
 לנו שהבטיחו לו נודע לא האם חוסיין? למלך קורה מה
 כפ״ס ליד שיעבור בגבול, השקט על ישמור הוא כי נחרצות

 בגבול שקט על לשמור מצליח שהוא כפי בדיוק העין, וראש
בתש צפה לא שהמלך לספר רוצים אתם הירדן? על הנוכחי

שה הדעת על שמעלה מי יש המערך? של הבחירות דירי
 את בכלל מכיר לא האלופים" ב״תוכנית העיקרי שותף

• התוכנית?.. •  דחוף! קלטת, לו ישלח יאנוש אולי •
• •  ״תאור־ השנה ימות במרבית הנראים נושאים איך •

 שולי ארוע עקב הופכים רצויים" ״ולא מעשיים״ ״לא טיים"
יש של המיוחד יחסה למשל כך תשובה. ומחייבי רציניים

 פיגועים, שרשרת לאחר בפרט. ולחוסיין בכלל לירדן ראל
 נדמה לפתע אזרחים, ומהומות עיראק עם פעולה שיתוף

 טעות. במקח מקורו הירדני שההימור ובציבור בתקשורת
 — הפלסטינית לבעיה ביותר הטבעי הפתרון גם ימצא אולי
• פלסטין. היא ירדן •  של ב״ידיעות" זועם ברנע נחום •
 מגל״צ שי נחמן של הפרידה מסיבת את כי השבוע סוף

 לא אנו ואילו גאנדי״. ״של ישראל ארץ במוזיאון עושים
 המכתיבה ברנע הקדוש של עטו פרי אחת מילה קראנו

 התעקשותם לגבי אחרונות" ״ידיעות דפי ממרומי הנחיות
 המגוכח השם בעל השמאל, סרטי פסטיבל מארגני של

• גנרי. של במוזיאון לקיימו כוח", היא ״חולשה •  נחמן •
 במקומו ברנע את להעמיד במקום מגל״צ, הדמוקרט שי

 על שמע לא שעדיין בולשביק הוא שמא בפניו ולתהות
 שסרח כתלמיד ולהתנצל להתפתל העדיף הפרסטרויקה,

 לא ״המסיבה בתגובה והודיע ברנע של השגותיו לשמע
 בחינם, שניתן במוזיאון הקפה בבית אלא במוזיאון תתקיים
• גנרי". עם קשר שום אין זה ולקפה •  שר בהוראת •
 שהתוכנית כדי חדש" ב״ערב רייכר גדעון ישאר החינוך
 חדשות תוכנית ולא קלילה ״תוכנית להיות תמשיך

 מנת שעל חושבים והחברים יותר". ומעונבת יותר פוליטית
 הנבון השר ישקול בתוכנית, מכסימלית קלילות להבטיח

• התוכנית. את בעצמו להנחות שלנו •  של החברות •
• ישמחו. נורא אופירה •  שנעשו לאחרונה הודה פרס •
 עתה מצפים החברים הכלכלית, החברה במכירת טעויות
 בבחירת יותר חמורות טעויות שנעשו סוף סוף יודה ששמיר

• וסגנו. האוצר שר •  שה- חבל רק מודים, שהם העיקר •
• חשבוננו. על טעויות •  נודיסטים כפר שיוקם במידה •
 כ"כ שביט, דן הקיבוץ, חבר שהסופר סאלד(כפי כפר בקיבוץ

הע בסידור ישובץ עצמו שהסופר מציעים -החברים רוצה)
• ראשי. נודיסט כסופר הקיבוץ של בודה •  במחשבה •
 ער תגיע לא אחת שאף טוענות אופירה של החברות שניה
• שלו. הקיבוצניק את לסופר לראות כדי סאלד כפר • • 

 ״העיר" עתון את חיקה דמשק שרדיו שמענו שעבר בשבוע
 מי לוינגר. הרב של בחייו להתנקש בקוראו מתל־אביב

 יכול במקביל, תל־אביב" ו״העיר דמשק״ ״רדיו אחרי שעוקב
 מספר לפני כבר שפרסם הראשון היה ש״העיר" לגלות

