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מתכוןקיבע: בממשלה נ■3ד שהובא סוד׳ דו״ח

תלולה בירידה הזמן יתרות
ממ הזמנת לפי שחובר סודי דו״ח

 הזמן יתרות כי קובע ישראל שלת
תלו בירידה נמצאות המדינה שבידי

שה ביתרות, הירידה טבלה). (ר׳ לה
 עד ברציפות נמשכה ,1967ב־ חלה

ני החמרה חלה ומאז ,73 אוקטובר
 וכיום — הזמן ברזרבות נוספת כרת

בלבד. שבועות לשישה זמן רזרבות יש
התיאו את וכל מכל הפריך הדו״ח

 המשבר כי המדינאים בין הרווחת ריה
העו את שפקד הכללי השפל מן נובע

התאוש צפוייה וכי זמן, ברזרבות לם
ל השבעים. שנות סוף לקראת שות
 צעדים ינקטו לא אם מחבריו, דעת

להימצא המדינה עלולה לכת, מרחיקי
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 זמן חוסר של במצב קצר זמן תוך
מוחלט.

 הזמן לבנק בקשה שהוגשה למרות
 לשישה זמן אשראי־ לקבלת העולמי

 כי הדו״ח מחברי חוששים חודשים,
 הממשלה על לדעתם, די. בכך אין

הח הזמן מדיניות את לאלתר לאשר
 במשק שכיר כל כי קובעת אשר דשה,

 וכי כסף, במקום זמן מעתה ירוויח
 250/0 בין ינוכו שבידו הזמן מרווח

 כן המדינה. של הזמן לקופות 60ס/סל־
 מעוברת שנה להנהיג הוועדה ממליצה

 עיבור לערוך ואף רגילה שנה בכל
חו לכל יומיים בממוצע שיוסיף זוחל,

בשנה. דש

המשפטים: שר

החוקר מפיר נגד חזקה יד ננקוט

שבוע ה
 נלמד יקרים קוראים והפעם,

סס סיידר להכין כיצד וריחני. תו
ער תלמידים כמה לכם קחו

ב השרו ורעננים. צעירים ביים
 העמידו ואחר שיבריקו עד מים

 את לחמם שישחימו. עד בשמש
 במשך קטנה אש על התלמידים

 קלות. בחישות תוך שנים, שבע
להוסיף חודשים לשלושה אחת

המצרכים
רחוצים תלמידים גרס 100

חייל העלבת על לדיו נתשה ד״ר >9 ללבנון יגורשו אמונים גוש אנשי
 המשפטים משרד החלטת במסגרת

 כנגד הננקטים הצעדים החמרת על
 להעמיד הוחלט אמונים, גוש אנשי
פטרו ערך אשר לוינגר הרב את לדין
לפ הורה חברון, במרכז מזויינים לים
 בני חטף לפגוע, במטרה באש תוח

 ביזה ארבע, לקרית והובילם ערובה
ב כלבים ושיסה מוסלמים דת אנשי
 חמורים מעשים לנוכח המקום. אנשי
הרב את לדין להעמיד הוחלט אלה,

צה״ל. חייל בהעלבת ולהאשימו
 לדין להעמיד שוקלים כי נמסר כן

 על המתנחלים, מראשי פורת, חנן את
(ב ציבורי באוטובוס גרעינים פיצוח

).4 בקו ,22.3 יום
 ופליקס, קצובר הגוש, מנהיגי כנגד

ה פרקליטות ע״י אישום כתבי יוגשו
 מורה, לאלון בדרכם כי על מדינה
 שלא הכביש את חצו בית־ליד, בצומת

113/72 לסעיף בניגוד במעבר־חצייה,

סיכו תש״ל, העירוני החוק לפקודת
ביותר. קלושים זכאים לצאת ייהם

ל לגרש גם הוחלט ישיבה באותה
בבחי ג׳עברי של מתחרהו את לבנון

 ד״ר האיש, בחברון. המקומיות רות
 כרטיס בלי רכבו את החנה נתשה,
קומוניסט. גם והוא חנייה,

 בכותרת־ דפוס טעות נפלה לצערנו *
 באמת, סליחה... להיפך. כמובן זה המשנה.

מצטערים.

 היום אבנים, זורקים לא כבר היום
צחוק בבת צחורות שיניים נחשפות

ולילות״ ״ימים גליון שער
26.3.76 ו׳ יום

כשכם יחדיו קיום :הכותרת

 כמו השמש גם וחרטה. לב טוב של
 את בגלי־חום ועוטפת פניה מאירה
רא את לוטפת — המאובק השוק
 וכוחות הרוכלים של המיוזעים שיהם

הביטחון.
 של במכנסיו מושך קטן ערבי ילד
 10 ומבקש רובהו על השעון חייל

 מכבד הישיש הפיתות רוכל אגורות.
 מעשה־ידיו. במאפה במסבת־גז שוטר

 מחייכים. ושניהם תפאדל,״ ״תפאדל,
 מתוך קיום דו בשלום, קיום דו

 אינטרס מתוך גורל, ושותפות אחווה
משותף.

סו לי אמר שקט,״ רוצים ״אנחנו
 — שקט רוצים ״ואתם הירקות, חר

ה מפריעים ״לכם משותף.״ אינטרס
 גורל, שותפות — לנו.״ 'גם שבאב,
 הצהריים, בשמש מתחממים ״שנינו

 — הרים״ אוויר בשקיקה שואפים
בשלום. קיום דו

 מתמזגים כמו הגבול משמר חיילי
 הצריחים, מעל הפסטוראלי. בנוף

 שם היו כמו — הסימטאות בינות
 מיזוג והקסדות, והאלות הם תמיד.

תרנגו של תערובת וחדש, ישן טל
וצנו ומקלע נעטר וחגור צחורות לות

ולחים. חמים ברים

לעבו ברחובות החולפים הערבים
 מחככים מרכולתם חנויותיהם, דתם,

במר מרפק המדים. בלובשי כתפיים
ב בשלום, קיום דו ברגל. רגל פק,

הדדית. בהערכה כבוד,
 שינאהז ז השלמה חוסר י מחומות

ש בלהות חלום אפיזודה, ו איבה
בהת בלילה, קברו הילד את גם נגוז.
 של רגע עתיקה. ערבית למסורת אם

ואיננו. שחלף משבר
9

כטבע יחדיו קיום

 כמה טריות, התנחלויות כמה
 קורט ולזרות מצויירות לא מפות

 הכל לערבב מדיניות. הצהרות
 באנשי העיסה את ולתבל היטב

 בשמן מחוממים הגבול משמר
רובים.

 לשפוך יש מוכנה, כשהעיסה
 שו- של פסק-דין להפעיל ספירט,

ולהוסיף בפטריות פטת-שלום

והדייכה
ומהבילה תוססת

 ברוטב מאודים מפגיני-בית״ר
ה חמאה.  תוך תתחיל התסיס

תסס החומר את שעה. מו  יש ה
 באנשי חימום כדי תוך לתבל

 ולירות הנותרים הגבול משמר
 התבשיל. תוך אל צרורות כמה
וה שמרים וחצי כף שמים כעת

ס •תתפח עיסה תתסו  במשך ו
אחדים. שבועות

הבו הקבעטש את לכבות כדי
ב או במטפים להשתמש יש ער

פני חול לשפוך או כיבוי אבקת
 בצבע משהו קיבלתם אם מה.

 המיר- כאן שעד דעו שחור-בוץ,
 אלא נשאר לא עכשיו הצליח. שם

בתיא החרא. את ולאכול לקרר
בון.


