
40*1 £.□ 14080 הגדולה הפאר באנית
טוו) 24.000(

!וענין חוויות גדושי מרתקים ימי□ 9
$685מ־ השייט .מחיר 18-סו אוקטובר השייט: תקופת

).12 גיל עד לילדים 75ס/0־50סס/ של (הנחה

ת סו ת טי חדו ל וחזרה לגנוארי מיו ע ל־ א ר ב חי מ $325 ב

בנמלי: ועגינה מגנואה הפלגה
ולטה(מלטה) ★ מיורקה דה פלסה ★ ברצלונה ★ קאן ★
גנואה ★ נפול׳ ★ (סיציליה) קטניה ★

ל: באוטובוסים מודרכים סיורים
ומונסרט ברצלונה ★ קרלו וסונטה ניצה הצרפתית, ריביירה ★
0* הנטיפים סערת ★ 8 4 קריסטו בפורטו 0
 וזוב הגעש הר ★ פוספיה חורבות ★ אטנה הגעש והר טאומינה ★

קפר׳ לאי ★ש״ט וסורנטו ★אמלפי

באניה: לרשותך
 בינגו ★ סיפון משחקי ★ נח כסאות עם שיזוף סיכוני ★ שחיה בריכות ★

★ תזמורות  פטורה חנות ★ דיסקוטק ★ קוסם ★ וזמרות זמרים לריקודים
סאונה ★ בידור אולמות ★ קלפים למשחקי חדר ★ קולנוע ★ ממכס

ע פ ל ש ח מזון ש ב שו מגוון מ ת 6( ו חו רו ם). א ביו

הנסיעות משרדי בכל והרשמה מלאים פרטים עם עלון

:י ע׳ והביצוע התכנון הארגון,
בע״מ טורס אירופה

ת״א ,100 יהודה בן ררו׳
03-240147,240148 ל.0

155555■:: 1■ הויחפה
651)£08006101!

ש שלי החניכים י— בי נגדיו הצ
)37 מעמוד (המשך
 יתחזק הימני שהמחנה וככל היגיון,
 הבעיה בשילטון, נהיה לא ואנחנו
תחריף.

 הנוער לב אל לחדור חייבים אנחנו
 אלינו. אותו ולהטות עדות־המיזרח של

מ יותר אליו קרובה השקפת־עולמנו
 מהש־ שיותר ובוודאי הימין, השקפת

 שבליכוד. הליברלים של קפת־עולמם
ש לנוער. פוליטי בחינוך מאמין אני

אהבת־האדם. יסודו
 בני את היטב מכיר אתה •

 אותם מושך מה עדות־המיזרח.
ימינה?

של ארץ־ישראל חיצוניים, סמלים
 הם בפועל האמוציונלי. הצד זה מה.

 הימין. משילטון העיקריים הסובלים
 וכולם הנקרא, את מבינים לא 125

 השירות את להם סגרו עדות־המיזרח.
 והם שירות־ההזנה, ואת הפסיכולוגי

ליכוד. מצביעים
 מרגישים לא הם למה •

זה? את להם שעשו
 הם אליהם. מדברות האמוציות

 גישה זו מהשמיים. גזירה בזה רואים
פאטליסטית.

מתמרדים. הם זאת בבל •
 בתקופת שצמחו האינטליגנטים

 שיטרית מאיר מתמרדים. המעיר
 קיבל הוא מתי — מיבנה המדוכא

 הליכוד בתקופת באוניברסיטה, תואר
המערך? או

 זרק המערך זאת בכל •
אותו.

 יותר אלינו קרוב הוא נפשית
 דויד איך מבין לא אני לליכוד. מאשר

 להם גרם שהליכוד להם להגיד מעז לוי
 500 יש כשבבית־שאן שווים, להרגיש

מובטלים.
 בבית־ מובטלים 500 •

 ליכוד. הצביעו זאת ובכל שאן,
למה?
 את קחי למה. לך אגיד אני

 מהכנסת והוציאה הלכה שלי, המיפלגה
 גיל, יעקב נזרק? מי חברי־כנסת. שישה

 בר־זוהר מיכאל נעים, רענן סוויסה, רפי
סבאג. ואורי
במיקרה. זה •

 על מלמד זה אבל במיקרה. הכל
 המסדרת. הוועדה של התבונה חוסר
בפנים. זה את לי זורקים כעת

 את מסביר אתה איך •
 של כמעט העיוורת שינאתם

לערבים? המיזרח בני־עדות
 גם יריבות. יש קרובים שיש איפה

 בשני. אחד נלחם השמאל בפוליטיקה
 חן מוצא האדונים של המסר זה. ככה

 שהערבים מאז עדות־המיזרח בעיני
 בעבודות אותם להחליף התחילו
 עליהם, אדונים מרגישים הם הבזויות.

