיבלו על ופרס כשר-החוץ,

דן ע
לגגו׳ אישי

 בארצנו, עכשיו נמצא וחשוב יקר אורח
 דרום־אפרי- ממשלת של שר-האוצר והוא
באו אני, כי במיוחד, מרגיז זה אותי קח•

 ארבע לפני מכות קיבלתי לגמרי, אישי פן
 יקרה, לא כזה שדבר כדי בדיוק שנים

 לא בכלל אני סתם, ועוד מכות, ולקבל
אוהב.
 ורודת״לחיים כשתיזמורת-נוער היה זה

ה קהל בפני לנגן באה וזהובת״שיער
ב העברית האוניברסיטה של סטודנטים
התיזמו- הגיעה מדרוס-אפריקה ירושלים.

 קור- חיים על-ידי בשל״י נשתל מרציאנו
 נשתלו שמיר ומשח כהן שגאולה או !פו

 שתל שגם אמונים, גוש על-ידי בליכוד
 וייצמן ושעזר !דרוקמן הרב את במפד״ל

ו !עכשיו שלום על״ידי בחירות נשתל

כולם שתולים, כולם
 עם הזה העניין את לנו יש אחר-כך

 ל- שדומה מצחיק, ממש עניין זח ד״ש.
 של מסוכנים כולו המורכב שירות״ביון

 עמית החפרפרות מתחרים. שירותי״ביון
 יגורי אסף למפלגת-העבודה. חזרו וגולומב

 ריגול משימות כמה לעשות ניסה עוד
 בליכוד. — שולחיו אצל שנחת עד בדרך,

הצו מטעם שתול״בד״ש היה רובינשטיין
 חוזה כנראה היה תמיר לשמואל פים.
 המערך. עם וגם הליכוד עם גם :כפול

 מהחלל מעצמה שם שתלה ידיו יגאל את
 חוצפה עוד היתה הזאת ולד״ש החיצון.
 שחשף תמיר, יוסף את כליברלים לשתול

יותר. מאוחר אליהם והגיע עצמו את
 נשתל שגוטליב למישהו ספק יש האם
ש או !אלוני שולמית על-ידי במפד״ל

/
הפו על-ידי בליכוד נשתל יצחקי שיצחק

!טבריה על
 עוד יש אבל הקלים. המיקרים כאן עד
 ולי עצמן, את חשפו שלא חפרפרות כמה

ה כל אחרי מאוד. עמוקים חשדות יש
 וחשבו- והפריצות המיכתבים של פרשיות

 כבר בומרנג, כמו תמיד שעבדו נות-הבנק
 מחנה בראש נשתל שפרס ספק לי אין

נש רביו ואילו רבין, מחנה על-ידי פרס
 רביו. מחנה בראש פרס מחנה על-ידי תל

 בגין את בטעות חשף כימעט עצמו רביו
 כאשר האחרונות, הבחירות לפני עוד

ה של הסודי הנשק הוא שבגין אמר
 שנכון שמה לגמרי ברור כבר היום מערך.

 זה אבל בבחירות, זכה אמנם בגין נכון.
מחנה על-ידי (השתול שרבין בגלל רק

 האיברים נל גורן:
־ בלב תלויים

בכיס תלוי והלב
 הניתוח חשבונית הגיש

הבריאות לשר
רם, ניצר מאת — — אחרונית׳׳ ,.ידיעות כתבת אבי

10.12.80 אחרונות״ ״ידיעות

 כלם תלויים האברים כד
בכיס תלוי והלב

 הנערות היו חמודים ומאוד ההיא, רת
 לא שבהחלט ההם, הרעננים והנערים
 נמצא לא דרוס״אפריקה שבכל אשמים

 מהם, כהה יותר קצת אחד מתופף אפילו
 תיסרוקת עם אחת חלילנית לא ואף

אפרו.
 שו- והמרצים הסטודנטים לקהל אבל

 העברית האוניברסיטה של חר-התרבות
 של מופתי בסדר הפריע. לא זה בירושלים

כרטי וקנו בתור עמדו הם תרבותי קהל
 כמה פני על חלפו הם מופתי בסדר סים.

 תפסו מופתי ובסדר כרוזים, וכמה כרזות
ומזומ מוכנים באולם, מקומותיהם את
מעולה. תרבותית לחווייה נים

 אנחנו גם קנינו הקהל, כל שנכנס אחרי
מופ סדר ובאותו מופתי, בסדר כרטיסים

 וכשהתחילה באולם, מקומות תפסנו תי
 התחלנו הראשון, הסול עם התיזמורת

 נתגבר" ״אנו כמו שירים מיני כל לשיר
 טהורה, מוסיקלית מבחינה ו״התיקווה״.

 ובטוח עלינו, עלתה שהתיזמורת ספק אין
ל מאוד הפריעו שם שהלכו שהזיופים

 העברית. מהאוניברסיטה התרבותי קהל
 הצליחה לא הוורודה התיזמורת גם אבל
 התרבותי הקהל התחיל ועד-מחרה לנגן,

 שמת־ תרבותי שקהל מתברר להתעצבן.
 כי אלים, מאוד עסק להיות יכול עצבן

 המון הוקפו המפריעים שעשרת עובדה
 אותם וסילק שפטים, בהם שעשה נרגז

ה באווירה שוב, להאזין כדי מהאולם,
ה הנוער לתיזמורת ההיא, תרבותית

דרום־אפריקה. של מהרפובליקה חמודה
ש בגלל מכות לקבל הלכתי לא אני

לבי שלי וההתנגדות מוסיקה, שונא אני
 מזה נובעת לא ההוא שר-האוצר קור

 זח שונא, כן שאני מה כסף. שונא שאני
 האב מצד וסבותי סבי שכל הרעיון את

 שמישהו בגלל לסבון הפכו האם ומצד
 כל שונא אני מאז נחות. גזע שהם חשב

ה על שלו המדינה את שמבסס מי
נחות. גזע ויש עליון גזע שיש רעיון

רואים. שאתם כמו לגמרי, אישי עניין

 בחשבונות-בנק עצמו את סיבך פרט)
מח על-ידי (השתול שפרס כדי מיותרים,

 ככה ממשלה. ראש יהיה לא רבין) נה
עו והוא ראש-ממשלה, נעשה שבגין יצא
 (השתול פרס את להחזיר כדי הכל שה

לשילטון. רביו) מחנה על-ידי
 בפוליטיקה שקורה מה על תחשבו אם

 אני כזה, קו-מנחה לכם כשיש הישראלית
 זהירה הערכה לפי יתבהר. שהכל בטוח
שתו חברי-כנסת כמאה-ועשרה יש שלי,
 נחשף כבר שחלק חפרפרות כאלה, לים

 מכיוון המתאים. לרגע רק מחכה וחלק
 שלי ההערכה טוב, כל״כך הולך שהעסק

 יהיו לא כבר הבאות שבבחירות היא
מפל אלא שתולים, יחידים חברי-כנסת

שתולות. שלמות גות
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