
עילמה
• ב ק ג ד ל

 מיד שתיכנס או — דודו ג פאפא
מסות! שתקבל או הביתה׳

בננה! רוצה מכות, רוצה לא דודו:
חמודצ׳יק בובילו, דודילו :טאטא

הבי בוא שלי, בובלה שלי, מתוק שכמוך,
בחוץ. קר כבר טאטא, אל תה

הביתה! רוצה לא דודו:
א ב א  תעשה שאתה שלנו, דודילוש :כ

השכ יגידו מה יפה? זה כזה? דבר לנו
 יהיה זה מחר פרס? דוד יגיד מה נים?

 ? ככה בוכה אתה בננה בשביל !בעיתונים
 תבוא כאלה? דברים יעשה בגילך שילד

שלנו. דודילה ■הביתה
בננה! רוצה בא! לא דודו:

א ב  הילד ! ? איתו נעשה מה נו, :א
בננה אליו! שמדברים מה מבין לא פשוט

נאמת שהוא 1םנ נאמן
 הנאום בטלוויזיה! אותו שצילמו איך נאמן, יובל לפרופסור שעשו מה נורא, משהו

 ממשלה, להרכיב כשהולכים בא, הלאומיים, האמיתיים, היהודים מנהיג של חשוב הכי
 נורמלית, מזווית אותו שיצלמו במקום !צחוק ממנו עושה השמאלנית והטלוויזיה

בלורית עם הנסיגה, נגד ומהעצרות העיתונים מכל אותו מכיר שהעם כמו אותו ויראו

רוצה
נאמן יובל התחייה מנהיגבננה!

השמאלניות בהזיות — מימין במציאות, — משמאל

: די  פאפא! מאמא! אבא! אמא! דו
 היו הבננה! את לי גנבו באבא! טאטא!

 לא אני !אחת לי וגנבו בננות שתי לי
הביתה! רוצה

 עושה אתד. למה מותק, דודיניו :אמא
 אחת! בננה לך שנשארה העיקר צרות?

דו !רוצה לא :דו
א כ  !הביתה להיכנס מיד — דודו :א

: דו  הבננה! את רוצה רוצה׳ לא דו
!בננה לי גנבו

 הביתה תבוא מותק, דודינקה :מאמא
 נשיקה! לך תיתן ומאמא

: דו בננה! רוצה ■נשיקה! רוצה לא דו

 מוזר שחור נחש איזה עם אותו ומראים מהטלוויזיה, אלה באים וחמודה, קטנה
 את שישנו היום, לסדר הצעה מיד להגיש חייבת כהן גאולה הראש! על לו שמתפתל

 נראה שהוא כמו נאמן הפרופסור את יראו שמעכשיו הטלוויזיה! של הצילום זווית
אותו! שנראה רוצים מהטלוויזיה שהשמאלנים כמו ולא באמת,

 את מסדרים פה אנחנו בראש! לו נכנס
שלו! המחורבנת הבננה עם והוא הבית,

ה את ונגמור בננה לו תן :אמא
 השם ברוך ? בננות לנו חסרות מה, ! עניין

יש.
התק זה אותי שמפחיד מה :מאמא

 חושבת אני גם לעשות? מה אבל דים.
 העניין. את ולגמור בננה לו לתת שצריך

לישון. הקטנים את להשכיב צריך
 איתו נגמור לא כבר עכשיו טאטא:

בננה. סתם עם
: א ב א  בננה ילו ניתן בעייה! כן גם כ

!מיושרת

א כ  ז מיושרת בננה על סיכמנו אז :א
 סיכמנו. (במקהלה): כולם
 לך ניתן הביתה, בוא !דודו :אכא

 לא אני ? הילד איפה רגע, !מיושרת בננה
!נעלם !אותו רואה

 ליד כבר הוא אבא. תדאג, אל :אמא
שלו. החדשה הבננה את מקלף המקרר,

ם שגי ם הי י ל ו ד ד ג ״ ד ח סג ם ל ח ונ מ ק ה ה י צ י ל א קו  ה
ה ש לו ם ש קי ה תי ר שו ל ו □ ש קוני ע תי ת ״נ■1ב ד

 למנהיג החינוד תירי • בירושלים אמש כחתם הקואליציוני ההסכם
 • צבאי משירות ישוחררו אוניברסיטות תלמידי • רז הד״ר הטחד״ל,
הדתי. ובציבור בליכוד זעם • ולתהנת־טלוויזיה לבנק רישיון תקבל המחד״ל

— מפלגות לענייני כתבנו מאת —
 ממושך קואליציוני משא־ומתן לאחר

 והמחד״ל המערך בין הסכם בחצות נחתם
ה מנהיג הבאה. הממשלה הרכבת על

החתי עם אמר בילוש, זלמן הרב מערך,
 הזה.״ לרגע והגיענו שקיימנו ,ברוך מה:

