
יפואי לילה 11 במועד הוצג השבוע
לגמרי ומטורף חדש לבוש סיגמו

הנחש אשת
השתתפה, ז׳אנט פעוט.

ת היא המתנופף השיער בעלת ה לוי, ז׳אנט הדוגמני  יפהפי
ת מבין היחידה אמיתית,  לילך ואם נשואה שהיא הדוגמניו

המלכה. סגנית בתואר זכתה ,1965 מלכת־המים בתחרות כזכור,

מי באמצע, המוזרות.
 ה־ מכנס, תלמה : מין

 מצד ביותר. פוטוגנית
 מארי- הכוכבנית שמאל,

מ למטה, קולינס. אן
 מלכת-ה- סגנית שמאל,

 ומשמאל לוי, ז׳אנט מים
אורן. לני הדוגמנית

 ה- פרי יהודית
(למע יפהפיה

ב קיבצה לה)
הדוגמ סוכנות

 כמה שלה ניות
אמי יפהפיות

 שהציגו תיות,
יצירותיה את

במרינה
אבו־גוש

א ומי מרוצה... של
 מתאימים ותכנון מודיעין פעילות אחר
 מוקדמת לשעת־בוקר שעת־השי״ן נקבעה

שעבר. השבוע אמצע של
 הצליחה החסימה כהלכה. דפק המיבצע

ה של כלי־רכב 19 המצופה. מן יותר
בפרשת־דרכים. המארב על עלו אויב

 להלום יחידודהמחץ של שעתה הגיעה
באוייב.

 צבאית. היתה לא שהפעולה רק פשיטה.
 מס־ אנשי של לגמרי. אזרחית היתד. היא

אבו־גוש. כפריי נגד ירושלים, הכנסה,
 ניידת־משטרה, בחיפוי מס״הכנסה, אנשי

 הרביעי יום של בוקר לפנות בארבע פשטו
 בזו עצרו, מוצא, פרשת־הדרכים על שעבר

 הורידו אבו־גושיות, משאיות 19 זו, אחר
 בכרמים, לעבודה בדרכם שהיו הפועלים, את

 הפירות את והחרימו המשאיות את עיקלו
בתוכן. היו אשר והירקות

ש פשוטים, חקלאים נגד בוצעה הפעולה
 עוד מם־הכנסה, בדו״חות הרבה מבינים אינם

בהתראות־אחרונות־לפני־העיקול. פחות
 חייבים מס־הכנסה אנשי לטענת תקיפה.

 ביניהם יש לירות, אלפי עשרות האכרים
 שבע זה מימיהם את שילמו שלא נישומים

 ליישב מספקת שהות ניתנה לכולם שנים.
 התראה, אחר בהתראה זכו הם ענייניהם, את
 שהורה האוצר, סבלנות פקעה שלבסוף עד

התקיף. העיקול את לבצע
 רק לא אחרת: דיעה היתד, אבו־גוש לאנשי

 בשום עומד אינו שלהם השומות שגובה
 ל״י אלף 60 לתשלום (תביעה למציאות יחם

ה מטעים, דונם 12 לו שיש מכפרי מסים
 זכרו לא אף רובם אלא ל״י). אלף 30 שווים

 ד,־ את לא וודאי ההתראות את קיבלו כי
ההתראות־האחרונות־לפני־העיקול.

ה בכפר נמשכת המהומה בעוד תגוכה.
 מוכרים האוצר ופקידי ירושלים בואכה הררי

 למכירה הבירה בשווקי המוחרמים הענבים את
 השוה כשמחיר הקילו, אגורה 20( כללית

 שלב בביצוע הוחל הקילו) אחת לירה הוא
המיבצע. של ב׳

 בסידרת החלו לכפר, חזרו האוצר פקידי
ו מספוא עיקלו הפעם שנייה. עיקולים
 שביקש כפרי ועדיים. מלבושים רהיטים,

 יום, תוף החשבון את לסדר הבטיח דחייה,
 כרם, לך יש בית, לך (״בנית בגסות נידחה

לשלם!״) חייב אתה
 בצורה בוצעה העיקול פעולת געש. הכפר
 גביית־מסים לפעולת משתיחשב מדי נקמנית
משוכ היו המרוגזים הכפר תושבי סתמית.

 צעדיהם על כתגובה באה הפעולה כי נעים
 על באישור זכו מהם, כמה של המשפטיים

הקרקע. על בעלותם
 כפרם, את נטשו לא שמעולם לכפריים, כי
 מסורת ,1948ב־ צה״ל כוחות בידי סייעו ואף
 אדמותיהם. על השתפטות שנות 18 של

 קרובות, לעתים לטש, הנטוש הרכוש מנגנון
 בבעלות הן כאילו הקרקעות, על עיניו את

ב הפסיד אך הארץ, את שנטשו ערבים
משפט. אחר משפט

 את מצאה הכפריים התמרמרות הערה.
 המועצה של ישיבת־חירום בכינוס ביטוייה

 הצהריים, בשעות נתכנסה זאת המקומית.
שעות. שלוש משך סערה

 מס־הכנסה נציג את להזמין הוחלט לבסוף
 הסברים. לקבל על־מנת המחוז קצין ואת
 יעקב האוצר איש אלה, שניים כשהופיעו אך

ה לוי, (רפול) רפאל המחוז וקצין יעקבי
הנוכחים. את דהימו

 היום אחר הרוחות, את להרגיע במקום
ה שני שפכו אבו־גוש, על שעבר השחור
 אישור־כביכול נתנו המדורה, על שמן פקידים

 תושבי של ביותר הגרועים לחששותיהם
אבו־גוש.

 סיימו לעיקולים, הרקע את שהסבירו אחר
 בוודאי הדיה אשר מוחצת, בהערה הפקידים

 אבו־ לאנשי הם אמרו בכנסת. יישמעו עוד
 ששמעי למה האמינו ולא שכמעט גוש

מי אוזניהם: ו  ניקח מהמצב, מרוצה שלא ....
 שיעבור לשער־מנדלבאום. חשבוננו על אותו

לירדן!״

לשון
א ד, ל ע א ב ד ד ג נ

 מילה לחדש בלשנים כמה החליטו השבוע
נייטראלי. למושג עברית
 זו היתר, בכלל. דנו לא אחת הצעה על

 (ראשי־תי־ לבל״ני בן־יהודה: אליעזר הצעת
נגד). לא בעד, לא בות:
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