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במדינה
העם

שראד׳ ער הי מכו ה
 רצח ד,7הי חטיפת

ש? הפילוסופיה הזקנות;
 והקומדיה כנין חם3מ

בממשזה השבועית
חוגג. המכוער הישראלי

בע הוכיחה הישראלית החברה
 על להתגבר יודעת היא כי בר,

 -מיל־ מצבי־לחץ — קשים מצבים
 במצי ומדיניים. כלכליים חמתיים,
 פעם, לא התגלה, כאלה בי־לחץ

 הדואג אדם — היסה הישראלי
להקריב. המוכן לזולת,
יו אינה הישראלית החברה אך
 תופעות עם להתמודד כיצד דעת
 חסרת- עמדה השבוע כיעור. של

כאלה. גילויים מול אונים
פש ז־ שכת דוחה קנאות

 את הטילו במיוחד מכוערים עים
כולה. המדינה על צילם

 אורון הילד של החטיפה פרשת
 ימים במשך לשיאה. הגיעה ירדן

חרושת־השמועות פעלה ארוכים

שר שרון ה
ישן אחד בבית־שימוש, אחד

שמועה. רדפה שמועה ללא-ליאות.
 יותר מכוער פשע לתאר קשה

 חסר־ ילד נחטף שבה פרשה —
מיל הפושעים סחטו ושבה מגן,
ה את להחזיר מבלי לירות, יוני
).38־39 עמודים (ראה החטוף. ילד

הפ למעללי גבול אין כאילו אך
 זו בירושלים נרצחו הבזוי, שע

 ו־ עריריות זקנות שתי זו אחרי
 ש־ אחרי שנחנקו חסרות־אונים,

 המיק־ גבן. מאחורי נכפתו ידיהן
 בבית- בליל־שבת אירע השני רה

 מנע החרדי והציבור דתי׳• אבות
 24 במשך הפשע חקירת את בכוח•־
השבת. צאת עד שעות,
 הזמנה הדעת על להעלות קשה
 כאלה פשעים לבצע יותר גלויה

 לסי דתיות. בשכונות בליל־שבת
 שבת, דוחה סיקוח־נסש ההלכה,

אי החשוכה הקנאות כי נראה אך
שבת. דוחה נה

גם פילוסופית״. ״אחריות
הכיעור. חגג המדינית בזירה

 עיריית ראש טען שבועיים לפני
 ב־ בראיון קולק, טדי ירושלים,

 ראש״הממשלה כי ארצוודהברית,
להת פילוסופית״ ב״אחריות נושא

 בגדה. בראשי־העיריות נקשויות
 הליכוד. ■זעם את עוררו הדברים
 הצעות שתי על דיון נעיד בכנסת

ה נחלה ובהצבעה זה, נושא על
חלקי*. כישלון ממשלה

 מסדר־ הורדה אחת הצעה *
 .39 מול 39 של בהצבעה היום,

בהצבעה לוועדה הועברה השנייה
.39 נגד 40 של

 ראש־ הופיע זה ויכוח למחרת
 באוזני ונאם בעפולה, הממשלה
ה מן לגרש יש :בשורתו חסידיו.

 עם שמזדהה מי כל אוניברסיטות
פלסטיני. דגל המניף או אש״ף

רוחני, עניין היא ״״הזדהות״
 ל" ממשית הצטרפות מעשי. לא

פלי עבירה היא אירגוני־חבלה
 לכלא. בעליה את הסביאה לית,
 מי ״הזדהות״? נמדדת איד אך

