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קשה בוחיורה
 על ניצבים גלילי וישראל בגין מנחם

 פדי נאום, אותו ונואמים נמח אותה
 על״שם הכביש את רישמי באופן לחנוך
ש ספק/ ללא חשוב, כביש אלין. יגאל

 בדיוק המדינה, ביטחון את יגביר ראשית,
ב שפיתחנו העניפה הכבישים רשת כמו

 לאחווה הרבה יוסיף ושנית, סיני, מדבר
 על-פני אלה שיחלפו וערבים יהודים בין

בצפי המאוכלסים לאיזורים אלה אלה,
המאוכל לאיזורים ואלה בערבים, פות
ביהודים. בצפיפות סים

ה על מאוד מקשה כמובן, זה, וכל
 מקל גם אך והמערך, הליכוד בין בחירה

מאוד. עליה
!ביחד מסתדרים אלה שני ואיך
 בגין כמו כמעט לי, תאמינו מאוד, יפה
וגלילי.
 כי יותר, קשה הבחירה אחד, מצד

להח שקשה דומים, כל-כך וגלילי בגין
 מצד ואילו לבחור• זאת בכל במי ליט
 דומים, כך כל הם בי קלה, הבחירה שני

 אז בוחרים. במי משנה לא בימעט שזח
להתלבט! למה

אמונה קצת
ו הערכות פרשנויות, יש הזמן כל

 יקבל וכמה המערך יקבל במה תחזיות,
 עם ירוץ אם הורביץ יקבל וכמה הליכוד,

 אם דיין יקבל וכמה דיין, בלי או דיין
 הוויכוח אבל דיין. בלי או דיין עם ירוץ
 הוויכוח הוא במדינה שיש מעניין הכי

 הוויכוח זהו עכשיו. מתנהל לא שדווקא
הבאות, בבחירות למפד״ל שיקרה מה על

 :טוענים הפוליטיים המומחים מיטב
 אבו- של המישפט יקרה. לא דבוז שום

התוצ ייגמר, אם וגם ייגמר, לא חצירא
 עיסקי סביב החקירה חשובות• לא אות

 הציבור ובכלל, תתחיל, לא משרד״הפנים
 מיוחד ציבור הוא במפד״ל שבוחר הדתי

 כאלה. מדברים מושפעים לא הם במינו.
 אצלם נקרא לא זה המדינה, על לעבוד

 לישיבות כסף לחלק רע. משהו לעשות
נר אפילו כזה דבר למשל, קיימות, שלא
 יהודית פיקחות מין נחמד. להם אה

 ש- יודע הדתי הציבור שבזאת. ממזרית
 ובסך־ שלו, לאינטרסים דואגת המפד״ל

 ש• סימן ״חריגים', יותר שיש מה הכל
 מיטב טוענים לבן, עובדת. יותר חמפד״ל

יע מה חשוב לא הפוליטיים, המומחים
 הדתי הציבור — המפד״ל עסקני שו

 את ישים שעון ובמו נאמן, יחיה הזה
הדין. ביום בקלפי ה־ב׳

 נשמע הזה שהטיעון להגיד מוברח אני
 ח- בזמננו. שאומרים כמו אמין, טוב•

בצורה. בחומה לצידו ניצבת היסטוריה
אמונה לי יש לעשות, מה אני, ואילו

קלה. □חידה

 אדם הוא הדתי האדם ואפילו באדם.
מופי אנושיות של הסימנים בל בשבילי.

ו פעם, תיבדקו לאחד. אחד אצלו עים
ל מסרב פשוט אני צודק. שאני תראו

 בכיפה מתמצה הדתי שהאדם האמין
קודקודו. על חובש שהוא

 להאמין רוצח אני באדם אמונתי למען
ה בבחירות רע משחו יקרה שלמפד״ל

 שבל יתכן, לא פשוט יתכן, לא קרובות.
 ב׳ ששמו כמה, או אנשים, אלף 150ה־

ל שאפשר חושבים האחרונות, בבחירות
ש היפים הדברים ובבל באלוהים האמין

 בדיוק זמן ובאותו בתורה, עליו מספרים
 ל- שיש המופלאים בתריסר גם להאמין
ש להאמין מסרב אני בכנסת• מפד״ל

ובתמים באמת חושבים הדתיים האנשים

 חוד של האינטרסים את לקדם שאפשר
 משונים טריקים בעזרת השמיימי מעלתו

שכאלה.
 4 יפסידו שהמפד״ל להאמין רוצח אני

 2 גם .3ב־ אפילו מסתפק אני מנדטים.
סדום. לא זה המפד״ל .1 אפילו הולך.

