
יום
 הכיפורים

 החשבון
 והנפש

וכוי וכוי
 עוצמה. — הצום
 ׳ צימצום. — הצום

 מספקת. לא הסעודה
עוד. לא

 רגליה. מפסקת הסעודה
 מפסקת. לסעודה עת

 והנפש. החשבון
 הוא. בנפשנו החשבון

 קר. עולמי חשבון
 הומיה. יהודי נפש

 אחרי. שנים ארבע
 חזיתות. ארבע

 לוחמים. ארבעה
 אמהות. ארבע

 דורות. ארבעה
 לפני. שנים ארבע

 הכיפורים? פורים הבי
 - י טעינו היכן
הלאה? ומה

 למעשים. ממילים — תוקח ונתנה
 לארץ־ישראל. תוקף ונתנה

 תפלה. תפילה לא
 למכפרים. מכופרים
 בכפר. לאיכרים בעיקר מכופרים

 לכפתורים. מכיפורים
טוב. הבל — טוב צום

והחריטה דנה התכנסה הממשלה
חש בדרכים נודע המדיני לכתבנו

 א׳, ביום התכנסה הממשלה כי איות,
 מיספר וקיבלה נושאים בכמה דנה

החלטות.
ב הנוגעים השרים סקרו בישיבה

 הערכות ומסרו חשובים עניינים דבר
 העשויים מסויימים מצבים על שונות

 חשובים ממהלכים כתוצאה להתפתח
 אחריותם שבתחומי שונים בשטחים

המסויימים.
 מיש־ ענייני את סקר השרים אחד

ש לפעולה, הצעות כמה והציע רדו
ה השרים על־ידי פה־אחד נתקבלו
אחרים.

 שר של תפקידו הממלא אחר, שר
 מסויים, במקום כרגע הנמצא בכיר
ל הממשלה אישור את וקיבל ביקש
 מישרדו הערכות במיסגרת נוסף צעד

הקודמות. הממשלה להחלטות בהתאם
 נמסר לא ששמו התיקשורת, שר

סו מחקר תוצאות על מסר לפירסום,
ל בקיסר מישרד־חקירות, שערך די

 לקיום המשמשיים באביזרים מחסור
הח כך, ובעיקבות חוטים. דרך שיחות
 דחופים צעדים לנקוט הממשלה ליטה

המצב. לשיפור

הק על הממשלה החליטה כמו־כן
ענ לבדיקת מייוחדת שרים ועדת מת
ה בראש* במעלה. ראשון לאומי יין

 וחבריה אבידרור חיסר יעמוד וועדה
גונ עמיצור, השר אבירם, השר יהיו
אביחי. קבוצה וראש עמיאל דר

 או להכחיש סירב הממשלה מזכיר
הממ כינוס על הידיעות את לאשר
ו שנתקבלו, וההחלטות דיוניה שלה,
שאמ מזכירתו באמצעות מסר דוברו

 ש״אין לכתבנו ללחוש לשליח רה
תגובה״.

 תהילת לפני משוחחים ומנכ״ל יועץ מהשרים, כמה הממשלה, ראש
הממשלתית) העיתונות לישכת :ופיתוח ריטוש (צילום, הממשלה. ישיבת
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שר: מיניסטריון־השימחה מב
 שנות־ ל׳ היגגים אנו השנה

קוממיות.
ונצהלה! נשמחה

ת כולנו ניראה בך  ה־ בחנינו
30:

 כהו־ כובע־טמבל לראשינו
בחו דינלון־משונן נושא לבן
לב!•

!זנצחקה נהייכה
 הצאיותינו ו/או חולצותינו

 מיבנסי־ כחולבן. דגל־עצמאות
כחולבן. חולצותינו ו/או נו

!ונרקודה נעלוזה
כחולבן. נעלינו

אביהם! ינעל
 עצמאות דיגלון האחת בידנו
ת־מצדה־ בידנו כהולבן. שני  ה

 דגל־שיבעת־בוב־ לא־תיפול
בחולבן. בים

!ונכייפה נסתבבה
!שמח צו

חוש־נושן סיגנון
 ישראל״ ״שידורי של לחדשות הקשבתי ימים, במה לפני

 ואש״ף והתנחלויות ארה״ב על שיפרו מירושלים.
וברגיל. ובין־בסה-לעשור ושוד-גנק ובגין ומחירי־הירקות ודיין

 צה״ל ״חייל — בזה נוסח במין ידיעה באה אחר־בן
 בסיור שהיו וחבריו, החייל סביו. מדקירת עזה בעיר נפצע

והרגוהו. התוקף על באש פתחו שיגרתי,
 מפצעיו. מת והוא במקום שהיה מקומי תושב נפצע כמו-בן

 בטיפול נתון היה שהתוקף הוברר ראשונית בחקירה
 הניקיון־־במידרכות על החדשות המשיכו זה ואחרי פסיכיאטרי.״

זה. וזהו והמזג-באוויר והרפורמה־בחיניד
 לעומת החייל, פציעת חשיבות של הזה, החדש והסימון

 הזכיר אדם, עוד שבהריגת והפך־הקטן איש שבהריגת הזוטא
החדש. הסימון וחביב, מוכר ישן־נושן, סימון לי


