
— מייסדו של ממישנתו —
 ההתנדבות רוח
דובלה פסה לא

זוארץ ד״ר
 או ״פסה־דובז׳ה (במאמרו

?״) פסה־דובלה__________________

 הצהרים עתוני אומרים מה
בג׳בל־הילאל האסון על

 סברות מעלה אחרונות ידיעות
 הוויכוח בדבר שונות היסטוריות

 התנ״כי, הר־סיני של מקומו על
 כמה של טיעוניהם את ומצטט
 כי הגורסים ידועי־שם חוקרים

 שעליו סיני הר איננו ג׳בל־הילאל
יש לעם עשרת־הדיברות ניתנו
 כי ואומר מסכם ידיעות ראל.

 יותר, דרומה סיני הר נמצא לדעתו
 על ומסתמך סנטה־קטרינה באיזור
 קטרי־ ״סנטה שפירסם: מאמר

בהק התנ״כי?״ סיני הר = נה
 החיילים חמשת של לקפיאתם שר

תשל״ג. בחורף ההר, באיזור
 מתפלמס זאת, לעומת מעריב,

 וקובע אחרונות ידיעות גירסת עם
סי הר אמנם הוא ג׳בל־הילאל כי
 מרגשת הקבלה מוצא מעריב ני.
ההר ראש את שכיסה הענן בין

ר ב המערכת ד

ציון שיבת
ע פוקדנו שוב ו ז ע  חטיפתו ז

 מיד ועולל תם ילד של הרשעה
ו דת י ל ו ־מ ו ימ  חוגים זרועות אל א

ל המקורבים אנטי־ציוניים ״חרדיים״
. נ. של ארגונו א מ ת ו ו ח

ת בליבותינו חקוקים ועדיין ו ל ל ו ע  
 י. הילד פרשת ואף המטוסים חטיפות

 מן אצלנו ירדה טרם ר ע כ א מ ח ו ש
הרגישות.

ר כעתה, לא שאז אלא מ א מ כ  
 ד.ב. ז א ד הממשלה ר. ואזר המקרא
ק עוז גוריון י ע ז ה  א. את אצלו ו

א עניין של וסופו הראל (הקטן) צ מ ש  
 למוטב והחזירו שוחמאכער את הראל

 בספרו כמסופר התנדב, לצה״ל ואף
ק הביוגראפי ת ר מ  זוהר מ.ב. של ה

(ברק).
 הממשלה שותקת — עכשיו ואילו

. ת ק ת ו ש מ ו

י אנחנו נאמר ולפיכך ו ל ג  לר. ב
 ויקרא שיחזור רבין י. ממשלתנו
ל ו ד ג  לשורות הראל א. כלשינו ל

ל ׳המספר ועימו ו ג ד  זוהר מ.ב. ה
ף המצביא ועימם (ברק) ו ל א  א. ה
ן ו ר  ו נ ל ״ כ ט מ ר האחרון וישים ש
 האובד הבן את הללו ישיבו ויחדיו
 הציונית גאוותנו ואת ולמולדתו לאימו

ה ת ו מ ד ק  כמימים ה ת ר ט ע ל ו ל
קדימה. קדם ומימי ימינה

לבני וגבול לגבולם בנים ושבו
. — נו אין

 העשן ענן לבין תורה במעמד־מתן
התרס עם ההר פיסגת את שאפף

ההרקולס. מטוס קות
 גיר־ את דוחה אחרונות ידיעות

שמו במאמר וכל. מכל מעריב סת
 בג׳בל־הי־ וצומח (חי בעיתון פיע

 יש כי ידוע-שם זואולוג קובע לאל)
 ההר, על הדלילה בצמחייה לראות

 של היחסית בשכיחותו ובמיוחד
הו הנחל, בערוצי המדברי הרותם

 ה־ ה,מן׳ איננו שהרותם לכך כחה
 היה לא שג׳בל־הילאל ומכאן תנ״כי

ישראל. בני של נדודיהם במסלול
ל רצינית קונטרה נותן מעריב

או ״ג׳בל־הילאל במאמר ידיעות

 מפל־מתח ידיעות:
מפל־מים מעריב:

 שבראשו ההר כי וקובע הילל״, הר
 הילל שם על קרוי האסון אירע
ל אחת לא שהושמה מי הזקן,
של הגיאולוגי המבנה רבנו. משה

