
הראל: אהרון

 בחסינות מפגיעה .,חששו
חבוי־הננסת!״ נר שר

 מאיר של חסינותו את להסיר החלטה מנע המערך
 מי וזהו. בעיתון ביותר גדולות לא כותרות שלוש כהנא.
 מחבריי, במה דווקא הם העניין על לסדר־היום עבר שלא

 ואם זה. את עשו הם למה מבינים שלא למערך שהצביעו
 מרגיש מה נעים, לא למערך קולו את נתן שרק לאזרח,

הראל. אהרון ח"כ את שאלתי המערךו של חבר״כנסת
 היתה שהתעוררה הבעיה כהנא. נגד צעדים בעד כמובן, אני,

 בכלל. חברי־הכנסת בחסינות פגיעה של למצב להגיע לא איר
 מול כולם של בחסינות פגיעה לשקול צריך אני אם כך גם אבל
 נגד צעדים בעד היסוס ללא מכריע אני כהנא, שעושה הנזק

כהנא.
 שייערך הדיון, תוצאות לגבי שלך ההרגשה מה •

זה? בנושא הבא, בשבוע
 יכריע שהרוב לי ברור וכמעט לדיון יגיעו שכולם מקווה אני

בעד•
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תאומי: שדד
 שוומא בטוח ,,אני

מבולוניה!״ יותר מקבלת

 הכספיות הבעיות לא אבל נגמרה, בתל״אביב השביתה
 על חתמו תל־אביב מתושבי כמה בארץ. הגדולה העיר של

 מגיעים לתל״אביב כי נאמר שבה בעיתון, גדולה מודעה
 כסף עולים להם הניתנים השרותים וכל ביום, איש כמיליון

מיו עיר של מעמד לקבל לתל״אביב לעזור צריך לכן רב.
חדת.

 המודעה, על מהחותמים אחד תאומי, עודד את שאלתי
 דרך לעיר מכניסים נפש מיליון שאותם הכספים עם מה

וכר. בתי״קולנוע מיסעדות, חנויות,
 כסף תכניס שהממשלה צריך לעיריה. הולך שלא כסף זה

שלה. המיוחדות ההוצאות לכיסוי תל־אביב לעיריית
 מגיעים לרומא בעולם. גדולה עיר בכל זה ככה •

 ללונדון מהפרברים, מגיעים לפאריס מהפרברים,
שם? נוהגים איך בדקתם האם ולאמסטרדם.

 בדקתי לא אבל מבולוניה, כסף יותר מקבלת שרומא בטוח אני
 אחתום ואני כביר, ראש־עיריה הוא שצ׳יץ׳ חושב פשוט אני זה. את
לחתום. ממני שיבקשו מודעה כל על

המודעה? על לחתום ממך ביקש צ׳יץ׳ כלומר, •
לא.
אותה? יזם מי אז •

בדיוק. יודע לא אני
המודעה? עבור שילם מי •

יודע. לא אני

להט: זיווה

 בעל■ הזבד ,,בענייו
ממני!״ לחוץ יותר

 בקצה עירונית. מזבלה כמו נראה שלי הפרטי הבית
 ומחכות וקשורות סגורות שקיות״זבל שש עומדות המטבח
 אותו ולצרף הזבל את להוריד לי נעים לא פשוט לגאולה.
 המידרכה כל את חוסמת ממילא שכבר הענקית, לערימה
 תל־ עיריית ראש רעיית את שאלתי הולבי״רגל. למעבר
 היה זה שלה. הפרטי בזבל עושב היא מה להט, זיווה אביב,
בעיצומה. היתה עוד כשהשביתה כמובן,
 איכשהו, הבעיה את לפתור כדי אבל כולם. כמו סובלת, אני
 בינתיים. מסתדרת ואני גדול, אחד פח עוד קניתי
זה? בעניין בעלך על ללחוץ מנסה את •
ממני. לחוץ יותר הרבה הוא