 הרב תמונת טרטקובה דוד של ידיו מעשה כרזה חודשים
 אותו". הורג שהייתי ״הלוואי ושמן ססגוני כיתוב ועליה

 ללא דבר להגות מסוגלים לא עדיין שהסורים מסתבר
 מישראל. הסייענים של והיצירתי הפורה הפעולה שיתוף

• •  את מסמלת בבאר־שבע רגר איז׳ו של עלייתו אם •
 העמודים, שני המוניציפאלי, במישור השמאל של נפילתו

 גילת לצבי שניתנו זחיחותית, חשיבות בעל בלוגו המלווים
 השמאל של נפילתו את מסמלים השבוע, סוף של ב״חדשות"

• הכתיבתי. במישור •  עם את מכינים ״חדשות״ אולי •
 את בהמשכים לפרסם והחליטו הנוראים לימים ישראל
• איכה? מגילת את בהדרגה שתחליף גילת מגילת • • 

• די־אט־גילת •  ריק היה הסינמטק מדוע יודעים •
 של חגיגית הקרנה שעבר בשבוע נערכה כאשר למחצה

 באושר שחי היורד הקיבוצניק על דקל איילת של סרטה
 מכוון היה שאליה מהברנז׳ה חצי בארה״ב? קוסמופוליטי

 לבימאית בשכנות באושר וחיה ירדה מזמן כבר הסרט
• הגדולה. באמריקה •  מנוסי, דירי כמו הזדהו, החברים •

 הזדהו שאיתו היורד עם ולא בסרט שהופיע החליל עם רק
• באולם. הצופים שאר •  אך הכל עשו כבר שפס למרק •

• אותו. שתו לא עדיין • • מחכים החברים • •  העו״ד •
 עכשיו שלום פעילת של הערבי רוצחה על סנגוריה שלימד

 במידת מוטלת לרצח שהאחריות טען ז״ל, גולודובסקי זיוה
 הסניגור הרוצח. של לאזהרותיו נענתה שלא הקורבן על מה

 פרטית נזראגית, אחריות לחוסר והתכוון לאחריות טען
 של גופה על הלאומי, שבמישור לזכור חשוב אך ולאומית.

• משפט. יהיה לא כבר מדינה • •
 ב₪ אופירה של החברים

ו_
ו־! נוספת פעם ישונר כגי־עוז. התמלאות. שר

התעו מחייב החיים של רבים בתחומים המעורער מצבנו
במדי הגבוהה הערכאה בפני ועירעור האירועים, נוכח ררות

פעולתה. דרכי על הממשלה, היא נה,
ראשון עירעור

 של הנוכחית במציאות להמשיך משמים עלינו נגזר לא
 מעשי התגברות את המכתיב טבע חוק כל אין בטחון. חוסר

 לגבולות ומעבר הירוק הקו צירי משני והאלימות הטרור
החיצוניים.

 התעופה, שדה ממסלול רבץ של המטוס גלגלי ניתקו רק
 נשרף מירדן, קטיושה טילי נחתו וכבר אמריקה, ליבשת בדרכו
 בצפון, הגדר על גבעתי חייל נפל תבערה, בבקבוק שוטר

 לתהום, לדרדרו בנסיון ,405 בקו נוסף אוטובוס נהג הותקף
 כן כמו מחבל. אותו בידי בתל״אביב יהודי בניין פועל ונרצח

 וקציר פנים רעולי ידי על בערבים הפגיעה שיגרת נמשכת
 סביבו משרה הבטחון שר אך מבהילים. למימדים מגיע הדמים
כרגיל.״ ״עסקים של "אוירה

 נשאר כאשר האינתיפאדה, פרוץ עם שגילה אטימות אותה
 קבועה. במחזוריות וצצה שבה ארצה, לחזור מיהר ולא בארה״ב

 שכם של שהקאסבה בזמן לחופשה לשוויץ נוסע הוא פעם
הצגת לראות ואולי בלונדון לנפוש קופץ רבין פעם בוערת.

