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לחג מיוחד ואיון

רפול:
״יבוו!ורו

מיבוני1
הכניסהר

 הרמטכ״ל, הסכים החגים לכבוד
רא להעניק איתן, רפאל רכ-אלוף

ל־ באנו לעיתוננו. גם מיוחד יון
מוקט כדגמים המקושטת לישכתו

 עוזי, תמ׳׳ק כפיר, מיראז׳, של נים
 ותומ״ת גבריאל טיל גליל, רובה

 מוגדלים בדגמים גם וכן הוביצר,
אופטל גלולות ושל 0.55 קליט של
 חיל־הרפד בשימוש הנמצאות גין,
 מולנו יושב רפול צה״ל. שד אה

 מרפקיו, עד חפותים כששרווליז
לכ שפשט איכר כמו נראה והוא

 הכחולים מיכנסיו את שנים סה
 הרפתות מצואת המצחינות ומגפיו

והלולים.
מעו ובכושר־ניסוח כאורן־-רוח

 כל עד דהשיב רפוד הסכים לה,
שאדותינו•

 מסכם היית כיצד הרמטכ׳׳ל, אדוני •
ז כהונתך תקופת את

ל פו  חייב אני ? אסכם שאני למה :ר
משהו? לך

 על להצביע תוכל האם זאת. ובכלי •
על... העיקריים, ההישגים
ל  איך עיקריים, הישגים רק היו :רפו

 איו לזה. לקרוא רוצה או לזה קורא שאתה
 אני זה, את תציג אתה דבר של בסופו

אחראי. לא גם ואני לדעת יכול לא
כישלונות? גם היו האם •

? כישלונות איזה : רפול
 לנושא ברשותך לעבור רוצה הייתי •

הלבנון. מילחמת
 שלום למיבצע מתכוון אתה :רפול

הגליל.
 המילחמה השיגה האם סליחה. כן, •
יעדיה? את

 הרי זה את להציג יכולים אתם ז רפול
 אני מה משנה ולא רוצים, שאתם איך

 השיגה המילחמה מבחינתי, לכם. 'אומר
לה. שנקבעו היעדים את

? עכשיו עומדים אנחנו ואיפה •
אנחנו עומדים. לא אנחנו :רפול
יושבים.

בלבנון. המצב מבחינת מתכוון, אני •
יושבים יושבים. אנחנו שם גם ג רפול

 המדיני. והמתן במשא מתערב לא אני חזק.
את עשה הצבא מבחינתי, פוליטי. לא אני

החרו שלוה מיבצע
 כולה הארץ הגיע. הגדול היום

 האסטרוגאוט נשימתה. את עצרה
 לצאת עומד הראשון הישראלי

הדר־ :דקות כמה כעוד לחלל
האד בתוך עמוק נמצא הבקרה

 שהגיע פורוש, מנחם ״כ הה מה.
 ציין החרדים, המשקיעים כנציג

 דרערד אין ״טיף נמצא שהמקום
 מרשים היה חדר־הבקרה הריין.״
 מסכי-טל־ היו סביב-סביב כיותר.
לח המוזמנים יכלו שבהם וויזיה,

 של־ כל על השיגור במיבצע זות
 הסוני יש למסכים כשמתחת כיו,

 על צבעים. בשלל ונורות כפתורים
 שערי" גם הוקרנו המסכים אחד

נר יום שבאותו בכורסה, המניות
 נטיה עם מעורבת, מגסה בה שמה
שערים. לעליות קלה

ולטכנולוג למדע האחראי השר
 שול־ ליד ישב נאמן, יובל הוא יה,

 הוא, גם לובש המרכזי, חן־הבקרה
 מיוחד, סרבל הנוכחים, כל כמד

 חבר-הכנסת ניצב לידו כחול־לכן.
 והתפלל טלית, עטוף פורת, חנן

 חברת״הכנסת החללית. לעילוי
 תמיד החזיקה שכידוע כהן, גאולה
 סמנו חלק החזיקה נאמן, מיובל

 ישב נאמן מול ממש עכשיו. גס
 שהסר־ כגץ, מנחם ראש־המסשלה

 עליז. גדול קצת היה הכחול־לבן בל
 הספרדי, הראשי הרב ישב מימינו

האש הראשי הרב ישב משמאלו
 זוכר לא עדיין אחד אף — כנזי
 ומאחוריו — להם קוראים איך

 הנשיא החדש, הרמטכ״ל ישבו
 והיו״ר החדש שר־הביטחון החדש,
הליכוד♦ סיעת של החדש
 השרים, כל באולם היו עוד

