
המר עם החשאים ההסכם את כרת לכן
 מנדא- 7( וע״מ מנדאטים) 4( החופשי כז

 הגוש את יקפיצו קיווה, כך ,11ה־ טים).
לפחות. המפד״ל, סיעת פני על הטכני

 טעות. היתד, זאת שגם נסתבר השבוע
המצב. את לתקן יכלו לא 11ה־

 העיקרית השאלה לממשלה. חזרה
 טכני גוש דולצ׳ין הקים לא מדוע היא:

 הרבה גדולה שהיא החרות, תנועת עם
 1 הפלגים משני יותר

 דולצ׳ין תשובה: חרות לאנשי יש לכך
לדב מקווה, הוא גח״ל. את לפוצץ רוצה
 הליברלים יצטרפו הפילוג שאחרי ריהם,

ב שר לכהונת יחזור ואז — לממשלה
ממשלה.

פלסטין
מדוע

באו? הם
 של אישי נצחון הערב, מסמר זה היה

שר־הביטחון.
 החלפת לכבוד דיין משה של במסיבה

 העליזים האורחים בין בלטו הרמטכ״לים,
ועלי עזה, עיריית ראש אל־שאווה, רשאד

ה ז ת נ ו ש ע  ל
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אל־שאווה
מושפל

 חברון. עיריית ראש אל־ג׳עברי. מוחמד
חיו אולם לבוא. סירב שכם עיריית ראש

מאולץ. היה כם
 לשימחת וחברון עזה ראשי באו למה

ן הישראליים האלופים
 היטב ידעו השניים עצמית. השפלה

 לאור זו, במסיבה ההפגנתית שהופעתם
 על ללא־תקנה מהלומה תנחית המצלמות,

 את השפילו הפלסטינים בעיני כי מעמדם.
 בידי ונתנו הכובש, בחג בהופיעם עצמם
 — הפלסטינית העצמית ההגדרה אויבי

אידי חומר — והפידאיון הירדני המישטר
הכוב עם כמשתפי־פעולה להכתמתס אלי
ישראל. וכסוכני שים

באו? למה כן, אם
ברי להם היתה לא : הפשוטה התשובה

רה.
 עקב בחקירה, נתון היה אל־שאווה

 היה ניתן בביתו. המתאבד הפדאי גילוי
 ביתו. את לפוצץ למאסר, אותו לדון
 כי ספק אין עונש. בלי יצא זאת תחת

תש היא דיין, כמיצוות במסיבה, הופעתו
זה. חשבון על חלקי לום

ו אל־שאווה, למען השתדל אל־ג׳עברי
דומה. התחייבות חש כי נראה
ב זה היה זו, מבחינה מעוניין? מי
 יכול שהוא הוכיח הוא לדיין. נצחון אמת

האלה. ראשי״הערים על רצונו את לכפות
 לממשלת היה עניין איזה היא: השאלה

 אלה, ראשי-ערים שני ״לשרוף״ ישראל
ה של ביותר הבולטים הנציגים מן שהם

 לתס־ טבעיים ומועמדים הפלסטיני, עם
ל משא־ומתן ייפתח כאשר קידי-מנהיגות,

והפלסטינים? ישראל בין שלום
רג בנצחון רק מעוניין דיין היה האם

 הפירסו־ אחרי מעמדו את לבצר כדי עי׳
 שהשפיל או — עסקיו על השליליים מים
 מכה להנחית כדי בכוונה המנהיגים את

הישראלי״פלסטיני? השלום רעיון על נוספת
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 בנק של ״יתרון״ תוכניות כל
 שמירה לך מעניקות דיסקונט

ך על ר  הצמדה ע״י כספך ע
ד ד מ ם ל רי חי מ , ה כן ר צ ל

 הכנסה לקבלת הבסחה תוך
 ממס־הכנסה. פקודה גבוהה
 עת בכל לרשותך עומד הכסף

קדמת הודעה מתו עם  של מו
יום. {0

מה התוכנית את בחר  המתאי
ואפשרו־ צרכיך לפי ביותר לד

 ־יתרון־ ׳יתרוך, חשבון יותיך:
 ־יתרודהכנסה־שוטפת־, ביטוח״,

 שוטפת־, הכנסה ־ביטוח ״יתרון
״יתרוו־לכל״.

 מסניפי אחד בכל מלאים פרטים
דיסקונט. בנק

 להתקשר תוכל העבודה שעות אחרי
 ה־דיקקז־ באמזגעות דיסקונט בגק עם

 דבר ותענה תוקלט פנייתך נטופון־.
 תל־אניב חייג בבוקר. למחרת ראשון

 ,5נ2*50 על. ירושלים ,54572 טל.
.521295 טל. חיפה
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בלירות לשנח
ס״ה

שנח /!2ל-
 הוצאות מחיר
משלוח העיתון

 חוצאות מחיר
ס״חמשלוח העיתון

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
ואיראן אירופה ארצות לכל •
לקפריסין •
וקנדה לארצות־הברית •
 גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
ופנמה למקסיקו •
 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
וניו-זילנד לאוסטרליה ס

45 + 70 
36 + 70 
76 + 70

80 + 70 
105 + 70 
100 + 70 
135 + 70

115
106
146

150
175
170
205
220

43 = 6+37 
46 = 9 + 37

60 = 23 + 37 
55 = 18 + 37 
75 = 38 + 37

40 + 37 
53 + 37 
50 + 37 
68 + 37 
75 + 37

77
90
87

105
112