 מה את לערבים, להם, עושים והם
 לנו שעשו מה את קודם. להם שעשו
המסר. זה — להם נעשה
 הימין מסיסמות חיזוק מקבל זה כל
 ארץ־ בפרט: בגין של ואלה בכלל,

 סמלים. אהבת־הארץ. השלמה, ישראל
 ״בעזרת בגין? דיבר איך סמלים. רק

 הסף אל פנה הוא השם״. ו״ברוך השם",
 מה ידע הוא למטרה. קלע והוא הנמוך
 שהוא מה יודע רפול וגם עושה. שהוא
 מסומם. ג׳וק על מדבר כשהוא עושה

לא לתחושות, לגיטימציה נותן הוא
 הדברים את מתרגמים הם כי מוציות.

 הזו ההתנהגות היא והתוצאה כפשוטם,
הערבית. האוכלוסיה כלפי
בזה? ללחום אפשר איך •

 להם: אמרתי נלחם. שאני כמו
 פה עושים שאתם שמה לכם תרעו

 מישפחתכם לקרובי יעשו לערבים
 כלפיכם. ינהגו וכך תנהגו כך במארוקו.

 ישחטו והם הר־הבית את תשרפו אתם
בארצות־ערב! קרוביכם את

 על הדגש את לשים צריך ובנוסף
 ערכי ברוח בתי־ספר להקים החינוך.

 שניים הקימונו וכבר תנועת־העבודה.
 לשם רושמים וליכודניקיב בירושלים

ילדיהם. את
 שהרוח מרגיש אנ־ אתם משיחות

 מה על שיש שלנו. לכיוון נושבת
ק סיכוי. שיש לדבר,  להגיע צריך י

מהדרך. חלק עשינו וכבר לליבותיהם,
בקלפי? קדה כך, אס מה, •

 הזרים הליכוד האחרון בחודש
 אנשים פיתאום לכיסים. מיליארדים

 לחו״ל, לנסוע יכולים שהם תפסו
 כרטיסים בעזרת דולארים להמיר

 שלושת ולהרוויח למצריים פיקטיבים
 רע? היה זה מה ביום. נטו דולר אלפים

 ברוב יזכה שהמערך הביטחון גם היה
 אמרו: הם האנשים. את שהפחיד גדול,

 קולות. מדי יותר להם לתת צריך לא
בגדול. לא אבל לנצח להם מגיע

 אנשים האמוציונאלי. הגורם והיה
 והיד הפרגוד מול נכנסו לקלפי, באו

 הזיעו, הם לאמת. ללכת מיאנה שלהם
 יכלו לא אבל — לעצמם ובזו התרגשו
■ ■ ■ ?להצביע.

 עדות־המיזרח בני האם •
 החינוך את פחות מחשיבים
מאחרים?
 מקום הוא בית־ספר חלקם בשביל

 מהורים מצפה את מה בו. להיות
 לא זה ועל בית־ספר? גמרו שבקושי

חייל כל במערכת־הבחירות. דיברו

גיל מרואיין
כלפיכם!״ ינהגו וכך תנהגו .,כך

 ולהם השכלת־יסוד, חסר הוא חמישי
 אוכל להם שיש זמן כל איכפת. לא

 שבית־הספר אותם מעניין לא ווידאו
 חינוך שחסר בית־תלמיד, שאין חסר,

מוסיקלי.
 10,000 להם: אמרתי אותם. פגשתי

 פסנתר שיעורי לי עולה בחודש שקל
 לא פעם אף אתם אבל ׳שלי, לבת

 חינוך צריכה שלכם שהבת תחשבו
מוסיקלי:

 מבני 705 אבל להגיד עצוב זה
 וזה ליכוד, תומכי הם עדות־המיזרח

והנבערות. מהבורות ניזון הוא כוחו.
 תפעל בכנסת, תהיה ואם •

והבערות? הגבערות לביעור
 לא את ספקנית. לי תישמעי אל
 מהפכן. להיות יכול אני אותי, מכירה

 הנורווגי החוק החלטת את קיבלתי
̂  ההחלטה, את יבצעו לא אם כפשוטה.

̂  במלכות שימרוד הראשון אהיה אני
 אחזור אני החברים. כל את ואמריד
 שהוזזו החברים שכל רוצה ואני לכנסת
 סבאג, אורי איתי: יחד יחזרו אחורה
יציב. וגדי בייגה

 שרים שישה הכבוד, כל עם לדעתי,
 — לך אומר ואני להתפטר. צריכים

 — נורווגי חוק לא או נורווגי חוק
 במחיר אפילו להתפטר. צריכים שרים

 תתנהל הכנסת אחת שקדנציה
~־ בלעדיהם.

 הכנסת את רואה אתה •
רבין? יצחק בלי

 שישב יש? מה מעולם. דברים היו
יזיקו! שלא ספרים ויכתוב וחצי שנה
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