
במדינה
העם

שימת הזוועות ר
 בשעה בא ,המוות

אזהחה, בזי — 7.40
סיבה בזי

 הסינסוך של הזוועות רשומת ארוכה
דיר־יאסץ, וחברון, :היישראלי־יפלסטי-ני

 כיפר- קיביא, .מעלה־עקדפים, הור־הצופייס,
אחרות. רבות ועוד !מינכן, מעלות, קיאסם,

 :חדש שם זו לרשימה נוסף השבוע
עזיה.

 ורדום, קטן לבנוני כפר היתד. עזיה
ה מן קילומטרים חמישה גבעות, מוקף

 הישראלי. הגבול מן קילומטרים1 20 ים,
 חלק — שיעים* מוסלמים היו תושביו

ה בדחום־לבסון, השיעית האוכליוסיד, מן
לישראל. הבלתי־עויין ביחסה ידועה

 ובמילח־ הלבנונית !במילחמת־ד,אזרחים
 ה־ עמדו הפלסטינית-ישראלית מת־הגבול

 ה־ נפגע. לא עזיה הכפר הצד. מן שיעים1
פניו. על חלפה כאילו מילחמה
 השבוע מימי באחד לעזיה ובא המוות

 כבר הילדים רוב .07.40 בשעה שעבר,
 כן ועל שכן, בכפר בפית־הספר, היו

 הבתים. בין שיחקו אחדים ילדים !ניצלו.
 ברזל של מטר השמיים מן ירד לפתע
 מחקו הישראלי הייל־־האוויד מטוסי ואש.

 כ־ פשוטו האדמה, פני מעל הכפר את
 עומד נשאר לא אחד בית אף משמעו.

 מתייקת, יכה הייתה ההשמדה תלו. על
 במרחק ש-רעו הפרות נפגעו לא כי עד
המקום. מן מטרים ׳כמאה שיל

 העזו לא הם עבר. לכל ■נפוצו הניצולים
 נשותיהם — יקיריהם גופות אית ׳לחפש אף

 ׳שמא מחשש ההריסות, ביין — וילדיהם
פצצויתרהשהייה. ישם טמונות
 כשם מילבד — מלהתקיים חדלה עזיה

 מילחמה, שיל התועבות ברשימת נוסף
השלישי. הדוור זה הנמשכת

ל בו הג
הנגדי הטרור

?הטי? נועדה ההפצצה
 ■חאזרחיב ע? אימיח
 מיד להפעילס בדי

פורשים פידאיון
 אך מצטער. אני אזרחים, נהרגו ״אם

 אמר שעשינו,״ מה על מתנצלים אנו אין
׳בגין. מנחם

חיד, חיל-האוויר, מפקד פלד, בני האלוף
האבירות, על צער הביע הוא יותר. ׳נוקשה

 עם לישון הולך ״כשאתה הוסיף: אך
עוקצות הפינים אם !תתלונן אל כלב,

אותך.״ 4
 כלל בדרך שהוא סקנדינבי, עיתון אך

 המפטיר ״הטייס, כתב: לישראל, ידידותיי
 אלא אינו אזרחית, אוכלוסיה יעל פצצות

במדים." טרוריסט
 לבנון דרום הפצצת על דיברו יבולם
 שבה הישראלי, ח״ל־האוויר מטוסי על-ידי
 גברים — אזרחים !ממאה למעלה ניספו
 מיחנות־פליטים ■נפגעו — ,וילדים נשים

 (דאה אחד כפר לפחיות כליל והושמד
לעיל).

הד השתלשלות ים. בלב פגישה
אייודיאות. שיל סמיך בערפל שרוייה בורים

ימית בתקרית ■נפתחה ׳שרשרודהמאורעות ף
 פתחה הישראלי חיל-הים שיל ספינה מוזרה.

 ראש ליד לבנונית, סיר׳ת־דייגים על באש
אנשיה. יכל על אותה הטביעה הניקרה,

 הסירה בי לטעון ניסה לא צד,״ל דובר
טענתו, כלשהי. עויינת בפעילות עסקה
סיבה, כיל בלי לפתע, הדייגים פתחו כאילו
 לוקה החמושה, סיפינודהמיליהמה על יבאש

 גם הוסבר לא משוועת. בחיוסר־אמיינוית
ניצו מישראלית הספינה אספה לא ׳מדוע

הלבנונית. הסירה מן לים
טילי-הקאטיוישה ׳שיגור בא היום למחרת *

אינו איש שיניים. נהרגו שבה ינוד,יריד״ לעביר

 ול־ לסונים מחולק המוסלמי העולם *
ה בדת העיקריים הפלגים שני — שיעים

 סונים. הם, הפלסטיניים הערבים איסלאם.
׳ה מאחדת ■הרבות השיעיות הכיתות את

 היה מוחמר של האמיתי יורשו כי אמונה
 עלי) (סיעת עלי״ ״שיעת עלי. חותנו,
באיסלאם. מיעוט נשארה