ב מאמין אני אבל תמים, אני אולי
מאמין. אדם אדם.

דבש
 אותו על בדיחה אותה את מכירים

 איך :אותו שאלו !מפאריס שחזר רומני
!היה

הרומני. השיב ליקקתי״, לא ״דבש
 לא בטוח, אני מנדלביץ, יוסף גם ככה
 שנים עשר הסובייטי. בכלא דבש ליקק

 ברגל. הולך לא זה טובאריץ', כזה, במוסד
ה את לשבור שם שמנסים לגמרי בטוח
 יום, אחרי יום בכלא, שנים עשר אדם.
זוו פשוט נורא, ובו/ שבוע אחרי שבוע

 לא אתה שם אצלנו. הכלא במו לא עה.
חוקי על עבירה שעברת בגלל יושב סתם

 באירוע אותי שמעניין מה ובו/ צדק מי
הספורטיביים. הצדדים זה

 מכבודו, במחילה ביטון, צ׳רלי ח״ב
 שבספורט מעריך אני רבע-עוף. בערך הוא

 ל- מישקל-זבוב בין משהו הוא האיגרוף
 למטה עד מלמעלה בל-בולו מישקל-נוצה,

 אחרי קילו 60 עד 55מ- יותר שוקל לא
צהרייים. ארוחת

 — זאת לעומת שמיר, משה הסופר
 הייתי שפעם אני, אפילו !עליו תסתכלו

 לא בחיפה, פרוע בדיסקוטק שומר״סף
אפי בסימטה בו להיתקל רוצה חייתי

 שמיר, למר לו, יש כבדות ידיים לה•
 ומה שריריות, ושוקיים מוצקות ירכיים
מבונת״המילחמה של היציבות על ששומר

 רבות שיטות ובשיש נו, שלנו. כמו הגון
 מנדל״ שיטת גם שיש הפלא מה כל-בך,

 אהבתם את מביעים מישפחתו בני ביץ!
 מיני לבל מרביצים הם במכות. ליקירם
 מנדלביץ יוסף יודע ובבה בסביבה, אנשים

שיטה. זאת גם אותו. שאוהבים

 ה- בוועדת המכות אחרי דקות במה
 חבר- רואיין הכנסת, של והקליטה עליה

 בערך משהו ברדיו. שמיר משה הכנסת
 לאומה אומר אני שנים :האיש אמר כזה

לשמוע, באים לא ואתם חשובים, דברים

מילוא רוני ״כ ח

 עבירה, עברת אם שם, וזהו• המדינה,
וחו רע, אדם אתה המישטר, אוייב אתה

 אליך ולהתייחס בך להתעלל הסוהרים בת
 לכם, אומר אני זוועה, שאפשר. גרוע הבי

זוועה. פשוט
 ז הזאת הנקודה את מדגיש אני למה

ב זה את להביא שצריך חושב אני בי
ושומ מנדלביץ על כשמסתכלים חשבון

התחש קצת רבותי. יחס׳ קצת אותו. עים
 זאת אני, חבנאדם. על שעבר במה בות

 יושב הייתי אני שאילו בטוח אומרת,
 יוצא הייתי לא שנים, עשר בזה בכלא

 ולא ובנפשי. ברוחי בריא לגמרי מהעסק
 לנו שמספרים למה להאמין אם אני. רק
 אז הסובייטי, בית־הבלא על השנים בל

 יוצאים היו לא מהאסירים 950/0 אולי
 וגם שנים. עשר אחרי נורמליים לגמרי
 יוצאים היו לא הנותרים האחוזים חמשת
 לוודאי, מאוד קרוב שנכנסו• במו בדיוק

