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סו היתה האוצר של בחפ״ק הישיבה
 האחרונה, המדד עליית אחרי ביותר ערת

 האווירה מהאלפים. יותר גבוהה שהיתה
 שדווקא אמיתית, אווירת״חירום היתה

 במיטבו, הישראלי הלוחם מתגלה בה
 ו־ הקיר אל גבו עם ניצב הוא כאשר
 לקרב־גבורה. מנהיגו אין־ברירה גנראל

 הסיגריות, בעשן התערבל הסיגרים עשר
 האינפלציה קרבות מצביא ושר־האוצר,

ב החול. שולחן על רכן עקובי־הדמים
המערכה. שדה את סקר תשושות עיניים

מהמקרר, גלידה סיבוב לכולם ״תביאי
האלו לי יסלח שלי, הבנים חשבון על

 קפוצות בשפתיים שר״האוצר סינן הים,״
המזכירה. לעבר

 קצין- אמר קטסטרופלי,״ ״המצב
 נאמן, יעקב הפרופסור הראשי, המיבצעים

 המאמץ שבציר להודות מוכרחים ״אנחנו
 את לבלום מצליחים לא אנחנו העיקרי

 עץ במטה הצביע הוא המדד.״ הסתערות
 היה ניתן שם החול. שולחן על דקיק

 שסומן המדד, בהתקדמות בבירור להבחין
 נעוצים אדומים, קטנים, אחוזים בהמון
 לתוך עמוק חדר האדום הטור בחול.
הכחו כוחותינו על״ידי שהוחזק השטח

 איגרות- של מותשים שיריון טורי לים.
 הצמודות באדמה, עמוק מחופרות חוב

 — חיל״הרגלים גייסות המדד; לציר
 הרצל, כוח וייצמן, כוח מונטיפיורי, כוח
 מעט ;ז׳בוטינסקי וכוח בן-גוריון כוח

 של הכחולה הארטילריה נמצאה מאחור
 ומעל וחבולה, מוכה מטבע-חוץ, רזרבות

שב חיל־האוויר, ריחף המערכה שדה
אופ הודעות של מעופפים בלונים מרכזו

 אחרי נראה המצב לעיתונות. טימיות
 כבר המדד של הזדוניים האחוזים יאוש.

עצמו. לחפ״ק התקרבו
 מימין,״ נוסף גדול איגוף בעד ״אני

מהמודיעין, סדן עזרא הפרופסור אמר

 ההומור
תנו מציל או

 שמצליחים בארץ שהיחידים חושב אני
 מפ״ם. זה כאן, שקורה מה באמת לתפוס
שה מזה ונרגשת נרעשת כולה הארץ

 ספסרי-בורסה .10* בכימעט עלה מרד
 למלכודת, מחוץ עכברים כמו מתרוצצים

 לא הורביץ ברדיו׳ בוכה כימעט משל
ה שחורה, במרה בגין להגיב, מוכן

 יגמרו בדיוק איך יודעים לא עובדים
 ברוכות־הילידים במישפחות החודש, את

 פירורי- שלושה מבורך ילד כל מקבל
 זה מפ״ם ואת — לארוחת״ערב לחם

מצחיק.
ה המדד עליית לקראת :שימו־לב

 נושא ״טוטו-מדד״ מפ״ם עשתה אחרונה
 15ב״ לטלפן יכול היה הציבור פרסים.
 ולמסור ,9.00—16.00 השעות בין בחודש,
 נאמר, כך המדד, פירסום ועם ניחוש•

 מיש- מול בלונים" מפ״ם נציגי ״הפריחו
 מכל עושים הם צחוק ממש רד־האוצר.

 שר- אפילו שצריך. כמו בדיוק העסק,
רוחו ממצב לרגע יצא שמענו, כך האוצר,

האפרטהייד נגד מפ״ס של הפגנה

הבלונים. מפריחי עם יד ולחץ המדוכדך,
 מה לכל להתייחס צריך ככה !זהו

ה- רוח עם די !הזאת בארץ שקורה

 בו ״טוטו־מדד״, זזיום עורך במפ״ם הצעיר הדור
 הסתכמה בכמה בדיוק לנחש שיצליח למי פרם יינתן

 חלק לקחת המבקש הציבור נובמבר. בחודש המדד עליית
 בין ,03־267601 בטייפון זאת לעשות יכול ב״טוטו־מדד״

אחה״צ. 4ל־ 9 השעות
 יפריחו הצהרים, אחר 5 בשעה המדד, פירסום עם

 בקרית האוצר, משרד מול — בלוגים מפ״ם נציגי
 סולם קשור יהיה שישוחררו לבלונים בירושלים. הממשלה

 האינפלציה ״עליית את לסמל כדי השמימה, שיעלה
לשמים״.

