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

 סידון. אפרים מיכאל, נ. : יבל״א דרכו ממשיכי
 קלזמר גבי מעטר:

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

ו ר שי
ר שי

ת! הצרפתים, כל  זונו
 ידוע. זה זונות, הצרפתים כל

 זונה. בן החוץ שר וגם
 מודיע כבר ודיסטאן

למדינה.״ זכות יש ״לפלשתינאים

 ידוע. זה זונות, הצרפתים כל
 כבודם. את מוכרים הם נפט תמורת

ש כלל להם אכפת לא  ברוצח לפגו
חם. להם שיהיה העיקר

 ידוע. זה זונות, הצרפתים כל
 מקובל. וגם ידוע

 שבוע, שם שהיה חבר לי ונשבע
״פיגאל״. מול מסתובבות שהמון

 ידוע. זה זונות, הצרפתים כל
ת מוכרים  בזול. שם עצמם א

 הצליח, שם לדפוק שלי החבר
? יכול לא אני למה אז

ר ב ו ה״ל: ד ת צ ד חי ל י ״ ה ה צ ט ש  פ
שו הבית על פג וסובאניירג עראפת בו!

ת צלצלה  התעצבן ערפאת ברחה.1 בדל
א.11 ה ר ף. הי ם אץ כי עי פג תיוז נ חז בו ל

 מסר אמש, שנערכה כמסיבת־עיתוכאים
כוחות־השחור. נגד כוחותינו שערכו נועזת

פעולה על פרטים דובר־צה״ל

 יחי־ חיילי פשטו הפעולה במסגרת
 בו הבית על צה״ל של דת־עילית

ה החוץ ושר עראפת פגישת נערכה
 שהיה המדזייק המידע למרות צרפתי.

ול לשוב אלה נאלצו כוחותינו, בידי
 שבשלוש מכיוון פעמים, מיספר בוא

 אף־אחד היה לא הראשונות הפעמים
בבית.

 שאכן ספק לכל מעל שהתברר לאחר
 פשטו בבית, ■ואורחו עראפת נמצאים
 הקצינים, ואחד הדלת, על חיילינו

 במסי־ שנכח וצנוע מתולתל פג, (סגן
 צילצולים שני צילצל בת־העיתונאים)

וה־ ״אחרי!״ — צעק בדלת, ארוכים

הודה לנועז  ושוסרון י
מה וביטחון האו ר

 זה וחמ<ע\< רב<ע< ב<ום סע
ם כל במע\ך ע  ה

ברוורס

 ההתנחלות תומכי
 ושומרון כיהודה

ברוורס

מ והתחבאה המקום מן נעלמה יחידה
הגדר. אחורי

 שעראפת התברר החיילים מדיווחי
 מסביב הסתכל הדלת, את פתח בעצמו
 ״מן־הדא?״ בעצבנות: צעק בזעם,
ברוגז. הדלת את וטרק

 המעשה את וביצעה שבה היחידה
 שעפ״י למרות נוספות, פעמים כארבע

 כבר להתפנות עליהם היה התיכנון
השנייה. הפעם לאחר

 וצנוע): (מתולתל מ. סגן מספר
ל התעצבן הוא אותו... שיגענו ״איך

 כמו וצעק יצא הוא פעם כל גמרי!
משוגע.״
הת הצרפתי שד־החוץ שגם נמסר

 בין היחסים בניתוק ואיים מאוד רגז
אש״פ. לבין ארצו

הפעו ביצוע שעל מסר דובר־צה״ל
שביצ שד,־״בומים״ לאחר הוחלט לה
 על־ הספיקו לא חיל-האודר מטוסי עו

 עראפת בין היחסים את לשבש מנת
לאורחו.

 האחרון ברגע שרק מוסרים משקיפים
 של הוריו את להזמין הצעה נדחתה

 שר־ עם לשיחה הצרפתי החוץ שר־
 על־ ,נדחתה שההצעה נראה, החינוך.

 פריז בין האדרה את להעכיר לא מנת
 מר של עלייתו את ולאפשר וירושלים,

ב׳. לכתה וסובאניירג
 האפשרות שנשקלת הדובר אמר עוד
 לבית, הכניסה ליד מוקשי־מים להגיח
ומרי לכסאות, מתחת קפצונים הנחת

הדלת. ידיות על קאקי חת
הב — לגמרי״ אותם נשגע ״אנחנו

הדובר. טיח
לכוחותינו. נפגעים אין

הפעולה. בתום הצרפתי שר־החוץ
 מזעם. המכורכמות לפניו לב שימו
 בעקבות להפליא הזדקן שהאיש ניכר

הצלצולים.

 לגידו■ המחיות בדיקות
התורשתית המחלה נושא•

אף־שעל
 ילדים של למותם הגורמת תורשתית מחלה זו אף־שעל

הרך. בגיל

 אשכנזי ממוצא יהודיות במשפחות בעיקר פוגעת היא
 קיים אף־שעל נושאי הינם ההורים שני אם רק וספרדי.

במחלה. נגוע יהיה שיוולד שהילד 25$ של סיכון

 נושא אדם אם לגלות ניתן פשוטה, בדיקת-דם בעזרת
למחלה. (הגאן) התכונה את בתוכו

 מוזמנים אף־שעל, במחלת נגועים ילדים לידת למנוע כדי
וספרדי. אשכנזי ממוצא צעירים ולהיבדק לבוא

הכלה. לבדיקה מוזמנת להינשא, העומדים זוגות מבין

 מהות על מקיף הסבר ינתן הבדיקה במקום
בפניה. ההתגוננות ודרכי המחלה

 מתבצוהח הבדיקות
חציסוגנס׳ הגנון ודי


