
 תעודת־כשרות להשיג מאוד
גש כלא שנודעה למיסעדה

חזיר. כשר ושמוכרת רה,
 לקבל להיות. יכול הכל רונן אצל

 לא זו רונן בשביל תעודת־כשרות
בעיה.
משר־הד־ פרוטקציה •

ץ תות ״
ה המועצה אל״ף, וחלילה. חס
 שעומד בן־אדם בי״ת, !מולי דתית

 תעודת־ לקבל יכול בדרישות
כשרות.

זאת? וככל •
 את מה אותם, תשאלי בחייך,

אותי. שואלת זיגל... על נדבר כוא •
התקף־לב, לו לגרום רציתי לא

 הת־ אנשים להרבה שגרם למדות
בצו מתנות מעניק אלוהים קפי־לב.

 לו. שמגיע למי התקף־לב של רה
 ונגד זיגל נגד תביעת־דיבה הגשתי
ההז לי תינתן וכאן איקס, מיסטר
 איש לא שאני להוכיח דמנות
יו שזיגל עד לי, תאמיני מאפיה.

 יצטרך הוא מאפיה איש שאני כיח
מאוד. הרבה להזיע

 ״מזדחי
גי״ בגד

 הציע איקס שמיסטר עובדה ף*
 כדי לירות מיליון חצי לי 1 י

הס ולא נגדו, התיק את לסגור
 מפחדים. הם כמה לך אומרת כמתי,

 התכוון שלא שאמר העובדה עצם
רוננים, הרבה יש כי רונן, לאלי

הרבה טיפשותו על מראה זה
מ;־ הם שלך החברים •
 ששמם מזרחי, ובצלאל טש

.11ה־ כמיסמך מוזכר
 חבר ואני בצלאל של חבר אני

 שמנטש חושב לא ואני מנטש של
 11ה־ של המיסמך מאפיה• איש הוא
 המלאך ולא מסיני, תורה לא הוא

 מכיר אני אותו. כתב גבריאל
 11ה־ מתוך אנשים שני לפחות

וטיס. אני כמו זהו ומאפיה שהם
 ו־ מזרחי האנשים, מי •

? מנטש
שאולי. ורפי מנטש לא,

? מזרחי בצלאל עם ומה • -י
 להגיד מוכן לא אני בצלאל על

מילה.
? למה •
 ש־ ליבי עומק עד מצטער אני

 שחברות מכיוון לטובתו, העדתי
הז וכאשר בדו־סיטריות נמדדת
בי. בגד הוא לו דקקתי
? עשה מה •

הוציא מחוזי בית־מישפט כאשר
 המיסעדה את לפנות שעלי פסק־דין

 שכר־דירה בתשלום שאיחרתי בגלל
 כמיליונר אליו פניתי הבית, לבעלת

 היפנה הוא גרושים. כמה וביקשתי
 רואה אני מאז אחר. למישהו אותי

 מה לי הגיע ולא כפוי־טובה בו
 שלי העדות בגלל לי. עשה שהוא

 שאיני השופטת קבעה בבית־מישפט
לאמון. ראוי
למנטש? סיפרת •
הייתי אם נעלב היה מנטש לא,
 בסכום אותי דחה שבצלאל לו מספר

ויסקי. ארגזי שני של ה לך היד • כ ר  חברים ה
 נשארו האם — מפורסמים

 הפיר־ אחרי גם הכרים לך
 והמישפ־ בעיתונות סומים

? טים
הנמו נשארו. האמיתיים החברים

ברחו. שות
דוגמה. תן •

אל זאב האלוף חיל־הים, מפקד
 אך קבוע, אצלי מבקר היה מוג,
ממני. התרחק לקריה שהתקרב ככל
 מה חשוב לא חבר, נשאר דיין

 שאני יודע הוא העיתונים, כותבים
 מה אחת בעין רואה שהוא יודע

 וטלסקופים משקפיים עם שאחרים
 לא אני טמיר, אברשה רואים. לא

 אלא בצה״ל לאלוף אותו חושב
 אחים, ברית בינינו כרתנו לאח.
 שהתחלתי מאז בכלל, ולרע. לטוב

 עשיתי זיגל נגד שלי במילחמה
נוספים. ידידים הרבה
ץ למשל מי, •

יד אשר של אשתו ידלין, דליה
 משותף ביקור לערוך חשבנו לין. "■

 לשלומו מחשש אבל זיגל, אצל
הרעיון. על ויתרנו
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נעם שבת שומרי
 על״ידי שבהישאלה לאפיפיור!״ יש דיוייזיות ״במה השאלה