 הרי לתפקידו, נכנס מאז האוצר שר שעשה הצעדים כל עתה.
היהו מדינת של והתשלומים התקבולים ספר על רשומים הם

 לסקטורים ומיליארדים מיליונים מאות בסך ענק הזרמות דים.
 נטל העלאת בקופה. לעודף תרמו שלא בוודאי מפלגתיים

 במדינה, שנשארו המצליחנים ומעט הביניים, שכבות על המס
 לעבודה. ללכת והרצון התפוקה להגברת מוסיפה אינה

 לתעשייה ההטבות נוכח לרעה, פרטיים מפעלים אפליית
להשקעה. למוטיבציה תגרום לא וההסתדרותית, הקיבוצית
 חופשי משק על גבוהה־גבוהה מדבר אמנם פרס שמעון

 לימי אחורה אותנו מחזיר הוא בפועל אך מערבית, וכלכלה
 מי קובעת המדינה הבולשביקית. במתכונת הריכוזית השיטה

 את מנהל האוצר משרד השוק. כוחות לא ימות, ומי יחיה
השונים. המקצוע ובעלי הסוהרים היזמים ולא העניינים

 גלגל של נוסף לסיבוב המכרעת תרומתו את פרס תורם כך
 המלך דרך על עלינו כי בעם תחושה היתה כבר הכלכלה.
 הרוצים משקיעים אצלנו ראינו כבר ולצמיחה. להבראה
 עכשיו הזאת. בארץ ולהיבנות לבנות גדולים, כספים להכניס

 של תהליך יש בעצם או נעצר, הכל כי ההרגשה שוררת כאילו
 מתנה שיתן כדי באוצר הגדול האח אל פונים עתה נסיגה.
 אוירה יוצרים הכלכלי והמשבר החברתי הדכאון וצדקה.

לא אפילו בפוטנציה לעולים ירידה. של פרוייקטים המעודדת

רביז
ן1הניטח את מערער

פרס
הכלכלה את מערער

שמיר
האחחח ממשלת על עירעור

 בארץ הבימות כל על המוצגים הזוועה מחזות את תיאטרון.
אדישה. כתף במשיכת רבין פוטר הזאת
 עד העם לסימום מכרעת תרומה רבין יצחק תורם כך

 מוכרח יהודי ודם אחרת דרך אין כי מוצדקת הבלתי לתחושה
 האמונה מעיקרי אחד את הבטחון שר מערער כך להישפך.
 למנוע כדי הכל עושים הפקר. אינו היהודים שבטחון הציונית
 רבין, מהרוצחים. המתאים המחיר את גובים חלילה, או פגיעה,

שהאינ לציבור מאותת ותכניותיו, דיבוריו מחדליו, במעשיו,
 להתמודד אפשרות שאין גורל מכת בבחינת הינה תיפאדה

ולמגרה. איתה
 או בנגב, מים קו איזה נגד פיגוע מתבצע כשהיה פעם

 היום רועשת. היתה הארץ כל החולה, בעמק לשדות התנכלות
 הרשימה וחידלון. ייאוש של רוח למצב הבטחון שר מביא

 מקבלת לא כיהודים, ערבים החללים, של ומתארכת ההולכת
 נוקט לא הבטחון משרד בעיתונים. ראשית כותרת אפילו
 של חייהם על להגן בכדי פשוטים היותר בצעדים אפילו

 השתקה של שלמה מערכת מתבצעת זאת לעומת הסייענים.
 לכמות הבעיה, לחומרת מודע לא כלל הציבור והשקטה.
וההרתעה. העמידה כושר ולעירעור הנפגעים

 קיימים אלימות. עם להתמודד בדוקות דרכים כמובן ויש
 לטרור תשובה לתת המסוגלים ותכניות אנשים בתוכנו עוד

 הכוחות את לגייס רק צריך הבטחוני. הפלונטר את ולפתור
 בפני העומד היחידי המכשול העבודה. את ולעשות המתאימים