 והקיטורים הריטונים עם די !נכאים
 קצת !הלאומי המוראל את שמורידים

!הומור קצת חברים, הומור,
 גילתה מפ״ם שדווקא מאוד משמח זה

 שפעם לי שסיפרו זוכר אני זה. את
 של הפגנות עושים היו האלה המפ״ם•
 כשמפא״י אפילו כאלה, ודברים פועלים

 בשילטון, הליכוד עכשיו בשילטון. היתה
מפ ומפ״ם — חמור יותר הרבה המצב
!יופי !בלונים ריחה
 למשל, למפ״ם. רעיונות כמה עוד לי יש

 דרום- של שר־האוצר בארץ כשמבקר
לצ מפ״מניקים עשרה יכולים אפריקה,

 בריקוד- ולצאת בשחור פניהם את בוע
 ראש־ מישרד מול קש חצאיות עם קרב

 ויש מאוד, מצחיק יהיה זה הממשלה.
 למפ״מני־ ילחץ ששר״האוצר טוב סיכוי
 לתלמידים כשיורים או, הידיים. את קים

 מפ״ם יכולה ברגליים המערבית בגדה
 פרוטזות לאיסוף היתולי מיבצע לערוך

הלאה. וכן ובעולם, בארץ שונים מנדבנים

 נבעת ״השתגעת?״ ניסינו." לא שעוד
 הרי ? אחייה אני ״ממה שר-האוצר,

 לטובת המיפעלים על שוויתרתי יודע אתה
בני.״

 האופטימיות המילים שתיקה. השתררה
 הועילו. לא המיבצעים בחדר שהושמעו

 דבר ששום המפקדים ידעו בסתר-ליבם
 מרחיק- ממש, מפתיע צעד רק יעזור. לא

 האי־ או אנטבה של מהסוג משהו לכת,
ה מן בשקיקה נגס שר״האוצר רוויזיון.

 באחוזים בתיעוב נעוצות כשעיניו גלידה,
 לפתע נפשו. שנואי הקטנים, האדומים

עיניו• אורו
 ונמוג, שהלך בהיסוס אמר ״למה,"

?״ השקל תרגיל על נחזור ״שלא
וסדן. נאמן קראו השקלי״ ״תרגיל
 אמר השקל,״ תרגיל כך, ״בדיוק

 לקחנו אז. עשינו מה ״תזכרו הורביץ,
 ועשינו והעלובות, הקטנות הלירות את

 עשר כל ויפים. גדולים שקלים מהן
 שביצה במקום אחד. שקל — לירות
 פחות עולה היא לירות, שמונה תעלה

?" חותר אני לאן תופסים משקל.
וסדן. נאמן אמרו תופסים,״ ״לא

 וסומק־ הזדקף, שר-האוצר לב,״ ״שימו
 ? שלנו האוייב ״מי בלחייו, עלה נעורים
 כל שעולה הזה המדד י נכון המדד,
המדד זה מה נבדוק בואו אבל חודש.
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ט ע מ כ
הפר כל שכימעט איך מאוד משונה

הק על לסדר־היום שעברו כימעט שנים
 שעבר. בשבוע בישראל חדשה מפלגה מת
 חבר-הכנסת הקימו הזאת המפלגה את

 לשעבר חבר־הכנסת בארי, ידידיה לשעבר
 נתק׳ה ראש־העיר כיטעט בן־פורת, מרדכי

 וגם לשעבר, כימעט־אלוף גם שהוא ניר,
 יגורי. אסף לשעבר חבר-הכנסת כימעט

 קוראים בדיוק איך זוכר לא כבר אני
 כימעט אני אבל הזאת, החדשה למפלגה

 במרכז מופיעה ״מרכז״ שהמילה בטוח
הזאת. המפלגה שם

 לסדר״היום שעברתי כימעט אני, גם
 את שמשך מה אבל המפלגה, כינון על

 המפלגה, של המטרה הגדרת היתה ליבי
 לשעבר חבר־הכנסת כימעט שאמר כפי

 המערך חזרת את ״למנוע :יגורי אסף
לשילטון״.

 איך התעניינתי. מאוד דווקא בזה
למ והלשעברים הכימעטים כל חושבים

 ובכן, ? לשילטון המערך חזרת את נוע
 יגוייסו, המפלגה פעילי כל פיתרון. יש

 בור באדמה יעשו השילטון מול וממש
 מייד שטיח. עם יכסו הבור את ענק.

