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במיציה□!״ המתבשלים

 מראשוני היה ותד, מוחמר המפ״מי, חבר״הכנסת
 שקיבלה לפני עוד אומ״ץ, החדשה לתנועה המצטרפים

ת ותד הביע וכבר אומ״ץ, נולדה רק שטה• את  א
ממנה. אכזבתו
מ ׳התאכזבת מדוע ותד, חכר־הכנסת •
ץ ״ץ אום

 שיציל סה זה לא הפיתרון. היא שאומ״ץ חושב לא אני
 טוב יותר זה — האמת את לומר אבל האופוזיציה. את

מכלום.
 לאומ״ץ. שהצטרפו הראשונים כין היית !•

 שיטלו האנשים ומי הולד אתה למה ידעת
ץ האכזכה נוצרה כעצם, מתי, כתנועה. חלק

 התנועה את לכנות שלא וביקשתי פניתי שבו מהרגע
 ישראלית. אופוזיציה אלא ציונית״ ישראלית ״אופוזיציה

 — צבן יאיר ועם אלוני שולמית עם צוקר, דדי עם דיברתי
 אנשים הם שאלה הבנתי פיתאום כלום. לי עזר לא

לקחים. לומדים ולא עצמם של במיץ המתבשלים
 אתה ״ציונות״. המלה לך מפריעה מדוע •
ץ ציונית כמיפלגה חבר הרי

 היא זה במיקרה אך לי, מפריעה לא ציונות המילה
 לדעתי, ציוני. שאינו מי כל את האופוזיציה מכלל מוציאה

 את מסמל הוא — גדולה משמעות יש בחרו שהם לשם
 לסבר כדי לישראל, מחוץ תעמולה לשמש ונועד התוכן,

אופו באמת ליצור כדי ולא העולם, אוזני ואת עיני את
בארץ. חזקה זיציה

 הבדל יש — ציונית במיפלגה חבר שאני לכך ובקשר
 להיות המתיימרת תנועה, אותה לבין המיפלגה בין גדול

 ציונית מיפלגה היא מפ״ם בישראל. לאופוזיציה גג אירגון
 יהודית- מיפלגה גם היא זאת עם יחד אך בהגדרתה,

בהגדרתה. ערבית
מאומ״ץ? פרשת האם •

 המילה ממנו תוצא ולא השם ישונה לא שאם הודעתי,
אפרוש. ציונית,
לדרישתו? שותפים יש האם •

הזה. בעניין לובי עשיתי לא יודע. לא

ד י א ח מ י ר ט י ;ש

הוצאתי שף־סוף
!״הכרים מן הכנסת את

 חבר־ האחרון בזמן שקיבל ביותר החשיב התפקיד
 שטרית. מאיר על שהוטל התפקיד הוא כלשהו, כנטת

 לבחור כדי שמונתה ועדת־המישנה, בראש עמד הוא
ת שיתפעל האיש את מיזנון־הכנסת• א

 על חיוך אלה שורות למיקרא מעלה מישהו אם
ד: אותו שימחה כדאי שפתיו,  פרלמנטרי כתב כל מיי

 מיזנון־ לעומת כלום הוא אולט״המליאה כי יודע זוטר
 אך מצלמות״הטלוויזיה, אל מדברים במליאה הכנסת.
ם נעשים במיזנון תיים. העסקי  מה כי להניח יש האמי
 — קיבתו״ על הולך ״הצבא — נפוליאון בזמנו שאמר

 על הולכת הכנסת :הישראלי הפרלמנט לגבי גט נכון
קיבתה.

 יושב־ראש גם שהוא שטרית, מאיר חבר־הכנסת
ת המועצה מי מקו  כמו בוודאי מרגיש קרית־מלאכי, ה

ת לקח הוא :עובדה נפוליאון. בשיא תפקידו א
קרי אילו לפי שטרית, חכר־הכנפת *הרצינות.
 ה■ את ■שיפעיל האיש את בחרתם טריונים

