
שטרית: מאיר

 מקשו חוט ,,אהיה
רעזו!״ הלינוד ביו

 אם כי וייצמן, עזר אמר שעבר, השבוע בגיליון זה. במדור
 לדבר. מה על יש - אליו יטלפן שטרית מאיר חבר״הכנסת

 של אי״שיתופם בדבר וייצמן של הצהרתו למרות זאת.
בתנועתו. ליכוד אנשי

 תגובתו היא מה שטרית, מאיר ח"כ את השבוע שאלתי
וייצמן! עזר להזמנת

החרות. בתנועת נשאר אני
 ומכאן וייצמן את הנלבהים מתומכיו היית אתה •

איתו? תלך לא מדוע באיש. מאמין שאתה
 צריר שעזר האמנתי מאוד. אותו מחשיב ואני עזר של ידיד אני
 עלו לא שלי המאמצים לדאבוני. החרות. תנועת לצמרת לחזור

 היום בחר הוא בגללו. ולא באשמתו שלא להגיד מוכרח ואני יפה
 נשאר אני אבל הצלחה, לו מאחל ואני צפויה שהיתה בדרר

החרות. בתנועת
 צירופך אפשרות על כלל דיברתם לא •

לתנועתו?
 אחרי להיות, שאוכל מאוד מקווה אני בכלל. זה על דיברנו לא

עזר. של תנועתו ובין הליכוד בין המקשר החוט הבחירות,
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יש היהודי ..ברוח
ואשי־שנה!״ ארבעה

 מיבצע ימים, כחודש בעוד יחול שיום־העצמאות למרות
 ענות ב״קול השבוע כבר התחיל צה״ל גלי של השירותרום

דיין. דודו מעורכיו, אחד שאומר כמו גבורה"
 במיבצע עכשיו כבר פותחים אתם מדוע •

ביום־העצמאות? כסף לאסוף שאמור
 גל"צ ידי על כולו המוקדש יום הוא יום־העצמאות

 של רבים אלפים שלשום. התחילה כבר ההתרמה אבל לשירותרום.
 כל בגלי־האתך. קולם את לשמוע ורוצים לתרום רוצים אזרחים
 בו, לעמוד נוכל שלא לחץ יהיה שלא כדי עכשיו, נעשות ההכנות

אחד. ביום
 התורמים שהם לקוראים, תסביר אולי •

תורמים? הם בדיוק למה הפוטנציאליים,
 החייל למען לוועד במלואו מועבר אוספים שאנחנו הכסף

 בא כספה שכל האגודה לחיילים. רווחה לשרותי מיועד והוא
 בתקציב כלולים שאינם הדברים כל את מממנת מתרומות,
הביטחון.

מה? כמו •
 (זה הבודד לחייל הדאגה למשל, הפרט. תנאי שיפור בעיקר

 מיוחדות, מתנות שבוע, בסופי כלכלה דיור, בארץ) הורים לו שאין
 ועוד לחיילות, מיספרות אפילו שמתחתנים, לחיילים סופי־שבוע

החייל. של חייו את שמנעימים וגדולים קטנים דברים הרבה
שעברה? בשנה אספתם כסף כמה •

שקל. מיליון כחמישים
הזה? בכסף נעשה ומה •

מועדונים. 206 נבנו הכסף של הארי מחלק
 מבחינה לאזרחים קשה שנה היא השנה •

לאסוף? מקווים אתם כסף כמה כלכלית.
 הפניות לכל ריצפה. ולא תיקרה קבענו לא קשה שהשנה מפני

 סירוב. אף עוד היה לא המיבצע, מתחילת שעברו ביומיים שלנו,
שלך.״ לחייל מגיע זה זאת ״ובכל היא השנה שלנו הסיסמה

בלב״י? מתחרים לא אתם האם •
 ואנו החייל, לחינוך בעיקר כסף אוספים לב״י וחלילה. חס
לרווחתו. כסף אוספים

 רגיל שבן־תמותה שאלות שואלים הילדים חג, כל לפני
 שמות ״בספר היתה הפעם, השאלה עליהן. לענות יכול לא

 חדשים, ראש לכם הזה ,החודש ניסן חודש על כתוב
 תאריד את שינו מדוע אז השנה. לחדשי הוא ראשון

בתשרי!" לא' השנה תחילת
 ראש מתי לאו. ישראל לרב כמובן פונים כזו, שאלה עם

אותו. שאלתי - בניסן בא' או בתשרי בא' השנה,
 הוא מהם אחד כל ראשי־שנה. ארבעה יש היהודי בלוח למעשה,

 ראש־השנה הוא בניסן א׳ מסויימות. הלכות לגבי הקובע התאריך
 בהמה, למעשר ראש־השנה הוא באלול א' ורגלים. מלכים בעניין

 הוא בשבט ט״ו לכוהנים. הבקר מיבול אחוז עשרה לתת צריך ואז
 אנו לבני־אדם. ראש־השנה הוא בתשרי וא׳ לאילנות, ראש־השנה

 הוא בתשרי א׳ ואז באלול, בכ״ה נברא שהעולם הלכה, קובעים
 זאת האדם. נברא שבו היום כן ועל העולם לבריאת השישי היום

האנושות. של יום־ההולדת הוא בתשרי א׳ אומרת,
 בין ויכוחים היו תמיד שבאירופה זוכרת אני •

 בפסח, או השנה בראש חל ראש־השנה אם היהודים
עמדתו. להוכחת מובאות הביא אחד וכל

 ובין התנאים בין מחלוקת יש בריאת־העולם בענין כי קרה, זה
 טענתו אבל העולם. נברא בניסן כי טען אשר בן־חנניה, יהושוע ר'

התקבלה. לא