 נציגי הסיעות, מכל חכרי־כנסת
שהש הבנקים ונציגי התעשיינים

 עיתונאים, החלל, במיבצע קיעו
 אגודת וראש שונות, עדות נציגי

 אנשי בכירים, קצינים הכפרים,
צמ ספרי בתשובה, וחוזרים חב״ד

צמרת. וזמחת רת
 עצמו. הגדול הרגע הגיע ואז
הת והחללית אדיר פיצוץ נשמע
 התכולים. השמיים כלפי לה עופפה
ססכי-הטלוויזיה על הופיעה עכשיו

הפוליטיק צריכים ועכשיו עליו, המוטל
 לא אני עליהם. המוטל את לעשות אים

פוליטיקאי.
? ובעתיד •

 מה הצבא יעשה בעתיד גם :רפול
הפוליטי יצטרכו ואחר-כך עליו, שמוטל

עליהם. שמוטל מה לעשות קאים
 כבוד אתה, האם התכוונתי, לא, •

לפוליטיקה? תיפנה הרמטכ״ל,
 שאני ממני, מצפה אתה מה :רפול

? לפוליטיקה אפנה שבעתיד לך אגיד
שואל. אני מצפה, לא אני •

 כמו היא שלך השאלה אבל :רפול
 בפה? מילים לי לשים מנסה אתה תצפית.

בפה. מילים שמים לא לי לך. ילך לא זה
 מסקנות על דעתך מה הרמטכ״ל, •

? ועדת־החקירה
 מה הזה בנושא אמרתי כבר אני ז רפול

 היה שזה ספק לי אין להגיד. לי שהיה
לאש״ף. מיבחן־כניסה

ועדת־החקירה. בעניין אבל, •
ועדת-החקירה. בעניין היה זה : רפול

 הרמטכ״ל, אדוני מתכוון, אתה האם •
נעשו... בביירות הפליטים שבמחנות
 את יבטלו הם אם כך. בדיוק :הפול

 על להגיב איך נראה אז מיבחני־הכניסה,
 מיבחני- להם יש עוד כל אבל הלאה. זה

 ועדת־חקירה־ שום אז הזה, מהסוג כניסה
 אם המצב. את תשנה לא ועדת־שמקירה

 להם קורא הייתי פוליטי, אדם הייתי
מיבחני-הכניסה. את לבטל

 מחליפך על דעתך מה ולסיכום: •
? הרמטכ״ל בתפקיד

לך? איכפת מה רפול:
במו כאילו תמכת, שאתה התפרסם •

של... עמדותו
 למה אחראי אני התפרסם. אז ז רפול

פו איש שאני גם התפרסם שמתפרסם?
לזה? אחראי אני אז ליטי.
ולסיכום... •

 כבר ״ולסיכום׳ קורא שאתה מה :רפול
היה.

 היהודי תא־האסמרונאוט. תמונת
 לאחור מומה ישב בחלל הראשץ

מאוד. מתוח כיסאו על
ישר ורבותי! גבירותי נאמן: יוכל

לחלל! פורצת אל
נצ לא !טובה בשעה :בגין מנחם

 השם בעזרת הגויים! לחסדי עוד טרך
בשו את אליו ונביא החלל על גם נתגבר

 — למיבצע לו ייקרא שלנו! השלום רת
החלל: שלום

את נפתח אנחנו :מרידוד יעקב
 פרי! להובלת חללית חברה נבנה החלל!
 !חלל שיפלו םהםרות שימורים נעשה
 ישראל! למען החלל יהודי את נתרים
 1 מס׳ האנרגיה לספק השמש את נהפוך
לניו־יורק! קצת ונלווה שלנו

מלילי, יא חללי. יא שמר: נעמי
החלל! יבנה אל

 חי! חי! ישראל עם :חזה עופרה
חי!