ח תו !״פי ״איגוד״ ה1ן ק משכנתאותהבורסה
ת גברו השבוע סיונו ם הני ם של הגלויי טי לנ קו פ ועוז ס

הם ת רי ת להשפיע בעתונו ת הערכות באמצעו שמועו  כזב ו
ת שערי על מניו ק בבורסה. ה ״, ״בנ מי או שקע ל ת המו מויו  בכ

ת ם גדולו די שיך בצמו ת להציף ממ ת הציבור א רו ה אז  לגבי ב
אה שו ה ה קי הצפוי חזי מ ת. ל ץ״ גם מניו ר א ה  השבוע ליגלג ״

ם על עי קי ש מ ת ה מניו ק ב ד״. ״בנ גו אי

סר בדוגמא ת לחו איו ת ברכישת הכד ה, מניו א אל  הבי
ץ״ אר ת ״ה ר א פו ת מבירת סי מו ת של גדולה כ ד״ מניו גו אי  ״

ם כי וקבע בביר עניין בעל על־ידי ת מכר העניין בעל א  א
תיו ת מניו א או בגו. דברים יש כי הו

לם ה או ק רה כי העלתה בדי ה המפי ח עלי ץ״ דיוו ר א ה  ״
תר לפני נעשתה ש יו ת, 580 של בשער מחוד דו קו  לפני הרבה נ
ט שהבנק לי ח ת על ה ק לו ה ח א ם מ זי חו ת א בה מניו ט  ה

ט. ספלי ו
ע עמד הבנק די ן על להו ם כ ה אך שעבר, השישי ביו ח  ד

ת תן א ה מ ע ד הו ם בגלל בשבוע ה רסו ה הפי ר לה שהי  במדו
ה שבוע. לפני ז

ה ת מני ר ח ע שכדאי א שקי א השבוע בה לה  של זו הי
ק הבנ ח ״ תו ת״. לפי או ת שכנ מ ח הבנק ו שנה הרווי  ״בנק כמו ה

״ אי ק תי פו ק א חל ם וי חי לה בשיעור רוו ם על העו שי מי חוז, ח  א
״, כמו אי ק תי פו א ם ״ ל תיו או ת מניו מצאו תה נ  200ב״ ע

ת דו קו ת נ חו ה פ ל א ״. של מ אי ק תי פו א ״
ה ת מני מלצ שית מו א שלי ח של זו הי טו הבי  חברת״

ס״. ט רי קו ס ה ״ מני צא זו ל שקיף הו א ת הי עה ו ת מצי  עצמה א
ת. :50 של בשער לציבור דו קו מלץ נ מין מו הז ת ל ה מניו ל  א

ת שיש ביוון ת. יעלה ששערן לצפו רו הי במ
״ חברת רדן עה ״י ח הגי דו קי פט ב ר שלה הנ מק בא־טו  לעו
כנן, מתו  החברה חוזרת עתה נפט. שם נמצא לא אך ה

הה לשבבה תר, גבו פט התגלו בה וי ״נ מני  שלושה לפני סי
ת שבועות מויו ת בכ ריו ח ס ה מ ס תנ קו. ו פי ה ל

שת הזהר ת מרכי ר מניו רו ה״ ״קי ק פ ס א שרת ו ה ו״הב
ם ישוב״. ם גורמי ביי טי ל קו ת רכשו ספ מויו ת של גדולות כ  מניו

ה ם אל סי מנ ם עתה ו ת להרי ת שעריהן א מצעו ת בא  הפרח
ם. בין שמועות-בזב עי שקי הל בי להצטער יש המ  בחברה מנ

תן ידועה ד נו ה י א הונ זו. ל

 לא צד,״ל יטה׳. ולשם ■אותם, ישער ימי ייודע
 והפעולה, מבצעי זהות את לקבוע התיימר

 אש״ף״. ״כיוחיות על ׳כוללני באופן ודיבר
 מדיני, אירגון־גג אלא אינו אש״ף אולם
 !למיס־ משתייכים משלו. ״כוחות״ ליו ואין
 מהם שונים, לוחמים אירגונים זו גרת

