
 העווטרים, נשות אירגון יו׳ר שפירא, נורית על אומרים
די הגבר שהיא חי  אירוע, כל על מגיבה הגברת במשטרה. הי
א ובעת מדת הי ת נגד ההפגנה בראש עו שוטרים. נגד אלימו
 נגד אלימות בגלל מפגינות אתן מדוע נורית •

בכלל? אלימות נגד מפגינות אינכן מדוע שוטרים?
יבוא. לא אחד אף כזו להפגנה כי

מלהפגץ. מנועים ממילא שוטרים •
 הילדים ואת הנשים את שולחים הם להם, נוגע כשזה אבל כן,

שלהם.
 נגד באלימות נוהגים שוטרים שגם יודעת את •

מפגינים?
 הזמנים אינם אלה הפקר. להיות הפכה שוטרים נגד אלימות

 על ישב פשוט הוא לפינוי להתנגד רצה כשהוא אבנרי. אורי של
 לקבל לעשות? צריך הוא מה כאסח. בשוטר נכנסים היום הכביש.
 צריך שוטר מה אז שוטר. של דם לראות שמתים אנשים יש מכות?

אותו? להרוג להם לתת לעשות?

 שר־החוץ תפקיד את עצמו על שלקח הירש, משה הרב
חד שיפוט הוא קרתא, נטורי של ה שלא במה במינו. מיו הי  י

תי  עובדה, בנשמתו. אמריקאי נשאר הוא שמיים, וירא ד
 שלו תמונה בל התיקשורת, אמצעי אחרי משתגע הוא

 אני זה בל את ליצלן. רחמנא ריגוש, לו גורמת בעיתון
ת הכרות סמך על אומרת שי  שלא החרדי, הרב כבוד עם אי

 על״ידי ומצולם מתראיין שהוא לעובדה בכלל חרד היה
 יום תפטתי הרב כבוד את ישראל. שומר השם נשים שתי
די על נעצר שהוא לפני אותו: שאלתי המישטרה. י

 שמירת על מצווה היהודית הדת הרב, אדוני •
קביים. מחללים ואתם המת כבוד
 קידוש למען מזה חוץ זה? את עשינו אנחנו שזה לך אמר מי
מותר. הכל השם

אחרים? ביהודים להילחם גם •
קברים. שמחללים מה זה, יהודים זה

 מותר לכם למה בדיוק, דבר אותו עושים אתם •
אסור? ולהם

מותר. הכל השם קידוש למען לך: אמרתי

מן כל מתגאה התיירות משרד  עצומה עלייה חלה בי הז
 לנו לטפר שוכחים מה אלא שעברה שנה לעומת בתיירות

 שעברה בשנה כי לשכוח מאוד קשה הרב שלצערי למרות
 הלבנון, מילחמת ביותר, הארוכה המילחמה עלינו עברה
 את שאלתי בארץ. פרצופם את הראו תיירים מאוד ומעט

ת: משרד מנכ׳ל פרבר, רפי רו התיי
 לעומת בתיירות עלייה שחלה מפרסמים אתם •

שנה לד להזכיר לי תרשה שעברה. השנה  שב
מילחמה. היתה שעברה

 מאי מחודש בתיירות הגידול מילחמה. שהיתה שכחתי לא
 השנים בין בתיירות השיא לשנת אותנו מחזיר והלאה

1980-1981.
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שעברה. השנה לעומת בתיירות
 שעברה השנה עם השנה התיירות את להשוות פייר לא אולי זה
 זאת לעומת לפרסם. שיש סטטיסטיים נתונים אלו זאת בכל אבל
טוב. כבר וזה 1981 שנת של תיירות רמת לאותה חזרנו ספק ללא

לישראל? בתיירות השיא שנת היתה מה •
1981.

 הימים ששת מילחמת שאחרי השנים לא •
1968ו־ 1967

תיירים. אלף 157ו־ כמיליון בארץ היו 1980ב־ לא. בהחלט
תפוסת כל את למלא כדי צריך תיירים במה •
המלון? בתי

תיירים. מיליון כשני

ה הן אומר•□...הה ה ת... רו מ ה אומר•□... הם או מה הן ה ת... מרו או

מירחמד! היתה שעבדה

הירש: משה
השם קידוש ..רגעו

שפירא: נזרית
רדאות שמתים אנשים ..יש

פרבר: רפי
שבשנה שנחנו לא
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