
פסח סדר
ז״ל חארץ מלכיאל ד״ר נדי ומבואר ערוך

ורחץ קדש
ושטוף סבן

ותלה סחט
ולבש גהץ

¥

 כל אבהוגנא אכלו די לחמניה הא
 וכל דיכפין כל אסורה. בפסח השנה/
 אבוד, השתא יפסח. פיתה עם דיצריך

 אבו- אצל — העתיקה בעיר הבאה לשנה
יוסוף.

¥

 שלנו המצה
הבאות לבחירות

¥
 ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי מעשה

 טרפון ורבי עקיבא ורבי בן־עזריה אלעזר
 בבני״ברק מסובין שהיו מלכיאל וד״ר
 הלילה, אותו כל בקלפים משחקים והיו

רבו :להם ואמרו תלמידיהם שהגיעו עד
ניידת. של קריאת״שמע קול שמענו תינו,

¥
 :התורה דיברה בנים ארבעה כנגד

 ובג־ בן־חמו, בן־הרוש, בן־אהרון,
הבי דיבר בנים ארבעה כנגד בגישתי.

 לא פחות לו שיש מי — הלאומי טוח
!כלום מקבל

החג לערב קניות רשימת

*
לי  ברוך הקדוש שהביא מכות עשר א

הס ואלו במצריים, המצרים על הוא
 זעץ מכת

 שמיר מכות 2
 פלאסק מכת
 ויש מכת
 שוטו מכת
 צ׳יקיטח מכת

 סטירות-לחי 2
מכת-בחירות

 :סימנים בהן נותן חיה מלכיאל רבי
בצכצ״ך. פחפ״ח, קמצ״ר,

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנון מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת
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בביירות התבוברו הבובויס
והמומים פעווי־פה וחברו ערכאת את השאיר בראבו שו נפלא שלושער

נזצו״ן

 פלסטין ברברי — בחורינו מטובי
0:3 )0:0(

 יזכור עוד הסיום שריקת לאחר רב זמן
 נלהבים, צופים מיליוני של קהל־השיא

בפלסטינים וחבריו בן־אבו הלמו כיצד

 כאשר כי שוב הוכיח אשר מזהיר במבצע
 שלנו לבחורים וכי יכולת, יש — רצון יש
 בשטח להגיד מה הרבה־הרבה עוד יש

שערים. כיבוש של הזה
 מאיזור זמנית יצאה נבחרתנו כי נראה
 את ופינתה הטבלה, שבתחתית הסכנה
פלס נבחרת — הוותיקה ליריבתה מקומה

 ומשחק ירודה רמה הפעם שהציגה טין,
חסר־תכלית.

 גורליות, דקות אותן אל נחזור הבה אך
 תכלית באיזור, הטבלה מצב את שינו אשר

 שלבי ברוב נרפה משחק לאחר שינוי.
 מסויימת התעוררות חלה הראשונה המחצית

האות, הקבוצות: שתי שחקני בקרב

 דיבורים אסרה הממשלה
מקרקעין עיסקות אודות

 לאסור הממשלה החליטה אמש, בישיבתה
 רכישת אודות דיבורים כל חמור באיסור

 לפני הן המוחזקים, בשטחים מקרקעין
ביצועה. בשעת והן לאחריה, הן העיסקה,
 בא זה שצעד הבהיר הממשלה דובר
 שנסערו הרוחות, את ■להרגיע על־מנית
 היינו לו המיותרים, הדיבורים גל בעקבות

האחרונה. בעת עדים
 שנתפס הקרן־הקיימת, שמנהל נודע,

 מתפקידו, לאלתר יושעה דיבור, בשעת
 בעל חרש־אילם קלר, ה. מר יבוא ובמקומו
קר רכישת בענייני מעמיק ויידע מוניטין

ופרצלציה. קעות
 לעם להכתיב הזולה לדברנות נניח ״לא
 ראש־הממשלה אמרה גבולותיו,״ את היהודי

 יפה שהשתיקה דברים ״וישנם בישיבה,
א? להם,  לכתוב צריך זה בגלל אז ל

לכעוס?״ סיבה כבר זה בעיתונים?

 להביא שר־המישפטים על הוטל כמו־כן
 דיני- לתיקון הצעת־חוק הכנסת בפני

 מדברים על שיוטל בעונש שתדון עונשין,
 מקור- לשיחה קשר קשירת ועל בפרהסיה

 כדלקמן: יהיו המוצעים העונשים קעת.
 רכישת על ובפרהסיה בזדון שדיבר מי

 שאימו או יהודי, והוא בשטחים, קרקעות
 שנות 4 — דינו כהלכה, שגוייר או יהודיה,

 מי תמורתן. ל״י מיליון 20 או סובסידיה
 תוך־כדי או אחרי, לפני, בתום־לב שדיבר
זדו כוונה הוכחה ולא מקרקעין, עיסקת