 שיוצא מי שכל לומר, מנסה שאני מה
 הוא, שנים עשר אחרי סובייטי מכלא

לולו. קצת להגיד, איך
 שמנדלביץ לומר מנסה לא אני תראו,

 אבל הנקודה. זאת לא לגמרי. משוגע הוא
 יוסף אומר, שהוא מה האמת, את להגיד

 לווינגר הרב את מזכיר די מנדלביץ,
 הוא כהנא הרב ואת ז לא מקריית־ארבע,

הנקו את תופסים ז קצת לבם מזכיר לא
 עשר לשבת מוברחים לא כנראה ז דה

רעיו לקבל בשביל הסובייטי בכלא שנים
בהח זה אבל להם, שיש במו כאלה נות
עוזר. לט

אהבה
שרוח הרבה באהבה ספק שום לי אין

 עשר ליקירם. מנדלביץ מישפחת בני שים
 נמרצים, געגועים אליו התגעגעו שנים
 רגש בהחלט זה אהבה הגיע. הוא והנה,

 כהונתו שנות ובמשך אותו, להביע ששווה
 גם הארץ בדור על-פני האדם של הרבות

אה להבעת מאוד רבות שיטות התפתחו
בעיתון לתאר נהוג לא מהן שחלק בה,

שמיר משה ח״סרוס יוסף ח״ס

 אמצעי חלק״גוף זח הזאת המשוכללת
בהלכה. ומפוטם עבה גדול,
 הדמות בדיוק לא הוא רום יוסף גם

 איש השברירן. הפרופסור של הספרותית
 האגרוף קוטר רום. מר הוא מאוד בריא
 סנטימטרים, 15ל- מגיע מעריך, אני שלו,

 עם נפלאות חולל עלי מוחמד ואפילו
 קצת לו חסר אולי מזה. פחות קצת

 הרגליים עבודת וגם לפרופסור, אימון,
תש אבל פעם, שהיה מה לא זה שלו
שלהם. את עושים בהחלט קילו עים

 קצת הוא מילוא• ח״ב הינוקא ולבסוף,
 לו יש אבל שותפיו, משני נניח, נמוך,
 שנקרא. מה ספורטיבי, נאה, גוף מבנה
בל נמרץ בל״בך, צעיר חבר-כנסת כאשר

ב קדימה מסתער לחימה רוח ומלא בך
 לחיות אחד לאף מציע לא אני אומץ,

בסביבה.
 סדר- את שתיארנו לאחר עבשיו, ובבן,

 מה שם. קרה מה להבין ננסה הכוחות,
 ״עמד שמיר שמשה למשל, אומרת, זאת

 רוצה לא אני עימו? ורעיו הוא בפרץ״,
 פנתר״מח- אבל, ביטון, בצ׳רלי באן לפגוע
 היו לא הזה בקרב סיכויים הרבה פנתר,

קדי מסתערים באלה שלושה באשר לו.
 לשכוח יבול פשוט צ׳רלי בפרץ, לעמוד מת

מזה•
ה בבל יותר אפילו אותי שמעניין מת
 :הבאה ההיפותטית השאלה היא עניין,
ב עומדים חיו המופלאים שלושת האם
ל אמיר ז׳אק במו אחד נגד גן פרץ

!גרופר פסח או ז משל
 כל-בך אוהב לא שאני נקודה עוד ויש

 כאשר דווקא אבל בדרך״בלל, להזכיר,
 זו בפחץ הפעם שעמדו בחברים מדובר
 או״ להפגין הנאות המקום נעימה. חובה

 חנע- וערביה המולדת למען גופני מץ־לב
 מה, משום אני, הקרב. בשדה הוא לים,

 לקאריי- הנוגע מסעיר דבר שום זוכר לא
למע הללו. השלושה בל של הקרבית רה

 קאריי- להם היתה אם זובר לא אני שה,
בכלל. קרבית רה

 נגד דווקא בזאת קאריירה להתחיל אז
!ביטון צ׳רלי

עו אני אחת כשפעם אבל משדרים. ולא
את מעניין זה פתאום בפרץ, בגופי מד
כם.

 אני בפרץ״ בגופי ״עומד המילים את
מאוד. רב בבירור זוכר

 עמד לא מהתחייה שהח״ב היא האמת
 יוסף הפרופסור חח״ב גם בפרץ. לבדו
 רוני הצעיר הח״ב וגם בעדו, סייע רום

 מכנסיו. בכיסי ידיו את שמר לא מילוא
הזח. בפרץ עמדו כולם

ערביים, לשיפוטים כאן נכנס לא אני

ביטון צ׳רלי ח׳׳ב