הנביא. בוכה זה ועל פוליטי. הוא כזה מהלך

שד עירשר
 של הנוכחית במציאות להמשיך משמים עלינו נגזר לא

 התגברות את המכתיב טבע חוק כל אין כלכלית. מפולת
התע פאר קצר זמן לפני עד שהיו חברות וקריסת האבטלה

שייה.
 פיזור תוך הארץ בכבישי המתרוצץ המנכ״לים, אוטובוס

 להיעצר צריך עתידיים, פרוייקטים והפרחת מליונים הבטחות
 לאחז בנסיון חוצפה של עצומה מידה יש שוטטות. בעוון

 יחסי־ עשן באמצעות מעטים, כה ידי על רבות, כה עיניים
 ותוך גלגלים אין הכלכלי לשקר הרי כך. כל קלוש ציבור
 התכנית במסגרת בוצע באמת מה בדיוק יתברר חודשים מספר

הבירוקרטיה. לביטול הגרנדיוזית
כבר הידועים הדברים על האצבע את לשים אפשר אז, עד

ראויה. ופרנסה עבודה מקום מובטח
הכלכליות. הבעיות עם להתמודד בדוקות דרכים יש והרי

האינפל בבלימת לעולם דוגמא היינו שנתיים־שלוש לפני רק
 בתוכנו קיימים אבטלה. של מינימום על שמירה כדי תוך ציה

 למצב הולמת תשובה לתת המסוגלים והתכניות האנשים
 הכוחות את לגייס רק צריך הכלכלי. הפלונטר את ולפתור

 היחידי המכשול העבודה. את כראוי ולעשות המתאימים
הנביא. בוכה זה ועל פוליטי. הוא כזה למהלך

שלישי עירעור
האחדות. ממשלת את לנצח לקיים משמים עלינו נגזר לא

 המפלגות שתי ישיבת את המכתיב טבע חוק כל בנמצא אין
 שולחן אותו סביב במטרותיהן, לחלוטין והשונות הגדולות,
שילטוני.

 אז מחר לא אם להתפרק. הזה המוזר היצור של דינו ממילא,
 כלכלי. או פוליטי־פנימי בטחוני, מדיני, רקע על מחרתיים.

 שני של הנמשך מהצירוף למדינה הנגרם הנזק בינתיים
 העיקרית הסיבה הרי כי המישורים. בכל וגדל, הולך ההפכים

 כמגן לשמש אמור הוא פוליטית. הינה בכסאו רבין להישארות
 התומכים גם פרס. שמעון של האישית השאיפה בפני לשמיר

 מודעים הליכוד מקרב האחדות בממשלת ביותר הנלהבים
 מפתחות כי ברור גם הבטחוני. למחדל הישירה לאחריותו

 עם הטובים קשריו עקב פרס לידי נמסרו לא הלאומית הכספת
 חופש לו שתאפשר רחבה ממשלה רצה שמיר הממשלה. ראש

האוצר. בתיק אפילו לשלם כך לשם מוכן והיה פעולה
 שמיר את הביאו קטנות מפלגות של חריגות תביעות

 המערך שרי של חריגים מעשים האחדות. באופציית לבחור
 ערך יש אכן החבילה. פירוק על למחשבה אותו להביא צריכים
 אחדות אין במציאות המטרה. ואחדות השורות לליכוד מיוחד

בתחו האנרכיה וגוברת הולכת בפועל משותפות. מטרות ואין
המדינה. לקיום החיוניים שונים מים

 תשובות לתת המסוגלים ותכניות אנשים בימין יש והרי
להת בדוקות דרכים קיימות והכלכלית. הבטחונית למפולת

 אנו בו הקיומי הפלונטר את ולפתור הבעיות יתר עם מודד
 שתוכל הומוגנית ממשלה על החלטה לקבל רק צריך נמצאים.
 היחידי המיכשול העבודה. את ולעשות הדרך את להתוות
 הנביא. בוכה זה על אישי. פוליטי הוא כזה מהלך בפני העומד

לדורות. בכייה זו תהיה יוסר, לא אם

המצב על עירעוריםליפשיץ מאיו