 כאשר מרוות. מקבלים שאינם ״פורשים״
 על למעשה האחדיות את הרמטכ״ל הטייל

 התקריות, :את מנע ילא שזר, מפני אש״ף,
 הוכחד, אף להביא מסוגל היה לא הוא

סתמית. בקביעה הסתפק הוא לדבריו. אחת
להס יכלו לא בביירות אש״ף אנשי גם
 בבירה שישהו ׳לעיתונאים, הפרשה. יאת ביר

 דוברים מפי !תמזרובים וששימעו הלבנונית
 היד, :בירורה. חישובה ׳ניתנה לא פלסטיניים,

 בעצמם יודעים אינם הדוברים כי בדור
 פרשת־ את קשרו לא גם הם קרה. מה

 לנחש רק יכילו הם בפרשית-נהריד,. הספינה
 שיל קיצוני פילג בידי ישוגרו שהטילים

חזי׳ת-הס״רוב.
 אין לאוש״ף לכל: יברור היה אחד דבר
 המדייני המישא-יוהמתן של זו ׳עדינה בשעה

 ׳פרובוקטיביות. פעולות ,בביצוע ״עניין שיום
ההייפך. ,נכון

 השיב היום למחרת היו. ש?א מטרות
 דרום- כפרי של ׳מאסייבית בהפגזה צה״יל

 היה הישראליים הדוברים מדיבורי לבנון.
 את לספק הוא העיקרי המניע כי ברור

 זקיפיות־הקומה אית ולהוכיח תאוות־הנקטד״
ממשלית-הליכוד. שיל

 טילי- שיל נוסף שיגור בא ההפגזה אחרי
 קורבן ונקטל גד״ריה, לעבר קאטיושות

מא,סי להפצצה הפקודה ,ניתנה אז שלישי.
 שגרמה האוויר, מן דרום-לבנון שיל בית

המוני. לקטל
זו? פעולה של יעדה היה מד,

 ״מטרות על דיברו הרשמיים הדוברים
 הדיעות לכל :בולט כזב זהו !מהפלים״. שיל
 עזיה, בכפר מהבלים ישל מטרות היו לא

 מטרות היו אם מפליאה. ■בדייקנות שהופצץ
 צור, ליד ׳שהופצצו במחנות־וד־,פליטים כאלה

צפו אזרחית אוכלוסייה ׳בלב שכנו הן הרי
 יהיו הקורבנות כי מראש פרור והיד, פה,

אזרחיים.
 להטיל היתר, הכוונה כי להניח ייוותר סביר

 האיזיור, ,של האזרחיות האוכל,וסייר, יעיל אימה
 יד,טרוריסטים נגד בעצמה יתפעל שזו כדי

 זו שיטה הזה. בשטח שפעלו האלמוניים
 כלשהי, מטרה השגת לשם אימה, הטלת של
,נגדי״. ״טרור :מקובל ;מדעי ישם ילה יש

 הבדל אין ;ומעשיות, מוסרית ׳מבחינה
 שניהם טרור־נגדי. ויבין טרור בין מהותי

מט להשגת ברצח-לילא-יאבחנר, ,משתמשים
 מוסת אינו טרויר־במדים פוליטיות. רות

 מאשר פחות, מוסרי שהוא ויתכן יותר,
טירוד-בליימדים.

 שיל ההסלמה ישראלית. ויאט־־נאם
ה השתלשלות את מחדש מזכירה השבוע

ו בוויאט־נאם, בשעתו שהיתר, מאורעות
הד ׳שלבנון הגיירסה אית ׳מחדש מאשרת

 יישרא- לוויאט־נאם והופכת הולכת רומית
).2095 הזה (העולם לי׳ת

 לחפש האמריקאים סירבו בוויאט־נאם
 בעיקרה, ,שר,יתיר, למילחמה מדיני פיתרון

 יאת להשיג יופלו כי האמינו הם מדינית.
 נכשלו כאשר צבאיים. באמצעים יעדיהם

׳ו המ״לחמד, אית הסלייטו הקרקע, יעל ׳בכך
 קטנה מדיונה הצפונית, ויאט־נאם על המטירו

 פצצות שיל יותיר גדולה כמות ונחשלת,
 אירופה על בנות-הבדית יכל ׳שהטילו מכפי

השניה. במילחמחרהעולם הנאצית
הת כולו העולם :הפוכה היתה התוצאה

 נהלו• הוויאט־,נאומים אמריקה, נגד קומם
נס כולה והמילחמה בשטח, פוליטי ניצחון

אמריקאית. בתבוסה תיימה
 הצפוני הגבול ליד !האחרונה וההסלמה

ול ׳לחוסר־עצה כביטוי היא אף נראית
 תאוות־ של מזיגה ברורים, יעדים העדר
פני ללחצים ׳והיענות פרימיטיבית ׳נקמה
 לממשלת- כבוד מוסיפה היא אין מיים.
 זה ומסוג הקודמות שהפעולות כשם ׳בגין,