 שנות 7 — דינו קטין, איננו והוא נית,
■תמורתן. ל״י מיליון 40 או סובסידיה

 עצמו על ליטול הציע שר־התיקשורת
 ותמרורים, מוסכמים סימנים שורת פיתוח

 המקרקעין עיסקות ניהול המשך שתאפשר
סופתי. ובשקט מירבית ביעילות
 הגשת שוקלת מיח״א שתנועת נמסר

בממשלה. אי־אמון הצעת

״לאו־לתבוסתנים״ התנ״ך:
 פשטו ווזתנ״ך הביטחון מישרד פקחי

הידו אנשים מיספר של בתיהם על אמש
 השלמה״. ״א״י לתוכנית כמתנגדים עים
 הפושטים השר. דובר אמש מסר כך על

 סיפרי ובתוכם סיפדי־קודש, מיספר החרימו
ומפורשים. מבוארים תנ״ך

 רכישת למתנגדי כי דיין מר קבע כידוע,
ונחלה חלק כל אין והנחלות החלקות

 ובחברון בשכם חפץ שאינו מי וכי בתנ״ך,
 מכל דחה הדובר בו. חפץ אינו התנ״ך —

 האוניברסלי ערכו בדבר הטענה את בכל
 הרחבה, האנושית ושליחותו התנ״ך של

 ספיחים של הימצאותם שלמרות באומרו
 יש ודומיו, הימים אחרית חזון כמו שוליים
גם המחייבת מדינית תוכנית בתנ״ך לראות

- בלסט׳[׳□ אין

עדואן ככזאד?1יום אכו

עובדה.

 עמד הישראלי שהשער שעה ניתן, כאילו
 מכיוון קרן בעיטת לאחר מסוכן במצב

 תושיה, מנחם של תושייתו ורק ניקוסיה,
 נבחרתנו את הצילה הישראלי, השוער
בטוח. משער
 הששית בשנה כאמור, בן־אבו, זה היה

 המבוכה את ניצל קדימה, שפרץ לעימות,
 רשתו אל מהיר בדור וירה ההגנה בשורות

 דקות שתי .0:1 — ההמום היריב של
 התקפה משחק בחורינו פיתחו מכן לאחר
 הכדור את בן־אבו דחק בסיומו אשר נאה,

 הפלסטינית הקבוצה בשורות בשנית. לרשת
 נעו ושחקניה וליאות, מבוכה סימני ניכרו

הי שלנו הבחורים כצללים. המיגרש על
 נאה כדור העלו זו, חולשה לנצל טיבו

תוצ את קבע בבעיטת־יעף אשר לבן־אבו
המישחק. את

 הנבחרח הציגה לא מעולם ספק, אין
 הייתנ מושלם. וכה מזהיר כה מיבצע
 הברברינ את כיסחו כיצד לראות צריכים

 שלר,נ נסיון כל חיסלו ואיך אחד־אחד,
 שהצליחו לפני עוד בעיטה, למצב להגיע
 הכנסנו רבותיו כן, חצי־מיגרש. לעבור

 ויע מנצחים, יש :בכדורגל זה ככה !להם
!עגול הוא הכדור לעשות, מה מפסידים.

ה: מישחק לאחר הטבלה תחתית מצב ז
נק ע׳ ש מש׳ קבוצה
28 61:57 12 ישראל .15
26 55:60 12 פלסטין .16

ומשם מפה
 חלו כי מוסר באילת כתבנו
 גחשון ים־סוף. בחציית שיבושים

 מרעמסס, 30 כבן בן־עמינדב,
בשלו שקע למים, ראשון שנכנס

 לחלצו המאמצים וכל זפת לית
 יצא מיוחד חילוץ צוות בתוהו. עלו

למקום.
*

 שליו של סדירה אספקה צפוייה
 מישרד דובר ולאטליזים. לשווקים
 מחירי כי מסר והתעשייה המיסחר

 עקב החג, ערב יעלו לא הרשע המן
 החג לקראת הסובסידיה. הגדלת
 יוכלו והקונים המן, שיווק יוגבר
 ביום פעמים שלוש לקבלו מעתה

 הקבועות המכירה בנקודות —
השמיים. כיפת תחת

¥
:חשובה הודעה

ו ממצריים שיצאו החבר׳ה כל
מתבק הציוד, את החזירו לא עדיין
 מחציית יאוחר לא זאת לעשות שים

ים־סוף.
בן־נון שוקי

המארגנת). הוועדה (בשם

פעוט נמצא

 נמצז חודשים, שישה כבן ערבי, פעוט
 הירקון שפת על גומא תיבת בתוך אמש

 ואפיסת־ תשישות של במצב נתון כשהוא
כוחות.

 עבז אחמד הפעוט, כי התברר בחקירה
 אלי סילת הכפר מן סעדאלרלה, אל־מג׳יד

 על־יד׳ בתיבה נעזב ג׳נין, שבנפת דאהר
ת יעבוד שהילד רציתי ״לא אימו.  עבו
 הסבירו כאביו,״ ובלבנים, בחומר קשה
לכתבים. האם

 איכילוב לבית־החולים הועבר הפעוט
 על־יד׳ יאומץ שיתאושש, לאחר כי ונראה

ראש־הממשלה. מישרד


