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: יוסף רג בו

פרוטקציה נדי
ב ר ן ל ר ו ׳ג ׳ !

 והשר שר־הפנים של ההומור חוש את אוהבת אצי
בורג. יוסף חד״ר לענייני־דתות,

 מאחל הוא מה אותו, לשאול כדי אליו טילפנתי
 קיוויתי החדשה, השנה לכבוד ישראל ולעם לעצמו
:שקיבלתי התשובה וזו מצחיק, משהו לי שיגיד

 והרבה שלום הרבה ישראל ולעם לי מאחל אני
בעולם. ושלום באזור שלום ישראל. אהבת
המו כרמה לירידה להתייחם מוכן אתה •
ץ העם של סרית
נו המסורת המסורת. דרכי על שישמרו מקווה אני

 וגם ובתפוצות, במדינה העם לאחדות מוצק בסיס תנת
 נוכח פנימי חוזק לנו נותנת המסורת בביתו. אחד לכל

 וגם הפוליטי במישור גם שלפנינו, והמיבחנים האתגרים
החברתי. במישור

ץ גורן לרב מאחל אתה ומה #
 אני גורן, לרב פרוטקציה אעשה אם יפה יהיה לא

 אני לך, אגיד בקיצור, ישראל. עם לכל מאחל הרי
יהודי. לכל טוב כל מאחל

בן־אלישור: אליהו

״משר השלום ״תהדר
ת ו ר מ " ל ים! הקשי

שג שהיה מי בן־אלישר, אליהו ד״ר את שאלתי
:חבר״בנסת וכיום במצריים, ישראל של הראשון רירה

 החדשה השנה לכבוד מאחל אתה מה +
וישראל? מצריים בין ליחסים
 זה ויתקרבו ילכו העמים וששני ויתחזקו, שילכו

השלום. ולמען שניהם של האינטרס למען לזה
 היחסים התפתחות את צופה אתה איך •

ץ שתי,המדינות כין
 הקשיים למרות יימשך השלום שתהליך מאמין אני

שבדרך.
 זאת ככל אד חכר־כנסת, אומנם אתה •

דיפלומט. נשארת
 שכך מאמין ואני יימשך השלום של שהתהליך אמרתי

 אני אבל קשיים, מאוד הרבה קשיים, הרבה יש יהיה•
עליהם. שנתגבר מקווה

ה ט ווסל■: ה

י נ ד ״א ג ת נ מ ק ה
פלסטינית!" מדינה

 יכולים התחייה ותנועת שגוש־אמונים חושבת אני
 טהה בליכוד. הליברלים תנועת מרכז חבר את לאמץ
 הרב עם יחד הופעות לסיבוב אותו ולשלוח עסלי,

 שבמשולש, קרע כפר בן עסלי, כי פורת. וחנן לווינגר
מהש לנסיגה שמתנגד בו שפגשתי הראשון הערבי הוא

 כך עסלי, פלסטינית. מדינה להקמת ומתנגד טחים
 לענייני כיועצו בקרוב להתמנות עומד לי, מספרים

 אמר שכאלה,״ ערבים ״עם פת. גדעון השר של ערבים
לאוייבים״. זקוקים אינם ״הערבים שאמר, מי לי

ץ לליכוד ערכי צעיר מגיע איד טהה, •
 זיכרונו רמת־גן, עיריית ראש קריניצי, אברהם דרך
 הצלחתי כשלא שלי. אבא של ידיד היה הוא לברכה•

 רשם הוא לרמת־גן. אליו אותי שלחו בנצרת, בלימודים
 וגדלתי בביתו גרתי דתי. יהודי תיכון לבית־ספר אותי

 כי הליברלית, למיפלגה שאצטרף טיבעי היה וזה אצלו,
מראשיה. היה הוא

ץ בליכוד כערכי מרגיש אתה איך •
 לי, שכואב צועק כשאני ישראלי! כל קודם אני

 שגר ממוחמד יותר אותי שומע לידי שגר מוישלה
 בתוך קדוש. דבר היא ישראל מדינת בעיני בסוריה•

 הן רוצה, שאני איך לשחק יכול אני שלה המיסגרת
 ולא ליברליות נטיות לי יש כאזרח כיהודי. והן כערבי

לקוראן. מתאים אפילו זה סוציאליסטיות.
 עמדת עם מזדהה שאתה מכינה אני •

 דיעו■ מה פנים. כענייני הליכרלית המיפלגה
? וכיטחון חוץ כענייני תיך

 חוץ בנושאי הליכוד בעמדת ידי בשתי תומך אני
וביטחון.

הכ מהשטחים נסיגה נגד אתה כלומר. +
ת... מדינה הקמת ונגד בושים פלסטיני

במדי גדלתי אני פלסטינית! מדינה היתה לא מעולם
 29 וערבים. יהודים כאן היו הישראלים לפני ישראל. נת

התעו ולא ירדן שילטון תחת הפלסטינים היו שנים
הח נגד אני פלסטינית? מדינה רוצים הם פיתאום ררו.
 רוצה אני פלסטינית! מדינה הקמת ונגד השטחים זרת

ישראל. במדינת ישתלבו ישראל שערביי
ץ השטחים וערכיי •

יש אזרח שיהיה שרוצה, מי מישאל. לעשות צריך
ואופן! פנים בשום פלסטינית? מדינה אבל ראלי.
ושומרון? כיהודה להתנחלויות יחסר מה •

רצועת- ליצור שמטרתן התנחלויות בהקמת תומך אני
 אוב- בתוך התנחלויות 'להקמת מתנגד אני אך ביטחון.

ערבית. לוסיה
מיהודי... יהודי יותר אתה •

 ועובר בתל־אביב פח־אשפה בתוך פצצה כשמניחים
 יעבור שהערבי נחכה רגע, :אומרת לא הפצצה ערבי,

בכולנו. פוגעת היא נתפוצץ. ואז
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