סניפים בחלל נבנה :מאיר אהרץ
!המאוחד המיזרחי בנק של

 מייד יפתח שלנו הבנק יפת: ארנסט
 בל״לומט! של חללומט חללומט!
את ישלח בנק־הפועליס גזית: גיורא

קילומטר! 40מ־ יותר יעבור לא שהוא
 מה מבין לא אני האסטרונאוט:

 השחור! החור לתוך נפלתי אולי קורה!
כלום! רואה לא אני

 את עשו הרוסים זה : בגין מנחם
 !הרוסים זה !זה

!סי-איי-אי זה מילוא: רוני
מאפי נצא עוד אנחנו :פרוש מנחם

גדול! לאור לה
!חי ישראל עם :חזה עופרה

 החור !רבותי לדאוג׳ לא :נאמן יובל
!מזה יצא הוא !העולם סוף לא זה השחור

מבוכה עכשיו יש :הרצוג חיים
 לדאגה! מקום אין זאת עם בעם. :רבה

 של ונישקם הגבולות, על ערוך צה״ל
יוד מפקדינו ידם. בהישג נמצא חיילינו

 את יבצעו והם עליהם, שמוטל מה עים
 לנו, נכונה קשה שתקופה יתכן המשימות.

אבל...
 לראות מתחיל אני האסטרונאוט:

 אני מתבהרים... השמיים כן... 'משהו...
!באופק אדמה !אדמה משהו... דואה

 בעזרת !השם בעזרת :בגיד מנחם
השם!

ה התחילה המסכים על :זאכן

בפעולה יהודי אסטרונאוט
השחור מהחור לצאת

הח הרשת את לפתח כדי לוינסון יעקב
אסטרו ריבית ללקוחות ניתן !שלנו ללית

! נומית
 תבנה רסקו חברת מרידוד: יעקב

 צורות! בשלל חללים עם טרומיות חלליות
טוב! כסף זה על תרוויח ישראל

לכוכ נשק נמכור : אייזנברג שאול
השונים! בים

!בעד אני :שריר אברהם
 עוד מה, בעד? מי מילוא: רוני

חשאית? הצבעה פעם
 הוא — האסטרונאוט גאון: ניטים

אשכנזי? או ספרדי
 של לבת נשוי הוא אוזן: אהרון

עקרון! של הספרדי בביח־הכנסת השמש
זוכ שאתם מקווה אני :פרס שימעץ

ההת היתד. זאת שביט! הטיל את רים
! חלה

 את פתח הזה החוי או, :בגין -מנחם
ממפא״י! התחיל שהכל חושב הוא הפה!

חשי השתררה פיתאום לפתע
 הטלוויזיה מסכי על מוחלטת בה

 היה אי-אפשר שוב סביכ-סביב.
 היהודי האסטרונאוט את לראות

 נדמו. הטיסה קולות גם הראשץ.
 להבהב התחילו אדומות נורות

עבר. מכל
ש רואה אני ? זה מה :כגץ מנחם

אדומים! אורות נדלקים
 ועדת- להקים צריך פרס: שימעון

התחייבתם אתם פה! קורה מה חקירה!

 המצלמה עדשת להתבהר. תמונה
והת תא*האסטרונאוט, את עזבה
 לעיני שהתגלה הכוכב על מקדה

מר הראשון. היהודי האסטרונאוט
 הנאספים לעיני התגלה מופלא אה

יש ירוקות שורות בחדר־הבקרה.
נקו ועליהם אפורים פסים רות...

 ואח■ לבנים כתמים קטנות... דות
 התקרב הכל ושם... פה קטנים מים

 נשמע שלפתע עד הבזק, במהירות
 חשיכה השתררה ושוב עז, פיצוץ

מסכי־הטלוויזיה. על
החל מן יוצא אני האסטרונאוט:

תקין. מזג־האוויר לית.
 נמצא כולו חעם פרס: שימעץ

לאומי! ליכוד לממשלת השעה זו איתך!
!השבות חוק ולתיקון :פורוש מנחם

 שלום היטל ולהטלת אריחר: יורם ,
!החלל

!חי ישראל עם :חזה עופרה
ב לטייל יוצא אני אסטרונאוט:

 קצת בסדר... האוויר מצב סביבה...
 מופלא... ממש בתים... רואה אני מזוהם...

 פה? זה מה רגע, רגע, דומים... שהם כמה
 לקניות הולכת אשתי אשתי. את רואה אני

 למראה מאמין לא אני !בסופרמרקט
!עקרץ זאת !עיניי

 לא שלנו! בהתחייבות עמדנו בגין:
 שלום מבצע קילומטר! מארבעים יותר

המט כל !מלאה בהצלחה הוכתר החלל
חריגה! שום היתד, לא הושגו! רות
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