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 אותך רואה אני עכשיו הארץ, את המציף

להת סיכוי עוד לנו שיש להאמין ומתחיל
זה.״ עכור גל על גבר

 לפסיכולוגיה, סטודנט )23( בלומנטל אלחנן
 לביטחון־ ועד־הסטודנטים של כרוזים שחילק

 באוניברסיטה המינהלה בניין ליד ע״י־שלום
 מחמאה לו שחלק האיש אל חייך בירושלים,

זו.
 הם למיניהם כרוזים המחלקים סטודנטים

 אך הירושלמי, בקמפוס שיגרתית תופעה
 שהפיץ חובש־כיפה, סטודנט היד, אלחנן

 חובשי־הכי־ רוב דעת את הנוגדים כרוזים,
חסידי־הסיפוח. פות,

ש הוועד של באסיפה יחיד. היה לא הוא
 של מבוסל לא מיספר נוכח השבוע התקיימה

 הסטודנטיות אחת בעלי־הכיפות־הסרוגות.
 הדתי חבר־הוועד את שאלה התאפקה, לא

 ולא דתיים שאתם זה ״איך ):22( לוי יוסף
 מדוע לאברהם? אלוהים בהבטחת מאמינים

הסיפוח?״ בתנועת לא אתם
ה ופילוסופיה, פסיכולוגיה הלומד יוסף,

 הדתיים ,הטיעונים ובוטח: שקול בקול שיב
 התנועה־למען־ של החזקים הקלפים אחד הם

גבו בין אצלם הברור הקשר א״י־השלימה,
 רחוק מדינה, של דתית תפיסה ובין לות

יהו מדינה לא היא מדינת־ישראל ממני.
 מן רבים התורה, חוקי אינם חוקיה דית,

 דתיים. אינם א״י־השלימה של האידיאולוגים
 (ואני הארץ כיבוש מצודת קיימת אם אפילו

 את לבחור זכות כל להם אין בזאת) מסופק
 את ולהזניח ולקיימן, להם הנראות המיצודת

המיצזדת.״ שאר
 ״נניח בלהט: יוסף המשיך גירוש. נגד

 מצרים נהר עד פרת מנהר א״י שכיבוש
 מוכיחה ההיסטוריה התורה. מן מיצווד, זוהי

 בעיני חשובה כה היתד, לא זו שמיצוזה
 לקחו לא שנה 1800 שבמשך עובדה היהדות.
 מדינה, הקמת למען סיכון שום היהודים

לחזור. תמיד קיוו רק הם
 קיום שלמען יודע אני אם נוסף, ,דבר
 אנשים ולנשל לגרש חייב אני זו מיצווה

 עולם בורא ע״י להיענש אעדיף מבתיהם,
זו.״ מיצודה לקיים ולא

 הצעות־פעולה. כמה הועלו אסיפה באותה
תעמו צעד לעשות הציע המשתתפים אחד
הועל לכנסת. בחירות ברשימת לצאת לתי,
 שנוצר הוועד, דמות לשינוי הצעה גם תה

ול התנועה־למען־א״י-השלימה, נגד במחאה
למר אקסקלוסיבי ולא עממי לגוף הופכו

בלבד. וסטודנטים צים

רפואה
 הגיע מאי

לישראל
 נגיף בצורת לישראל הגיע דון צד, מאו

 בשם גם והידוע שמו על הנקרא שפעת של
.2 א. הונג־לוונג, — 1968 נזע

 בכל כמו התופעות אותן הן התופעות
 נזלת, הצטננות, הקודמות: השפעת מגיפות

 יש בכלי־הנשימה. וליחה כאבי־גרון חום,
 המקובלים אמצעי־החיסון אחד: הבדל רק

 המערבי, העולם ברחבי נגדה. יעילים אינם
רצי במימדים מאו שפעת פשטה כבר בו

 תד של מוגבר בייצור עתה עוסקים ניים,
 נמצא ד,תרכיב החדש. הנגיף נגד כיב־חיסון

 לישראל ממנו הגיעו אך בתהליכי־ייצוא,
 20 לחיסון המספיקות קטנות, כמויות רק

בלבד. תושבים אלף
 משרד- המליץ החדש ד,תרכיב בהיעדר
לח המחוזיות ללישכות־ד,בריאות הבריאות