ה הקואליציוני המשא-ומתן היה זה ואכן,
 ממשלות הרכבת בתולדות ביותר ארוך

הבחי הסתיימו מאז נמשך הוא בישראל.
ב .1999 שנת באביב ,15ה־ לכנסת רות

 קולות שיוויון היה כזכור, אלה, בחירות
 אדלר, פישל הרב בהנהגת הליכוד בין

 בילוש. זלמן הרב בראשות המערך ובין
 עברו לא הקיצוניות הדתיות המיפלגות

 המיפלגה — והמחד״ל החסימה, אחוז את
ב זכתה החילונית־דימוקראטית־לאומית,

 את להוות לה שאיפשרו מנדטים, ארבעה
ש והמערך, הליכוד בין לשון־המאזניים

החרדים. הבוחרים קולות את לתוכן בלעו
 הקואליציוני, ההסכם מסעיפי כמה להלן

החי לתכתיבי כניעה הכל לדעת המהווים
: לוניים

ל ירצו שלא אוניברסיטות תלמידי •
 מהשירות. להשתחרר יוכלו בצה״ל, שרת

 חבישת לכפות אין כי ■טוענת המחד״ל
 יהודים־ על בוקר בכל תפילין והנחת כיפה

בצה״ל. שנהוג כפי חילוניים,
• מ יקבל המחד״ל מבוחרי אחד בל י

 שקל טריליון בסך חד־פעמי מענק המדינה
 שקל, מיליארד בסך חודשית ורנטה וחצי,
לדולר. צמוד
 ל־ ינתן אלה תשלומים להסדיר כדי •

מער שיהנה בנק, לפתיחת רישיון מחד״ל
אוצר־המדינה. בות

כידוש זלמן הרב

 תחנת לפתיחת רישיון ינחו למחד״ל •
ה מזמן רבע להקדיש שתוכל טלוויזיה,

בהש עלילה סרטי להקרנת שלה שידור
שחקניות. תתפות

 במירפ־ רמי לשחק יותר לחילוניים •1
בערבי־שבתות. סת

הקואיליציו• ההסכם על תגובות
:גי

 אדלר: פישל הרב הליכוד, מנהיג
שנה 30 אותנו המחזיר מביש. הסכם זהו

ל מסוגל שאינו הוכיח המערך לאחור.
 ישראל-סבא, מורשת על כהלכה שמור
לחילוניים. החזית כל לאורך ונכנע

ב ציון: חובב הרב לציון, הראשץ
השנים ארבע את גם נעבור השם עזרת

האלה.
שלאהמפד״ל מנהיג  אחוז את עברה (
 הזה ההסכם קגן: דוב הרב החסימה),

 החרדים הבוחרים שגו כמה עד מוכיח
אמי דתי נציג לכנסת הכניסו לא כאשר

 ה־ לרבנים קולותיהם את והעניקו תי,
והליכוד. המערך של רכרוכיים

ש מי על המוטלים העונשים יוקלו 0
 יהודים־ של בזקנם מושך בשבת, נוסע

גוויות. עם מתרועע או חרדים,
ב תיקים שלושה תקבל המחד״ל י•

 ותיק הפנים תיק הרווחה, תיק — ממשלה
 חברי־ ארבעה לה שיש למרות החינוך,

 סגני־ שישה תקבל כן כמו בלבד. כנסת
 סמגכ״לים תריסר מנכ״לים, תישעה שרים,

יותר. זוטרות מישרות 300וכ־
 ב־ להנהיג רשות תהיה לשר־החינוך י•

 כללית, בהיסטוריה שיעורים בתי־הספר
 של שורה ועוד כימיה פיסיקה, מתמטיקה,
חילוניים. מיקצועות

משמעות
 לשני כוחו עיקר את מעניק הוא דברו. את אמר הבוחר ספק: אין
 הדתיות מהמיפלגות הייצוג את ושלל והליכוד, המערד — הגדולים הגושים

 לתופעה עדים אנו הבחירות, שיטת ביגלל ברגיל, שוב, אך יותר. הקיצוניות
מבו כל את להשיג יכולה המאזניים, לשון־ את המהווה קטנה, שמיפלגה

כעם. קטן חלק מייצגת שהיא למרות קשה,

 שיעור אמש נתנה המחד״ל ואכן,
ל הקואליציוני המו״מ בתורת מאלף
ש סוד זה אין כאחד. ולליכוד מערך

 לא למחד״ל להעניק מוכן היה הליכוד
 אין ולכן המערך, לו משהעניק פחות
ה על אדלר הרב של להתקפותיו יסוד

 המערך, את המחד״ל העדיפה אם הסכם.
 בגלל אלא חילוניות, מסיבות זה היה לא

 בעניינים זו למיפלגה רעיונית קירבה
מדיניים.

 ארבע ולילדינו לנו שצפויות נראה
תיק הפקדת דתית. מבחינה קשות שנים

פירו לחילוניים, טלוויזיה ומתן החינוך,
ל חשופים נהיה ובנינו שאנו הוא שם

 פריצות ומראות החילוני החינוך סכנות
 חסין יהיה העם כל שלא בטלוויזיה,

 שאחד מכך להתעלם גם אין כלפיהם.
את שנחתם מההסכם העיקריים הסובלים

מתפקי שאחד אוצר־המדינה, יהיה מול
 היהודים- את להעשיר יהיה מעתה דיו

 פא־ לתופעה עדים אנו אכן, החילוניים.
 כוחו שקטן ככל לכאורה: ראדוקסלית

 גדל כן החילוני, הגוש של המיספרי
 שאין ונראה שלו, הפוליטי המיקוח כוח

שלו. הסחיטה ליכולת גבול