 לעלות ירצה כשהמערך הבחירות, אחרי
 ובום- השטיח, על יעלה הוא לשילטון,

תי וככה הענק, הבור לתוך יפול טראח
 תוכנית ממש לשילטון. המערך חזרת מנע

 מאלה דווקא לכם. אומר אני שטנית,
להיזהר. צריך

 הגלידה את פלסטיק בכפית אכל שכבר
מצי קולות והשמיע המזכירה, שהביאה

 לפחות — יעזור לא זה ״אם מענגים. צה
 שעשו כמו חרוכה אדמה אחרינו נשאיר

לנפוליון.״ הרוסים
 שר־ אמר מבריקה,״ ״איסטרטגיה

 אני פרופסור, הכבוד, ״כל ביאוש, האוצר
בעד.״

 השכר,״ כל החרמת לנסות ״אפשר
היחיד הדבר ״זה נאמן, הקמב״ץ, אמר

 אחוזים, זה המדד בסך-הכל! הזה,
?״נכון

בראשם. הינהנו וסדן נאמן
ש כמו 1 תופסים לא עוד אתם ״נו,
 ככה אחד, שקל לירות עשר מכל עשינו
 עכוז אחוזים עשרה מכל עכשיו נעשה
 ש- בטוח אני !לזה נקרא עכוז !אחד

 מקור לזה למצוא יוכל ראש״הממשלה
 עכוז שם כתוב בטח שלנו. בתנ״ך עברי

״1 השירים בשיר אולי מקום, באיזה

 במקום !גאון אתה ! נפלא ! ״נפלא
 בחודש אחוזים עשרה של מדד עליית
 צרח אחד!״ עכוז של מדד עליית תהיה

נאמן. הפרופסור
 מאה של שנתית אינפלציה ״במקום

 אינפלציה לנו תהיה אחוזים ושמונים
ה בעולם כמו עכוזים, שמונה-עשר של

סדן. הפרופסור צווח !״ חופשי
 — ״נאמן שר־האוצר, אמר ״סוכם,״

 מ־ מקור בגין עם לתאם אחראי אתה
 את להכניס אחראי אתה — סדן התנ״ך.
 לפעולה, ניגש החדש. לתקציב השינוי
״אדום סדין חברים, !
 ״עכוז נאמן, קרא אדום,״ סדין ״לא
 עכוז מיבצע הזה, למיבצע נקרא אדום

אדום."

רזן ת פי ת ה י עי ב ל
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 האלכוהול יצרני זה. את עשו הם שוב
אחו עשרות בכמה המחירים את העלו
 על סיפורים להם היו לא הפעם זים.

כא קישקושים או הענבים מחירי עליית
 לקראת זה את עשו פשוט הם לה•

 שבהן המתקרבות, הסילבסטר חגיגות
 לשתות מסורת האוהב ישראל עם רגיל

אלכוהול. הרבה
 עוד ? עשיתי לא ועוד להם אעשה מה

 ליקר עושים איך אתכם אלמד פעם
 העלאות מיספר קנדי? ויסקי או אגוזים

ה ממיספר גדול יותר בשנה המחירים
 להכין שאפשר האלכוהוליים משקאות

בזול.
 לכם ממליץ הייתי חוקי, היה זה אילו

ב מומחה שלי, חבר למשל. חשיש, על
ה שלמרות לי הסביר האלה, עניינים

 עדיין הוא הזה, החומר במחירי עלייה
 של אחת שאחטה מקוניאק. זול יותר

 שוות- היא טוען, הוא טוב, לבנוני חשיש
ישר ברנדי כוסיות לשלוש סוטולי ערך
 לא חשיש אבל משמין. לא גם וזה אלי,
מהפרק. זה את נוריד אז היום, חוקי

 מחירי בגלל רעיון• לי יש מה, אבל
 בברזיל מייצרים קורא, אני כך הנפט,

 ועושים מכוניות, להניע בשביל אלכוהול
 ה- בעולם. אחרים במקומות גם זה את

ש היא, בינתיים, הזה העסק עם בעייה
 אם אבל מהבנזין. יקר יותר האלכוהול
 זה מה מהבנזין, יקר יותר האלכוהול

מ זול יותר שהבנזין אומר זה אומר?
! אלכוהול

 בלתי־מתקבל נשמע אולי זה רבותי, כן,
 הצרות כל שעם ראשון, ממבט על-חדעת

ב האלכוהול יצרני אופ״ק, לנו שעושה
 זח. ככה אבל צרות, יותר לנו עושים ארץ.
 אז עובדה. זו מאלכוהול. זול יותר בנזין

 לעבור שצריך המסקנה ? המסקנה מה
 קצת לשפר צריך אמנם בנזין. לשתיית

 חומרים כמה לו ולהוסיף טעמו את
ל הפיתרון זה בעיקרון, אבל משכרים,

האלכוהול. בעיית
 לעבור יכול לחסוך, רוצה שבאמת ומי

סולר. לשתיית
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