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 ב שנערכו מחקרים על המבוסס

ד״ר וגם על־ידי הברית
האמצאה .,קולג ״ ה ראש

 שילוב של הפשוט התהליך על מתבססת
זפת חומצה בין
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בהמשך ומרתק חריף מאבק צפוי

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

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

ת סיום עם רו ח ״75 ■שראד ״תם ת

ישקר יא ישראל נצר
 תכולות עיניים פוקח פרס תם

(מימין). אכזר עולם מול אל וזכות

- נוס שגעון
75 ׳שואל תס

 שמעון למר ״75 ישראל ״תם פרס אמש הוענק רושם רב בטקס
בתשו כי נאמר, השופטים ועדת בנימוקי אביב. מרמת 51/!2 בן פרס
 פרם מר נילה בעופרה, ההתנחלות כעניין לדיון להצעות בכנסת בתו

התפקיד״. דרישות ומעבר מעל וחן־נעורים ״תמימות
פרם, של הודעתו זכתה מיוחד לציון

 לבתי הציצה לא ישראל ״ממשלת כי
 יודעת שאינה כך בעופרה, המתנחלים

 עימם.״ גרים וטפם נשיהם גם באם
ה לדברי אזרחים,״ לבתי ״הצצה
 לסו־ היפה מגונה מידה ״היא שופטים,

 למיניהם, מפוקפקים ולטיפוסים טים
 על ישראל ממשלת את לשבח ויש

צל מכל והנקיה הבוגרת התנהגותה

סקם־מאניאקיות.״ של
ואמר, הוסיף השופטים ועדת יו״ר

 את מעתה יחליף ישראל״ ״תם פרם כי
 הוא אף הנמצא ישראל״ ״צבוע פרס
 לו הוענק (הפרס שר־הביטחון בידי

 לאחר זוארץ מ. ד״ר על־ידי לצמיתות
רצופות). שנים שלוש במשך בו שזכה

 מתופפי להקת על־ידי לווה הטקס
נאותה. באווירה והתנהל תם־תם

מחדל קצוות ושימות
א.

 לכל אנגלי עצמו את רואה אשר בלונדון יהודי
 לא מתנהגת היא שלי. המדינה על מאוד כועס דבר
 למדינה מייעץ הוא אותו. מביישת שטויות, עושה יפה.
 דומות ביקורתיות דעות יש לשנינו אחרת. לנהוג שלי
 לא אני מהחיים. לי מעיתונים, לו הפוליטי. המצב על

לו. מאמין
 המשותף השוק בעניין להצביע כיצד לו הצעתי לא

 חושב אינני אנגליה. של בעיותיה את לפתור איך או
הצורך. די אותן מכיר שאני
ב.

 יש יהודים תושביו שרוב מהודר לונדוני ברובע
:גבוה קיר על בשחור הצבועה ענקית כתובת
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:שחור בספריי סיסמאות מצויירות פאריז של במטרו
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 אפילו או ביטון״, צ׳רלי ״ישוחרר את מעדיף אני

אסון״. -■ ״נסיגה את
ג.

 מצרפתים לבד חיים שבפאריז לגלות מופתע אני
תאי סינים, וייטנאמים, ערבים, הודים, אפריקאים, גם

צר דוברי פאריזאים. כולם אפריקאים. צפון לנדים,
צרפתיים. אזרחים חלקם פריזאית. פתית
 גם זה מהגרים. למדינת נחשבים שאנו לי מזכיר זה
 כניסתם בהתרת הכרוכות ההלכה בעיות את לי מזכיר
למשל. הפלאשים, של לארץ

ד.
 בשימחה לי סיפר בארץ, בנעשה המתעניין צרפתי

 תעלת פתיחת לקראת כמחווה :האחרונות החדשות את
 אני ״בגולן?״ בגולן. קלה נסיגה ישראל מבצעת סואץ

 ומראה בביטחון עונה הוא ״בגולן!״ — מתפלא
העיתון. את לי

 סיני. במערב כוחות בדילול המדובר כי מתברר
העבריים. השמות מבלבלים, שמות

ה.
העוסק פרק יש בצרפת שראיתי לימוד־עברית בספר

 עברית מילה שם לומדים השאר בין מרוסיה. בעלייה
דמוקרטיה. :עתיקת־יומין

— המשפטים את השלם :הספר מן תרגיל
דמוקרטיה.---------------בישראל
דמוקרטיה.-----־---------ברוסיה

ברור? עכשיו
ו.

 את ורואה אירופאיים במוזיאונים מסתובב כשאני
 אני התיכון, המזרח מן המיובאים האמנות אוצרות כל

הנאור. האימפריאליזם את לחבב שלא מתחיל
במו היסטוריה לומד צרפתי תלמיד :עניין ובאותו

 מרפרודוקצ־ לומדים אנחנו היסטוריים. באתרים זיאונים,
ואתרים. מוזיאונים יש לנו גם יות.

ז.
 נסעו בפאריז תיכון ספר בבית ז׳ כיתה תלמידי

 חיכינו אנחנו למוסקבה. והפעם שנתי, לטיול השנה
לאילת. להגיע כדי לשמינית עד

ח.
:חמור וחברתי כלכלי משבר עוברת אנגליה
ותופ ירקות מגדלים לחם, שאופים אנגלים ראיתי

הכלכלה. בשיגעונות תלויים בלתי להיות כדי בגדים, רים
בעד. אני
ט.

ובשי מלא בכסף הנוף את לתייר מוכרים באנגליה
 תמרורים על־ידי מובל אתה לכפר, הגעת פשוטה: טה

 המובילה דרך כל ל״י). (כשתי בתשלום חנייה למגרש
 אדם עומד שבתחילתה פרטית דרך היא טבעי לאתר
 לשלם כשנתבקשבו ל״י). (שתי שימוש דמי הגובה
 באדמת שימושנו עבור אחד יום במשך השמינית בפעם

 כאתר במפה שסומן מקום כל על דילגנו אנגליה,
 לנוע אפשר שם לצרפת, חזרה ברחנו לבסוף תיירות.

בחופשיות.
בא״י. השנוררים של ליבם לתשומת

#י
הציבו בתחבורה שימוש תוך להגיע, ביתן בפאריז

בירו דקות. 15 במשך מקום ומכל מקום לכל רית׳
 35 — המרכזית לתחנה הגרמנית מהמושבה שלים:
דקות.

מרמר■ חנוך