? מיזנון
 מיון עשינו הצעות. עשר וקיבלנו מיכרז. פירסמנו

סופיים. מועמדים בשלושה ובחרנו
לטעימות? יצאתם האם •

 המקומות את לראות כדי עובדי־הכנסת את שלחנו
 הסופיים. המועמדים שמתפעלים

ז־ שנבחר המאושר מי 0
 אוניברסיטת של המנזה את המתפעל ברדוגו, אלי

בר־אילן.
 שחבר■ להניח יש כרדזגו, השם לפי 6

מרוצה. יהיה נעים רענן הכנסת
 חבר־הכנסת גם מרוצה. יהיה נעים חבר־הכנסת רק לא

התפ חייב התקנון, שלפי מכיוון מרוצה. יהיה שפירא
 ואשכנזיים, מיזרחיים ממאכלים ומורכב מגוון להיות ריט

חריימה. עם קדעפלאך
 כמה לחוזה שהכנסנו לך להגיד רוצה אני מזה, חוץ

 כמה בן לחוזה מתחייבת אינה הכנסת כל, קודם שינויים.
 הכנסת מהאוכל, מרוצים נהיה לא שאם קבענו שנים.
עבוד הפסקת על יום שלושים תוך לקבלן להודיע יכולה

 מתעסקת אינה הכנסת — שקבענו נוסף חשוב דבר תו.
 היתה כלים, נשברים כשהיו עכשיו, עד בכלים. יותר

 אחראי הקבלן כעת חדשים. כלים לרכוש חייבת הכנסת
הכלים. מן הכנסת את להוציא הצלחתי סוף־סוף לכלים.

מרגלית: □ □*נוע א

א ל ת ״ פ כ י ל א

הכסף!״ יבוא מאיפה

 ״יזמן במדורו שעבר, בשבוע הציע אבנרי אורי
 שכולו בישראל, תושב מכל מט־גולגולת לגבות אישי״,

טני הפיצויים לתשלום קודש  אל פניתי ימית. לסח
 אבינועם הפיצויים, דורשי עם ביותר המזוהה האיש

ת בעיר בעלי״נכסים מאה של דוברם — מרגלית מי  — י
תו ושאלתי :אבגרי הצעת על דעתו מה או
 אלי יבוא הנכבד אבנרי שמר רצוי היה כל, קודם

הבעיה. את אותו אלמד ואנג
 ויכולים לך, אומר אני שלו: להצעה בקשר עכשיו

 יבוא מאיפה לי איכפת לא :זה בשביל אותי לתלות
 מחיר־השלום, את להרגיש, צריך עם־ירשאל כל הכסף.

 עם־ישראל של בכיס יפגע זה אם ימית. תושבי רק לא
 מדינת־ לתושבי נכסי את מוכר לא אני יפגע. שזה —

 יודעת את לממשלת־ישראל. נכסי את מוכר אני ישראל,
מדברת? את מי עם יודעת את אני? מי

 דובר מרגלית, אבינועם עם מדברת אני @
ימית. של כעלי־העסקים

 בעלי- מאה בעלי־עסקים, כמאה מייצג אני כך! בדיוק
 ניכסיהן את שרכשו סיני בכל היחידות שהן מישפחות

 — סוכנותית או ממשלתית תמיכה ללא מלא, בכסף
אופירה. מתושבי למשל, להבדיל,

 מגיע וכל-כך צודקים כל־כך אתם אם *
מגזימים? שאתם הרגשה יש מדוע לכם,

ל הזה, להעולם שיש כלי־הנשק את לי אין כי ? למה
 כלי- לי היו אם ולטלוויזיה. אחרונות לידיעות מעריב,

 מתחפר. אני אז בי, יורים בינתיים מחזיר. הייתי נשק,
 רוצים כמה יודעת את עלילות. עלינו מעלילים סתם
!לירות מיליון 13 ? לדירה בתמורה לנו לתת

 כרמת־ דירה הזה כסבום לקנות אפשר *
אביב.
 ברחוב חדרים. ארבעה יש ולי וחצי, חדרים שני של
 את חדש. בניין היום בונים ברחובות הראשון הנשיא
מיל 17 ? חדרים ארבעה של דירה בו עולה 'כמה יודעת

לירות! יון
רמזורים. יש כרחובות *

לש לי נמאס שלך, להערה להתייחם רוצה לא אני
לסי מאמינה באמת את הרמזורים. של הזה מהעניין מוע
 עם קרנפים אנחנו בני־אדם, לא אנחנו מה, ? הזה פור

קרניים?