 תשובתו על במובן הצביטה, בשעתו, העמים שמש סטאלין,
 של יורשיו עפשיו שמגלים כפי פשוטה, כן כל אינה עליה,
 לא זה (אם בפולין להם שיש בעסק״ביש כאריזמטי רוצח אותו
 מזמן). כבר הפולנים את מצ׳כסלבקים היו הם עסק״ביש, היה
 למולדת בשובו שאגב העובדה, אם קל, חיש לקבוע יקשה לכן

 שמיר יצחק הישראלי שר־החוץ שלו, ממסע״הכבוד־והגבורה
 מדינית משמעות בעלת פאולוס יוחנן האפיפיור עם פגישה החמיץ

 יכולים ואנחנו זה, כהוא מורידה או מעלה היא אין או רבתי
אחרות. קיומיות לדאגות עצמנו את להגביל

 לאפיפיור אם כלומר, באמת, חשובה הפגישה אם מזה, וחוץ
 עניין — לרומא קפיצה לתת יכול שלנו שר־החוץ דיוויזיות, יש
בשלום. מקומו על יבוא והכל — וחצי שעות ארבע טיסת של

 זאת אפיפיורית בפרשה שימת״לבי את שמשן הדבר כך, או כך
התוצאות. או המטרה מאשר יותר הדתי וריקעו התהליך היה

 שמיר יצחק שר־החוץ של מטוסו איחר מעשה, שהיה כפי
 וכך בשר, תלויות שאינן סיבות בשל מארצות־הברית להמריא

 יצחק מדוע השאלה השבת. יום בעצם ברומא נתת שהוא אירע
 שידוע כפי שם, בניו־יורק, השבת את לעשות נשאר לא שמיר

 בתי־כנסת וכמה כמה עומדים ביותר, ומהימן מוסמך באופן לי
 לקבל והסיכויים במיוחד, גדולה אינה זה ביום בהם שהצפיפות

 לחלל יצא ומראש ביודעים אלא למדי, טובים ראשונה״ ״עליה
 פיקוח״נפש של הצדקה שום בלא ליבשת מיבשת בטיסה שבת

 נאותה. תשובה וטעונה נכבדה שאלה היא פיקוח״נפש, ספק או
 ברומא, עשה בניו״יורק השר עשה שלא מה כי לקוות, רוצה אני

בבית־כנסת. מושב למצוא בעיה אין לי, כידוע בה, שגם
 להאשימו אי־אפשר שבוודאי עצמו, שהשר הוא שברור מה

 בצד כי האפשרות, את לאלתר ביטל לא להכעיס, באפיקורסות
 עם פנים יתראה גם הוא רומאי בבית־כנסת כשרה תפילה

 מאחר אבל דיוויזיות. לא או דיוויזיות ובשבת, בקרייתו, האפיפיור
 מהרה ועד שהבריק, לאן הבריק ראש־ממשלתו, נפש שר שיודע
 הוצפנו, נכתבו, המיברקים ששני להניח יש — במיברק נענה

 בשיחת מדובר שמא (או קודש שבת ביום ונשלחו הודפסו פוענחו,
״יצחק, לאמור: — בשבת!) אסורה היא אף שכידוע טלפון,

בשבת!״ לא רק
 ראש״ממשלתו, עם התקשר ושוב שר־החוץ, של דעתו נחה לא

 האפיפיור עם פגישה בזכות שטען מה וטען שהסביר מה והסביר
 ״יצחק, :בשבת) (שוב ונענה — בשבת זה כל — השבת למרות

 היהודים מששמרו יותר — ושמוע זכור ותיבלם! תבוש הלא
היהודים!״ על השבת שמרה השבת על

 ביום לרומא מירושלים שהוברק שכזה, משכנע נימוק נגד
 בגדר שאינו מעשה למנוע כדי השבת, פיקוח״נפש משום השבת

 שמיר יצחק השר יכול לא פיקוח־נפש, ספק או פיקוח״נפש
 והאומה — ומדינתו השר בוטלה• האפיפיור עם הפגישה לעמוד.

 שאין גוי לעיני גם ומה מחפיר, שבת מחילול ניצלו — כולה
!ממנו גוי

 המיסכן, ולאלוהים בגין ולמנחם שמיר ליצחק נא נניח
 כרוכה אינה בשבת שהפעלתו משוכלל, במחשב נעזר שבוודאי

 שרים שני שביצעו החילולים כל את לסכם כדי בחילולה,
 שבפגישה שבת אי־חילול בנגד ולשקללם אחת, בשבת בישראל

 אן שלו. הפתוח בפינקס ציונים להם ולרשום האפיפיור, עם
 את היהודים מששמרו ״יותר חוכמת על דעתכם בעצם, מה,

ז ובו׳״ השבת
הבלים. הבל אלא כלל, חכמה זו שאין חושב, אני

 יבולה לא השבת השבת. את להאניש אי״אפשר כל, קודם
 שגם בשם אחר, דבר שום לעשות יבולה לא שהיא כשם לשמור

