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מכחכים
ל ב מז טו

 בעיתונות הידיעות לפי
 את בוושינגטון מתלבטים

ה בעיקבות לברן יש מי
 את בישראל, בחירות
 בהישג שזכה פרס שימעון

 בגין מנחם את או אדיר,
לוודאי) (קרוב שירכיב

הבאה. הממשלה את
ה את לי מזכיר הזה העניין

הבא: סיפור
 את ברל ■שואל בבית־הכנסת

 אומר אתה ■מי אחרי ישמרל
אש־ אחרי :■שמדל משיב י קדיש

 היו השררה בסולם וטיפוסו האיש
 להלן !מתמדת. בחתרנוית מלווים

 דרך: ציוני כמה
 ב־ בן־גוריון : 1955—1953 #

 מישרד־ כמנכ״ל פרס שדה־בוקר,
ושרת. לבון נגד חותר הביטחון

 -וראשי פרס : 1963—1956 !•
גול !נגד חותרים מערכת-הביטחון

זמישרד־החוץ. דה
 פרישת אחרי : 1964—1963 •1

 ובמרכזם אנשיו, מנסים בן־גוריון
 נגד עצמאי כוח בסיס להכין פרס,

אשכול.
* רפ״י. ■מוקמת : 1967—1965

ני תוך המערך נגד חתירה מסע
פא יצירת הכלכלי. המשבר צול

מנוגצ-אני□
 מרידור של המצאתו

מפעי האנרגיה בשטח
ה של דימיונו את לה

קורא.
 ואשפה זבל לכולם בידוע
להו תחת ולכן היטב, בוערים

 ולפזרו למטה הזבל את ריד
 גרו־ על העולים בפחי־האשפה

 ול- לליכלוך וגורמים ■תיהם
 בהם. להשתמש אפשר צחנה,
 כל על להתקין יש כך לשם

 יעלו שאליו קיטור, דדו גג
 יציתו אשפתם, את הדיירים

 קיטור יעלה הדוד הזבל, את
!בחי אנרגיה הבית לכל ויספק

 את לסבסד תשמח העיריה נם.
 לה ייחסכו שכן דודי־הקיטור,

 ומיליוני שבייתה ימי אלפי
תה בחיריה והמזבלה שקלים,

פורח. לגן־שעשועים פוך
 להשתמש אפשר זה בפטנט

 במקום מכוניות. להנעת גם
 מכונית כל תהיה דלק מיכל

ו שיוצת זבל, בפח מצויירת

ארידור ממציא
אנרגיה

 ייגמר כאשר המכונית. את יניע
מכו את הנהג יעצור הזבל,
ה חדש, בזבל ויצטייר ניתו
 הדרכים. בצירי בשפע מצוי
 לייצא תוכל ישראל — ואגב

 העולם. לכל וזבל אשפה עודפי
תל־אביב שלובפקי, זאב

 אשתך והרי בדל: מתפלא תי.
 משיב י רבות שנים לפני נפטרה
מכ שינית. התחתנתי כבר :שמדל

 מזל לך מגיע כך, אם ברל: ריז
טוב!

בין, שימעון בני־ברק שי

? ■ר■ו**ם ב מיהם
ה עיני את מאיר הרב

 מיהם ומסביר הדיוטות
ביריונים.

 והבריונות שהבריונים היות
 ובעיקר הליכוד מהוגי באים

עו הליבוד־וזרות ובראש מחרות,
 שגיור ה׳ ששם בגין, מנחם מד

 ה־ ישל בפיו מאשר יותר בפיו
 לפנות עלינו מסטמאר, אדמו״ר

 ה״בריו־ יעל המדברים למקורות
נים״.

ה ע״א, נ״ו דף גיטין במסכת
 ריש סיקרא אבא איותו על סיפור
 רש״י מפרש דירושלים. בריוני

 — בריונים המידה פירוש כי
 למילחמה. ופוחזים ריקים אנשים

 אבא כי ואומר, רש״י מבאר ועוד
 בריוני ■ראש ■של ישמו כך סייקרא,

 חולק זה ביאור ועל ירושלים,
 בפירושו היות, הירש צבי הרב

 :ואומר חיות״ ■מהר״ץ ״חידושי
 בריוני ריש כי נראה ״לדעתי

 כי סיקרא אבא מן העתקה הוא
 — ורומי יווני בלשון סיקרא
רוצח."

טפדיקר, דויד הרב
ירושלים

□־סיפרם
 של המאלף התיאור על

כ פרס שימעון של גורלו
ה מהמיתולוגיה גיבור

(״ה סיסיפוס — יוונית
),2288 הזה" עולם

 גורלו את להבין ■ניתן לדעתי
ה בעזרת האיש של הפוליטי

של התקדמותו ישלו, ביוגראפיה

-ששית־הימים. מיליחמת ערב ניקה
 למערך. חוזרת רפ״י : 1969 •1

מבפ השילטון ׳לתפיסת התארגנות
נים.

 שר־בי- פרם : 1977—1974 •1
מת חתירה רבין. בממשלת טחון
רבין. תחת מדת
 וחברי פרם : 1981—1977 !•
 ׳תבוסת את מנצלים אחרים רפ״י

 * מנגנון על להשתלט כדי המערך
־* המיפלגה.

 החתירה פרסו -של !בעייתו מהי
 כך כדי עד מהנה עיסוק הפכה

 הפך האמצעי המטרה: שנשתכחה
 מפחד לדעתי עצמה. בפני למטרה

 כי מראשוית־הממשלה׳ פרס מר
ביו הרם לתפקיד יגיע הוא אם
לחתור? יוכל מי נגד — תר

 פקד טנטלום של גורלו אגב,
 ב־ הביניים דור מבני אחרים גם

 ז״ל. ואלון דיין העבודה: מיפלגת
 כוחו בכל נאחז הישראלי הבוחר

 ומעדייפם המייסדים דור בשרידי
בצדק. ואולי ההמשך, דור פני על

) אוסטרובסקי, עמי
בני־ברק

א ם1*גט1 ל מט*ד
 ולבן קובע, אינו אחר קול

שחוש פמו להצביע צריך
 פרנקל שלמה טען כך בים,

״העו ושב, עובר (חשבון
).2288 הזה״ לם

והיחיד״ האחד ״הקול לדעתי,
 שמשנה הוא הקובע, הקול הוא —

 ׳ ומורידן. מיפלנות מרים ■מישטרים,
 של אוסף הן הבחירות תוצאות

 כששילשלתי ואני יחידים, קולות
 מאוד הרגשתי לקלפי המעטפה את

 יקבע. שקולי בטוחה והייתי גאה,
עב לא שלך המיפלגוגת עובדות:

 אולי — החסימה אחוז את דה
 או פתקים שני רק לה חסרו

ה לר״ץ. קרה זה כך עשרה?
 על לה התפקשש השני מנדט
מעטפות. כמה של חודן

)6 בעמוד (המשך
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