 הר־געש :ידיעות
הר־האלוהים מעריב:

 ותיק, קודח־נפט טוען ההר, שכבות
 שיתגלו רבים סיכויים על מצביע

 כגסת בית שרידי בג׳בל־הילאל
 אין טבעי. גאז לפחות או קדום,

מעריב. מסכם סיני, הר שזהו ספק
 בצלחת ידו טומן לא ידיעות

 לא טעותו. על מעריב את ומעמיד
 כי האמוראים, מתקופת כנסת בית
 יא־ תקופת מסוף טהרה חדר אם

 ג׳בל ידיעות: מסכם המלך. שיהו
 נבו, הר היותר לכל הוא הילאל

!סיני הר שזהו ייתכן לא
 תשובתו את מכין עדיין מעריב
 מוכרי כל אצל להשיג הניצחת.

העיתונים.

נוראה מזימה
 בעזרתו הסטאליניסטית, המעצמה שמתכננת השטנית התוכנית

המת המרצחים אירגון יכיר לפיה עראפאת, יאסר המחבלים רב של
ה היא ישראל במדינת אש״ף קרא מ י ז • מ ת י נ ט ש

? הבנתם

הצלה מבצע
 ישראל, ממשלת שמתכננת המבריקה התוכנית זאת לעומת

 אירגון יכיר לא לפיה החופשי, העולם מנהיגת ארה׳׳ב בעזרת
ע הינה ישראל במדינת אש״ף המתקרא המרצחים צ ב י . מ ה ל צ ה

1 הבנתם

דעשות עח
לשון. בצחצוחי לפיכן, נסתפק, אל

 אותה ונעצור במדרון הדוהרת העגלה מול אל נתייצב הבה
במעשים.
— הנוראה למזימה ״לא הסיסמא תחת להפגין כולנו נצא

. ת ע כי ההצלה,״ למיבצע כן ת ו ש ע ל
ז הבנתם

מדריך
ביס

לנואם
לנו שימושיות ומילים ביטויים (לקט

 שרים, ממשלות, לראשי מצויין אמים.
 מקומיות. מועצות וראשי כנסת חברי
ומחנכים). ספר בתי למנהלי גם טוב

חנוכה :12 פרק
הזה ובזמן ההם בימים
 אפשרות מצויין, פתיחה מישפט

 מהלכים: בשלושה לפואנטה
 !עתה כן — כאז

 אחרי אפשר כוח, רב מליצי ביטוי
 את: להזיז קצרה פאוזה

 רבים מול מעטים
 נכנע. והשחור

גדול נס
 נס סתם לא אבל אז, היה

 ! במטרה דבקות !אומץ !אמונה
 חגורה. הידוק עם נס יעני

 את להזכיר גם כדאי
 שני ובית ראשון בית
 את להזכיר ואף

 השלישי הבית
 הפיזמון: עם עכשיו ולהיכנס
 !ההיכל טיהור

רע! לא
המתייוונים{ חיסול

 לתבוסתנים! הכנסה יופי,
את: ולהזכיר
לגויים והאור האור, הנרות,

 האו״ם! עצרת הלאה
ב: לתבל גם כדאי
לפידים נושאים אנו

נפט: עם ולקשר
 יכבה לא ראס-סודאר לפיד

!בליבנו
כלכליים: ולנושאים

 !קשים ימים כבר ידענו
ויחיד אחד שמן פן ימי

 חבר׳ה, קצת להצטמצם כלומר:
 יבוא בוא הנס
 :פח עם גם מתחרז ופך
השמן בפח ניפול לא

הנפט) (יעני
משנאינו לנו שטומנים

 של: קורט גס לזרות כדאי
ומבית מחוץ

 הדרמאטי: לסיום עתה מתקרבים אנו
:ושוב
! עתה כן — כאז

 לסוריה: הכנסה ועכשיו
 הרעה תיפתח מצפון כי
 המנדט׳ את מיד לחדש נא

 ישועתי צור מעוז
 ומוכנים. ערוכים אנו

 גם: ואנו
 {ציונים
!מכבים

קוראים
מודים

דח־האן. את שרצחתי מודה אני •

ירושלים אחיתופל(אחיתופת), י.


