
____.___נ______
בן־אלישר: אליהו

י ל ו מ א וו י מ ש ״
מצטער!׳׳ א11' באחרונה:

מגן: דויד
ן ו ■אי .2 ש ל ו ו  ■נ

הסיבה!״ שאני להיות

אר שתזכה עד להמתין כנראה, תיאלץ, נמיר אורה  בתו
ת כל עם ״שרה", בכך. הכרוכות ההטבו

ש דויד של ברצונו נעוץ האשם  אריאל של מחנהו מגן(אי
תו לזכות שרון)  שגם העובדה אף על בדיוק, התואר באו
ח וגם בכך חושק לוי) דויד (מחנה בן־אלישר אליהו  הובט

לו!

ת ממתינה שנמיר בעוד ת), (או בסבלנו  בחוסר־סבלנו
ת שיחרצו השניים של בשלומם דרשתי גורלה. א

 לך אסירת־תודה איננה בוודאי נמיר אורה •
אלה... בימים

 זאת מה לתפקיד! מועמדת היתה לא בכלל היא אני, אלמלא לי,
אומרת!

״?12 ״שר יהיה להערכתך, מי, •
 הוא לך לספר יכול שאני מה כל יודע. לא אני מושג, לי איו

לדחות נאלץ שאני מצטער ״אני באחרונה: לי אמר שמיר שיצחק
זה״.״ את

בזמן? נקב הוא •
ידיים. להרים עומד לא אני אבל לא,
לעשות? עומד אתה מה •

שבוע... חכי עכשיו. כך על לכתוב צריכה לא את
ברק) (דפנה

 כמובן, פניתי, בן־אלישר אליהו עם שדיברתי אחרי
מגן. לדויד
בנושא? לי לחדש יבול אתה מה •

 ראש־הממשלה שמלישכת יודע אני !12 שר אין פשוט לדעתי,
.12 שר יהיה לא זה שבשלב נאמר,

יהיה״? ״לא על או זה״, ״שלב על הוא הדגש •
זה". ״שלב על הוא הדגש

בנושא? םעיל להיות ממשיך אתה •
 דברי את מקבל אני בינתיים, ללחוץ. ממשיך לא אני לא,

המוני הבחירות לקראת עסוק מאוד גם אני ראש־הממשלה.
ציפליות.

?12 שר שאין לכך הסיבה שאתה לך ברור •
 בכמה זה את קראתי הסיבה. שאני להיות יכול אבל שאלתי, לא

פרשנויות.
הו לעבדישראל שחסכת להתגאות תובל עוד •

שרים... שני של צאות
כוונתי. היתה זאת לא אבל

 פרחים לך תשלח נמיר שאורה מניחה לא אני •
תודה. לאות

ברק) ה1(דפ יסתדר. שזה מקווה אני סוב...

סברא: יחיאל
 הקדוש. סירווסטו ״שום

ט אני שו חוגג!״ לא כ

שבוע חגג ישראל עם כל ת האחרון בסוף־ה ת א ל חי  ת
ת השנה רחי אז שה. ה ת החד א מל ישראל עם כל אומרת, ז

 ועד הכיפות מחובשי החל למיניהם, הכובעים חובשי בד
שטריימלים. לחובשי ה

שאלתי ספרא, יחיאל חובש״הכיפה אל פניתי תו ו  מה או
ת. השנה נגד לו יש האזרחי

 סיבה לי שאין ומכאן בעד, בלום לי ואין נגד, כלום לי אין
למסיבה.

 האזרחית בשנה משתמש שאתה לי ברור אבל •
לו: תגיד מישהו עם פגישה כשתקבע כמוני, בדיוק

חגים
 בכ״ז ניפגש לו: תגיד ולא ביוני, בחמישה ניפגש
נכון? תמוז.

 אני אם גם אבל התאריכים, בשני משתמש אני כלל בדרך
 שלי. השנה שזאת אומר לא עדיין זה האזרחי, בתאריך משתמש

בינואר. 1ב־ ולא ניסן, בא׳ או תשרי בא' או מתחילה שלי השנה
 השנה לערב קוראים שאתם ההרגשה יש לי •

 סיל־ את לכם מזכיר וזה סילווסטר, החדשה האזרחית
 ולכן נוצרי, חג שזה החלטתם ומכאן הקדוש, ווסטר

 כועסים וגם ישראל, עם כל כמו אותו חוגגים לא אתם
נכון? אותו. חוגגים שאנחנו עלינו
אזר שנה תחילת חוגג לא פשוט אני הקדוש. סילווסטר שום

 המחכה מהרבנות, מרוצה לא מאוד אני זה, עם יחד הכל. וזה חית,
חוג שהם מפני הכשרות את מהם ולהסיר לבתי־מלון, רגל לשים

 שהיהודים אומרת, שאת מה נכון זה האזרחית. השנה את גים
 עושים היו הם איך אחרת נוצרי. חג שזה החליטו הדתיים־מאוד

 גם — כך על אותם שונאת את רק לא כשרות? ומסירים בעיות
שסי) (תיארה אני.
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