 לעשות שיבול מי דבר. לעשות יבולים לא ב׳ יום או א׳ יום
 עושים באמת והם — חיים בני־אדם זה לעשות, לא או משהו,

אדמת. עלי בחייהם וים יום בכל משהו עושים לא או
 רוצה אני היהודים, על בן כל שמרה השבת במה שנית,

 שומרים שלא יהודים מיני כל ורואה סביבי מתבונן אני לדעת!
 לי נראים והם ספר, באיזה כתב שמישהו מה לפי חשבת, את

 היתה באמת השבת אם היסטורית, ומבחינה טוב. די שמורים
 !יותר טוב טיפ-טיפה היה לא מצבנו היהודים, את שומרת

 חיללו השבת, את שמרו לא שהיהודים מפני רע מצבנו !אהה
 שאני מה זה הרי !שמים זראת בלא ערב, עד מבוקר אותה
 דבר, לשמור יכולה שאינה בשבת, לא הוא העניין שבל — אומר
 בבני״אדם אלא השביעי), (היום בשבוע יום אלא היא שאין מפני

 מצבנו אם לרעתם. או לטובתם עושים שהם ובמה בשר־ודם,
 לדורותיהם ישראל ימי בדברי השבת חילול מאזן בגלל רע או טוב

 לעומקה, שתיחקר הזמן והגיע במובן, מאוד, מעניינת שאלה זו
 בני־ של מעשיהם בדיקת על-ידי ורק אך להיחקר תובל היא אבל

 מעשים על לדבר אפשר אין אבל ומעשי״ציבור. מעשי־יחיד אדם,
 שפיכם את אתם השומעים — בשבוע מסויים יום של ופעולות
טובה! פיה היא שבת האם מדבר!

 אלת- (כמין היהודים על לשמור יבולה שחשבת נניח שלישית,
 — לקבוע ויכול רשאי מי המלבה״). ״שבת היא הלא מישנה,

 על היא שמרה עליה היהודים מששמרו שיותר — מה ולפי
 שלא לבם, אומר ואני הוכחה, הטעונה קביעה יש פה היהודים!

 שהשבת בהנחה — אלא זאת, להוכיח בכלל שאי־אפשר בלבד זו
 השפעות של גומלין פעולת באן יש — ופעיל חי גורם היא

 לה שאין בדיאלקטיקה וכו׳ ובו׳ ושילושיות ומישניות ראשוניות
עליה, משפיעים זה ובאופן השבת על שומרים היהודים סוף:

 זה ובאופו עליהם, ושומרת חוזרת והיא אותה, משנים כלומר
 שאינן עד חלילה וחוזר אותם, משנה כלומר עליהם, משפיעה

תרנגולת. ומה ביצה מה יודע
שהמציאו חכמים יהודים היו יודע: אתה אחד דבר אבל

יהודים והיו חוקי״השבת, את שהמציאו יהודים והיו חשבת, את

 החוקים את לעקוף כדי נפש״ ״פיקוח שהמציאו חכמים פחות לא
 בדי ״ספק״פיקוח־נפש" שהמציאו יהודים והיו קודמיהם, שהמציאו

 ועד פרימיטיביים, טאבו חוקי אותם עקיפת תחולת את להגדיל
 מתפרנסים שממש יהודים הגולה ובתפוצות בארץ יושבים היום

 אותם שומר ספק שבלי מה חוקי־השבת, לעקיפת מהמצאות
בריאים. שיהיו למדי, טוב במצב

 ועשו בן, או בן שאמרו באנשים, מדובר הזמן כל ובבן,
 הועילו או הזיקו ואולי רע, עשו או טוב עשו ואולי בן, או בן

ערטילאיים. כוחות בשום ולא לזולתם, או לעצמם
 מה חשוב השבת, יום על היהודים משדיברו יותר בן, ואם

בשבת. עשו לא ומה עשו
החול. ובימות

בעינים אבק £
 השם את להחליף הממשלתית השמות לוועדת מציע אני

ה המעורפל פ י . והמוצק הברור בשם ח ם ל ח
בעיקרית. אסתפק אבל להצעתי, אחת מסיבה יותר לי יש

 נגד אחת יד עשו מבחוץ, בעלי־ברית במה ועימם החיפאים,
 חלמאית — אווילית החלטה לכלל להביא והצליחו עצמם,
 למדינת- מיליארדים תעלה אגב, שדרן — המילה מובן במלוא
לא. או חלמאי במדינה, אזרח לכל כלומר ישראל,

 לתדלק מבקשים שבו הפחם, שינוע בעניין היא ההחלטה
 גרמו, ובעלי־בריתם החלמאים בחדרה. החדשה תחנת־הבוח את