אמת־המידה? תהיה מה יחליט?
 אקט היא לאומי דגל הנפת
הפלסטי הדגל יותר. עוד בעייתי

 ואינו לפחות, שנה 60 בן הוא ני
 מותר האם אירגון. לשום שייך

 על זה דגל לתלות לערבי אסור או
ה בכל שיהודים כשם חדרו, קיר

ה הדגל את בבתיהם תולים עולם
ישראל? דגל גם שהוא ציוני,

 על* הומצאו לא אלה סיסמות
 על-ידי הומצאו הן בגין. מנחם ידי

הקי הימין מן אלימות חבורות
באוני מכבר זה המשלימות צוני,

לינץ׳. של אווירה ברסיטות
 קיבל אלה, סיסמות בהשמיעו

פי ״אחריות עצמו על בגין מנחם
 ולמעשי־ אלה לחבורות לוסופית״

 כי הוכח, שוב ובעתיד. בעבר הן,
 מיעוט על־ידי מופעלת זו ממשלה

 של המטורפים בשוליים קטן, קנאי
הלאומנית. הקנאות

 בכנסת גם סומים. עכברים
הכיעור. חגג

 פעם אף אינה מתפרקת ממשלה
הגו הממשלה אך מרהיב. מחזה
 הצגה הציגה הליכוד של ססת

במיוחד. מכוערת
 זו הצגה של העגומים גיבוריה

 חברי־כנסת — תועות נפשות הן
מיק בדרך הפרלמנט אל שהגיעו

קט אינטריגות של כתוצאה רה,
באמ או השונות, במיפלגות נות

ד״ש. שנקרא התעלול צעות
 התשיעית הכנסת קץ כאשר עתה,

הנפ כל עומדות ובא, ממשמש
התרו הן האפס. לפני האלה שות
 המבקשים סוסים, עכברים כמו צצו

הד הטובעת. האוניה את לנטוש
 של זיק כל הכנסת מן נטל בר

בבו הפכה הליכוד ימי בסוף הדר.
המכוערת. ישראל של נאמנה אה

 — האלה השמות אחת כאשר
 בד- אליקים גוסטאב חבר״הכנסת

ההגיו המסקנה את הסיק — יאן
 מצלמות- את לגרש ותבע נית

 הגיע הוא הכנסת, מן הטלוויזיה
האבסורד. תיאטרון של חדש לשיא

 הארץ אותו. צילמה הטלוויזיה
מצחוק. התפקעה כולה

 אד כית־השימוש. משבר
 בכל כמו סיפקה, עצמה הממשלה
 הבדיחה את האחרונים, השבועות
ש קומדיה, זאת היתד. השבועית.

בפארסה. גבלה
 ישיבת־הממשלה, של בעיצומה

 שר- יצא התקציב, בקיצוצי שדנה
 החדר. מן הורביץ, ייגאל האוצר,

 אי- בחדר פשטה כשהתמהמה,
 ברחו שמא ? התפטר שמא מנוחה.

? הספינה את הוא גם נטש שמא
 ראש־המכד שלח גוברת בבהלה

 לחפש כדי האוצר מנכ״ל את שלה
 ב־ אותו מצא הוא שלו. השר את

 הלך הורביץ כי הסתבר, מיסדרון.
הת חזרה ובדרך לבית־השימוש,

 שניצל שר־החקלאות, ליד עכב
 כדי ישיבת־הממשלה של הזמן את

 חדר־הישיבות. דלת לפני לישון
דרך־קבע. שם העומדת ספה על

 ממשלתי, משבר עוד חלף כך
 משבר־בית״השי־ לכנותו שאפשר

מוש.

דיעות
? עור דאן

בערפל; מגשש בעודו
 וייצמן עזר מתקדס

 לקראת עיקבי באופן
חדש מצע

 וייצמן? עזר הולך לאן
לג־ כלל, בדרך נשאלת, השאלה

)36 בעמוד (המשך

2235 הזה העולם

 חגות דרושים
טוב. טעם להם שיש

 בצילום! היפהפה השינה הדר את רואים
 אורן מעץ עשויה כפרי-סקנדמבי בסמון "מלודי" מערכת זוהי

 ומראה. טואלט שידות, 2 זוגית,ארון, מיטה וכוללת משובח
בנפרד. יחידה כל לרכוש ניתן

 חטעינת את לרכוש תוכלו במפעלנו• התצוגה אולם פתיחת עם
 תיווך. פער ולחסוך ראשונה מיד

מהר. אליו. להגיע שכדאי שינה חדר — ׳׳מלודי"

 <ס לראות בואי י
 ספריות,
 קיר ארונית

יפים. רהיטים יעיד

ריהוט מפעלי חבלצקי
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