 התרכיבים באמצעות האוכלוסייה את סן
 אבל יעזור, לא זה לעזור בשוק. המצויים

יזיק. לא לפחות
 קבוצות־אוכלוס־ רק הן לחיסון הזקוקים

 חולי־ מוחשית: סכנה קיימת שלגביהן ייד,
 מאישפזים וכן חולי־סכרת חולי־ריאה, לב,

.65 לגיל מעל בבתי־חולים
המ עם יחד לצעירים. מומלץ לא
 את גנ\ משרד־ד,בריאות פירסם החיסון לצות

 התנהגות־ לגבי שנערך סקר של מימצאיו
 החיסון־נגד־שפעת. לגבי ועמדותיו הציבור

 על בעיתונות הידיעות העיקריים: המימצאים
מופ הן השפעת ממגיפות הצפויות הסכנות

 שונים. בחלקי־ציבור לבהלה גורמות רזות,
ה כי שתדגיש הסברה בפעולת לנקוט יש

הנמצ לאנשים רק נועד שפעת נגד חיסון
בקבוצות־סיכון. אים

 ״לא משרד־הבריאות, קובע ״החיסון,״
הוא ובריאים.״ צעירים לאנשים מומלץ
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חוזנמים
וחום״! ל צה גץ

— כלי־נשקס את החבלנים בודקים לפעולה צאתם לפניהנשק בזיקת
 חזית אנשי לדברי קלצ׳ניקוב. מדגם רוס״ס רובייסער

סיני. דרן אותם המבריחים בדואים באמצעות נשקם את מקבלים הס הפלסטינית ד,שיחדור

בגור! במערה
ת ריו ש ההתפוצצויות ורעמי אי

ב רבת־עמון, בחוצות השבוע הידהדו \ )
 חוסיין המלך של הבדואים שחייליו עת

 אירגוני־החבלה מקיני בירתו את טיהרו
החבלנים. את רק לא הפתיעו שבה,

 היו לא המוקדמות ההנחות לכל בניגוד
 נגד מזויין מרי שיזמו אירגוני־החבלה אלה

 מעורער נראה שמעמדו בשעה הקטן. המלך
 חו־ נטל התמוטטות, בסכנת כנתון וכיסאו

 להשתמש היסס לא לידיו, היוזמה את סיין
 להטיל כדי חבלנים, ולאסור להרוג בכוח,

ממ את שסיכנו האירגונים על מרותו את
 שעת־ חוסיין ניצל זאת, בעשותו לכתו.
מדינית. כושר

 עתה קיים אחד נושא לגבי לפחות
 וישראל. מצריים בין הדוק שיתוף־פעולה

 של מישטרו את לקיים המשותפת: המגמה
בעבר־הירדן. חוסיין המלך

 מעודדת שאינה הליכוד־הלאומי, ממשלת
 משני פלסטינית לאומית התעוררות שום
מניעים: כמה מתוך פועלת הירדן, עברי

 בארצות־ להתגרות רוצה היא אין ׳0׳
בחוסיין. התומכת הברית,

 תקום לירדן מעבר כי מעוניינת היא אין
 נאצריסטי .מישטר אל־פתח, של ממשלה

פרו־סורית. ממשלה או
 כי רב. מישקל יש זו ישראלית להתנגדות

 שייפול ברגע כי מאמין במרחב אדם כל
 לעבר־ ישראל תפלוש המלך, של מישטרו

 על חלה אינה שהפסקת־האש בטענה הירדן,
 להרתיע כדי בו די זה פחד חדש. מישטר

המלך. משונאי רבים
★ ★ ★

מהפפה במקום כסף
*  יש אך פחות, גלוי המצרי אינטרס ך

יותר. עוד רבה השפעה לו ! {
 בו רוצה עבד־אל־נאצר שגמאל דבר אין
 את שתביא מהפכה מאשר כיום, פחות,
שלו: המניעים בעמאן. לשלטון חסידיו

 לפלישה להביא עלולה כזו מהפכה <•
 שגרם בכך אותו יאשימו ואו ישראלית,

 בידי ערבית אדמה של נוסף נתח לכיבוש
הציוני. האוייב

בעבר־הירדן, אנשיו ישתלטו אם #