 חיפה בנמל מאוניות פחם יפורק לא כי שהחליט מי שהחליט
 שימלאו חאבק ענני כי ולא, לא לחדרה. ברכבת משם יובל ולא
 את יסכנו חיפה, של ובה) בה (בין המעושן אווירה חלל את

 הכרמלי, הנוף חזות ואת הראות את וישחיתו הציבור בריאות
תחנות־הכוח. מול הפחם לפריקת מיוחד נמל לבנות יש כן ועל

 — לנו אבל אבק, ענני יתרוממו חדרה, מול שם, גם נכון,
 ולכל לחדרתים יזיק ולא משלנו, די יש כבר — החלמאים אמרו

 נחל- בפתח אשר לתחנת״הכוח ממערב המשתרע האיזור תושבי
 (ושרוח מערבית רוח שתגשוב אימת בל חם. שיעוננו חדרה,

 תינוק כל היום יודע נושבת גם חדרה בחוף נושבת מערבית
 בגין דולרים וכן כן בעוד גדל מלידה שחובו במדינת״ישראל,

 — בחדרה הפחם נמל ובמשטחי בדוברות שמות שעשתה הסערה
״מצדה״). את שהטביעו אלה על עלה גלית שגובה סערה

אקולו מיטרדים חלוקת של זה חלמאי סוציאליזם מול אבל
 הפשוטה העובדה ניצבת מדינת־ישראל, אזרחי בין בשווה גיים

 אינם — כלכליות סיבות בגלל כנראה — שלנו שהחלמאים
 מיטרדים נגד משתוללים ואינם מפגינים אינם חמס, צועקים

 — מסויימים דיווחים לפי הגורמים, לחטמם, שמתחת אקולוגיים
 באחרונה ב״מעריב״, שלו המזעזעת בסידרה קוטלר יאיר של כגון

 זו על פי־ארבעה תעלה בסרטן־ריאות החיפאים שתמותת —
 ודווקא — הפחם שינוע בעיית להם נזדמנה הירושלמים. של
נתפסו. הם לה

 מובל הוא ומהם מכרות־פחם, מוקדי יש כולו בעולם בידוע,
 לשנע ניתן כי ספק, של צל שום אין ארץ. ירכתי עד ברכבות

 בהעלאת כרון יהיה שהדבר בלא עצומים למרחקים ברבבות פחם
 היווצרות למנוע הדעת את נותנים באשר — כלשהם אבק ענני

 שיקשה עד אפסי, כה לחדרה מחיפה והמרחק — זה מיטרד
 שהרוחות עד פעוט, כן כל (הוא בינלאומית מפה בל פני על למדדו

 פחם אבק מנת החיפאים לחלמאים גם יעניקו בחדרה הנושבות
 לא, האגדי. האבק מן בפחדם צודקים הם אכן אם — מחדרה

הפחם). מן יברחו לא הם
 ולא היתה לא בכלל, קיימת אינה האבק סכנת !שקר אבל

 החיפאים הסביבתית• האקולוגיה מודעי בימינו״אנו, נבראה
 בנמל הפחם פריקת על בשיניהם להילחם צריכים היו החלמאים

 ישראל רבבת ראשי ;עירם לבני פרנסה תוסיף אשר חיפה,
)(המנומנמים  הטלת על נפש בחירוף להילחם חייבים היו !

 מסיבות קרונותיהם, על לחדרה מחיפה הפחם העברת משימת
 ממשלה נגד להתקומם צריכים היו ישראל אזרחי ן מובנות

 נמל־פחם בניית על והיקר המעט כספם את לריק המבזבזת
 כל״כולו לגופו שהוא צורן, שום בו שאין נמל חדרה, בחוף מיוחד
 הוא גם העולה בהקמתו, האיחור על לדבר שלא כסף, ביזבוז

 תחנת־ תוזן בחדרה פחם יפורק לא עוד כל שבן תועפות, הון
יותר. יקר בשמן־אדמה הכוח

 הישראלית בחלם חלמאים לכמה שגרם התהלין מעניין
 ולסבן נברא, ולא היה שלא עניין בשל שלמה מדינה לחטפיש

 האקולוגי מאבקם אם אתפלא שלא גם ומה בהלכה, אותה
 איזו בוודאי שורשו כביכול, חיפה, פיחום נגד חלמאים אותם של

בה. וכיוצא יוקרה על אישית תחרות
 יצאה היא הכל שבסן חושב ואני זו רשימה מחדש קראתי

אחד. מדבר חוץ מתוקנת.
יותר. קצת רק הם החיפאים חלמאים. כולנו — החיפאים לא
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אור: חיפש
שוקעת, בספינה הכבש היכן חיפש עכבר
לדעת, מבלי לחוץ שבלט קרש על עלה

קיים, לא כבש שום עלה שבח בספינה כי
לים. נפל — פסע פסע, פסע, פסע, וכן
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