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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 צה״ל של קומנדו־ימי בפעולת
לבנוניים דגים כאלף טובעו

בת הלילה, קשה ניזוקו או טובעו לבנוניים דגים מאלה למעלה
לבנון. של הדרומי חופה לאורך ישראלי ימי קומנדו של קיפה

 הפעו־ כי חצות אחר מסר צד,״ל דובר
ה ציבור את ולהרתיע להזהיר נועדה לד,

ל שלהם בים משימוש הלבנוניים דגים
פעולת בעת המחבלים. אירגוני צורכי

ה החרישו בנהריה האחרונה המחבלים
אז משמשת מאמש צה״ל ופעולת דגים
בשתי ימשיכו לבל לדגים ברורה הרה

קתם.

(קו הצפרדע אנשי ביצעו הפעולה את
 השתתפו כן וכמו צה״ל של ימי) מנדו

 שאף חיל־הים של טילים ספינות בפעולה
 שימוש תוך מדוייקת, בפגיעה הצליחו

 את ולטבע לפוצץ גבריאל, הנפלא בטיל
 -של המרכזי בחוף המציל של החסקה
אירגוני של רחצה כחוף המשמש צידון,

ל בשלום חזרו כוחותינו כל המחבלים.
בסיסם.

 כרוזים הפושטים פיזרו הפעולה בזמן
 בלתי־ ניילון בשקיות עטופים בערבית׳
הלבנו לדגים הקוראים למים, חדירות

למחבלים. מחסד. להעניק לא ניים

 של הנזדוייקות פגיעותיהס את לראות ניתן בתמונה פעולת־צה״ל. מתוצאות
שהחרישו. בדגים כוחותינו

בלבנון: צה״ל הלילה שחילק הכרוז נוסח זהו
ובמעמקים. בחופים משוגעים חיים עשיתם עתה עד :בלבנון הדג אל

 לבנוני דג מצא אחת לא נפשם. כאוות בים חיו בישראל ודגים בלבנון דגים
 רוצים כמונו־כמוכם מהכנסת־אורחים. נהניתם תמיד ישראלי. בחוף מקלט
 להז־ הפעם באנו להשתנות. עלול הכל אן בעתיד, יימשך זה שמצב כולנו

המחבלים 1לפורענות או לשלום הפניכס — להחליט בידכם :הירכם
 לזרוע כדי השלווה האזרחית פעילותכם את ומנצלים שלכם בים משתמשים

 שלווים. וילדים אשה רצחו אשר המחבלים שטו שלכם בים ואסון. הרג
!שלכם בים לפעול להם תתנו אל — הדבר בידכם

1 לישראל. הגנה צבא

לדבר מ< ם ״א<ן ע
א

 לונה־פארק בבית מגדל ישראל
 לראות. אותי סחב הוא אחד ויום

 אוהב הכי-הכי שהוא המכונה
ב נעים בפנים יריה. מכונת היא

ו מצחיקים אנשים צחיח מידבר
 ומה משהו, להגיד ומנסים רעים

ש לפני אותם להפיל זה שצריך
הת ישראל הפה. את פותחים הם

 וצ׳יק-צ׳אק המיקלע מאחורי ייצב
 שהוציאו לפני כולם את חיסל
ו נקודות 2500ב- זכה וגם הגה.
נוסף. מישחק קיבל

 ״אין לי, אמר רואה,״ ״אתה
לדבר.״ מי עם

לא ובאמת בפנים הסתכלתי
היה.

ג
 וסיפרתי אליכם באתי אחר-כך

חייב נורא הסיפור. כל את לכם
 :גיחכתם וגם צחקתם ואפילו תם

עכ שלך! התיאוריות עם ״אתה
 עם אין באמת — רואה אתה שיו
לדבר.״ מי

ג
 וזה באמת, רואה אני עכשיו

 לדבר. מי עם אין — נכון
טובה. שנה

תקשורת של עניין
 אחרים. של מכתבים קורא לא משה
 בבה. אמר גרשום גם יפה. לא שזה יודע משה
 משה בי אחרים, של מכתבים יקראו לא שאחרים דואג גם משה

 קרא. לא שהוא מבתכים יקראו שאחרים אוהב לא
 ראשונה. ממדרגה מוסרי עניין זה עבורו,

 לא טוב, שכזה. מוסרי עניין עבור נפשו את למסור מוכן משה
 סוף־סוף נפשות. למסור בהחלט אכל נפשו, את לא אולי להגזים, צריך

מוסרי. עניין זה
 למכתבים. זקוק לא בלל שמשה היא האמת

 טוב. יותר יודע הרי משה
רע. הבי מה טוב הכי שיודע היחידי הוא משה

 בלתי■ מה זאת ולעומת לגמרי, בלתי־אפשרי מה יודע משה רק
לחלוטין. אפשרי

הערבים. נפש את מכיר גם משה
 מכתבים מכתבים. בלי הערכים. עם כמשא־ומתן אלוף־הארץ משה

מפריעים. רק
 פתרונות. נושא משא־ומתן כל אצלו
ארונות. נושא משאדמתן בל אצלו

 ילדינו. ולמען כניעה נגד
 מכתבים. ונגד ארונות למען
 ארונות. יותר _ כניעה פחות
ילדים. פחות — ומתן משא יותר

מכתבים. בלי רק
 לדבר. מה על ואין כתוב הכל משאי־ומתן. בל הורסים מכתבים

כתקשורת. ההפרעות קדימה — המכתבים הלאה
ירכו. בן ילדים, המון עוד יש הכאה. כפעם ילך ? הפעם הלך לא
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