לממשלת־רביין. כבוד הוסיפו לא ׳בלבנון
 העיתון הסיק הפוליטית המסקנה את

 טריביון, הראלד בפאריס, המופיע האמריקאי
 יבולים הפלסטינים אם :קצר ראשי במאמר
 קייומים. ׳שהם משמע כזה, למשבר ׳לגרום

 ולהטיל ומשליהם, במדינה אותם לירכז יש
 למעשיהם. ממלכתית אחריות שם עליהם

 יירגע לא הפלסטינית, הבעייה פייתרון ■בלי
התיכון. המיזירח
 הרחוקה המסקנה בוודאי, זאת, הייתה
מטשלת־הליפוד. של מכוונותיה ביותר

ל לי הג
בכרמיאל היה □רם

מתנגדים המקום אנשי
— :התערוסה ?עריכת

כך ע? שמח ?88וה
 בזעם יקבע !״כאן להופיע ליו ׳ניתן ״ליא

המייסדים. אחד
 שגרם האיש הרוחות. ירחיתו בכרמיאל

 דן הייה לכך, מודע להיות מבלי לסערה,
בן־אימיוץ.
 דן בין הראשון המיפגש צד!״?. ניצו?
 הקמת לפיני עוד ונערך וכרמיאל ביךאמוץ
אנשי *שיל קבוצה התארגנה אז העיירה.

׳ליד צורח ׳נגד למהות כדיי ואמנות, רוח
הגלילית. היהודית העיר ■־שיל תה

 עליז שהוכרז שטח, על קמה ׳כרמיאל
 צד,״ל. אימוני למען צבאי״, ״ישטח כעל

 הנרחב, השטיח ׳מבעלי !נמנעה זיו בדרך
אד אל לגישת הסמוכים, הכפרים ׳חושפי

 הפקיעה זאת היתר, אותה. ולעבד מתם
ניצול ׳תוך באמתלות-ישווא, מתוחכמת,

 כ״שטח ׳נודע יבולו השטח צה״׳ל. ■שיל שמו
9."

 השיילטד החליטו ,60ה־ ישנות בראשית
 לד,!קומית הזה השטח מן יחלק לייחד נות

 !נימוקי־ הובאו כרגיל, יהודית. עיירה
 בפברואר באו והאמנות הרוח אנשי ביטחון.

בני חדרו ומחיפה, מתל־אביב 1965
הד,פ ׳נגד ובו הפגינו ,9׳ לישטה לחוק גוד

).1432 הזה (העולם קעת
 ההפגנה שיל ,ווהניואמים היוזמים ׳ אחד

בז־אמוץ. דן הסופר היד,
 בן־ בטש בינתיים מאוד:״ ״טוב

 בעיי־ מתמסר הפוליטי, העיסוק את אמוץ
מופעל הפיסול. חדשה: ׳לפעילות יקר

 התרבותיים לחיים הדואג לעם, אמנות
 לו לערוך החליט ,עייירות־ד,פיתוח -של

 השאיר בין הארץ. ברחבי ׳נודדת ׳תערוכה
בכרמיאל. גם ׳תיוצג ׳שהתערוכה נקבע

ה בךיאסוץ יאמיר פייקפקתיי,״ ״תיחייליה
 ■שזה אמירו לעם אמנות אנשי ״אבל שבוע,
הסכמתי.״ אז דרוש,
 כרמיאל? ואנשי תגובת על דעתו מה
 משחרר זה זה. את עשו ׳שהם מאד ״טוב
התערוכה.״ את -שם לקיים הצורך מין אותי

ח כנס ה
ת ח״ב שירו פק*ד ב

 מישרד״החוץ דובר
 כדי חבר־כגסת יצ?3

הטלוויזיה את לגגה
שבאמ החצוצרות, תרועת -נדמה מאז
אולמרט אהוד הליכה־ ח״כ הסתער צעותה

 המאורגן״ ״הפשע בפיו שכונה ימה על
 אין חלושה, ענות לקול ׳והפיכה במדינה

 כימעט -נישמע הח״כיפלש של קולו עוד
להופיע להיטות עוד מגלה אינו הוא ׳בכנסת.

)26 בעמוד (המשך

 אורי זקס, אריה פרופסור מימין: *
בן־אמוץ. דן (נואם), זוהר

!״אותי משחרר ״זה
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