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  נושא האלטעזאכן -תוכניתם של שי ודרור -103רדיו 

  8:15בשעה  6.02.13

שי: האלטיזייכן יורד מהכביש, אנחנו כבר דיברנו על זה דרך אגב, לפני איזה חודשיים, היתה על זה ידיעה, אבל 
אותו, שומעים אותו. הוא עוד לא ירד. אז עכשיו יש תקנה שתעבור בוועדת הכלכלה של הכנסת, הוא עדיין, רואים 
  ,תיכנס לתוקפה

  ?דרור: לאן תיכנס

  .שי: לתוקפה

  ?דרור: למה תוקפה

  .שי: התוקף שלה

 ...דרור: למה להוסיף ח' בסוף מילה

  .שי: זה לא ח' זה פ', תוקפה, התוקף שלה

  ?דרור: שלך

  ?.לא זה לא שלה עם הא בסוף, תוקפה, זה התוקף שלה. אתה לא שומע איך גיל חובב מדברשי: שלה..

  .דרור: לא, ניר חובב לא אומר את זה. זה אברי גלעד

 .....שי: התוקפה

 .....דרור: גם הוא עושה את זה ..מה זה אברי גלעד

 .'שי: גיל חובב עושה ח

 ...'דרור: ח'..וע

 ....השי: טיפהל'ה מתאמץ, ממש טיפ

 .דרור: זה לא מורגש, זה כמו השמלה של שרה בערך, פחות או יותר אותה רמת התאמצות

 ....שי: בקיצור, אז זה עוד שישה חודשים נכנס לתוקפו, החוק הזה, ויהיה

  .דרור: לא, אל תיקח את זה לשם

  .שי: ויהיה אסור לנוע, עגלות רתומות לבעלי חיים בכביש, יהיו אסורות לנסוע

 ?רגע, מה זה עגלות רתומות לבעלי חיים, אסור, אז מה יעשו בנהריה ליד הגעתון דרור:

 ....שי: נכון

 .דרור: אבל בנהריה, אין מה לעשות עם הכרכרות או בלי הכרכרות

  ?שי: יש את זה עדיין

  ,דרור:אני לא יודע

 .שי: נראה לי שכן

  .היא תהפוך להיות עכודרור: מה זה אין את זה, אם אין את זה אז אין טעם לנהריה, 

  .שי: נכון. היא תתחבר לעכו והם יהפכו לאחד

דרור: זה בעקבות פניות של עמותת הכל חי שפועלת לקידום חינוך הומאני בבעלי חיים, ופנתה לישראל כץ, שר 
 ....התחבורה ואמרו שזה התעללות בסוסים, ה

בילד הערבי, בן שבע, הקטן הזה שצריך לסחוב  שי: נכון, זה לא רק התעללות בסוסים, סליחה. זה גם התעללות
 .על הגב שלו את המכונות כביסה המשומשות האלה
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  .דרור: נכון

 ....שי: הרי כל אחד מהם מחזיק איזה ילד בן שבע, שיושב מאחורה כזה

 .דרור: הוא לא מאחור, הוא מקדימה בצד ימין

אחור בין הגרוטאות, ויורד....ומעמיס, ואתה רואה שי: או מקדימה או לפעמים יש להם כיסא אחד ואז הוא יושב מ
 ...ילד

  ,דרור:תאר לך עולם לא אנטיזאכיין

 ...שי: אי אפשר, אי אפשר

דרור: אוקיי, נניח, בוא נדמיין עולם ללא הדבר הנהדר הזה. מה אנחנו עושים עם כל המכונות כביסה המקולקולות 
  .שלנו

 ?שי: כן, לאן הם ילכו, לאן

 ...והמזגניםדרור: 

 ?שי: לאן יילך המזגן

 ...דרור: והשידה בלי הרגל

 ....שי: לאן היא תלך

דרור: והכיסא השבור, מה עושים עם כל זה. מה יש לעשות עם כיסא, זאת אומרת מה יש לו לעשות עם הכיסא 
 ...בלי

 ?שי: למה הוא לוקח את זה

  ?דרור: אני לא יודע, הוא מתקן את זה

  .שי: אני לא יודע

  .דרור: אני תמיד שואל את עצמי, מה המודל הכלכלי, שלפיו הוא עובד האנטיזייכן

  .שי: אני חושב, לדעתי, שאתה קצת מגזים, ואין להם מודל כלכלי

 ....דרור: לא יכול להיות דבר כזה. הם לא יישבו עם טבלת אקסל

 ....ה מסכים ישנים כאלהשי: קשה לי להאמין שהם ראו אקסל מימיהם, הרי כל המחשבים שהם רואים ז

  .דרור: אה, אז אולי גם האקסל שלהם כזה

  .שי: לא יודע, תראה בת'כלס, תחשוב, אין לו הוצאות. בת'כלס

  .דרור: ערבי לא נכנס לאולפן סתם

 שי: נכון. ערבי נכנס כולו באנרגיה....לך תדע, אולי זה פיגוע, אותנו לימדו, כשערבי נכנס במהירות למקום, זה עלול
 .להיות פיגוע. זה עלול להיות פיגוע

  ?דרור:מה אתה מחפש

 ...אקדח שלי*

שי: אתה מבין מה אני אומר? אין לו מודל כלכלי, הרי אין לו גם איך לעשות מודל כלכלי, כי אין לו הוצאות. אין לו 
  .דלק, הוא על סוס

  .דרור: נכון, נכון

  .זיםשי: גם הרי הוא לא מאכיל את הסוס, הסוסים האלה ר

  .דרור: נכון

 .שי: אין להם כוח, בקושי לזוז ....לא צריכות לעשות כלום

 ....דרור: לא צריך לקנות חציר או משהו כזה

  .שי: לא, והילד הערבי יושב שם, הוא בטח לא משלם לו, תן לו לחם עם חמאה



       

 Harakon st. Ramat‐Gan, 52521, 03‐6241640 4    03-6241640, 52521, ג"ר 4 הרקון רחוב

 ....דרור: אז למה הם עושים את זה? זאת אומרת מה

 ....שי: אני לא יודע

 ....ה מטרת העל של האגדה הזאתדרור: מ

  .שי: וזה שערבים מסתובבים וצועקים באמצע העיר באידיש, זה לא מוזר בעיניך? אנטיזייכן, אנטיזייכן, זה גם מוזר


