
במדינה
השדי□ נוחיל

 אף גזהרו, המלאכיס
 שילנסקי דוב ״כ ח

קדימה♦ רץ
התוצאות יהחדד השבוע

 שבו במקום קדימה רץ ״טיפש
 מלדרוך,״ נזהרים המלאכים ם

 ה- אנגלית. אימרת־שפר ומרת
 ב- מחדש זה כלל הוכח זבוע

מת־הגולן.
 ראש־הממ־ במישרד סגן־השר

 טיפש. אינו שילנסקי, דוב ילה,
 לאומנית קנאות אחוז הוא ו

*יבית.
שנדו בשעה התשיעית, בכנסת

 ענייני על טכנית הצעת־חוק !
 שילנסקי ח״כ לה הדביק זרחות,

 לאפשר שבאה משלו, :תייגות
 הישראלית האזרחות הענקת ת

 הממ- המוחזקים. השטחים זושבי
 העזה לא אך לכך, התנגדה לה

 ביום וכך, פומבית. כך על זצהיר
 מליאת־הכנסת כאשר אחד, זיר
 ויכוח ואחרי ריקה, כימעט יתה

 ה־ התקבלה ומשעמם*, יגרתי
והפכה שילנסקי של זתייגות

׳ק־המדינה.
ברמת- מחול־השדים החל מאז
:ולן•

 יתכן לגבול♦ מעבר אחים
כאי כוזב, מידע לממשלה הגיע

 משתו- ברמה הדרוזים המוני י
 ישראליות. לתעודות־זהות ?ים
 מסתו־ המוחזקים השטחים :ל

 ובלא במדים לרוב, כסילים :ים
 ורי־ליבם, מהירה הרואים ־ים,

 מוסמך כמידע אותם מעבירים
 האחראי. המדיני ■רג

 ביקשו החוק׳ התקבל כאשר
 ה־ (מיספרם דרוזים מאות זה

 ה- את לקבל ידוע), אינו רוייק
בעי היה שלהם המניע עודות.

 עסקים לעשות :אינטרסנטי 
השילטון. מחסדי וליהנות שראל

 נמרצת, היתה התגובה אולם
 דני לאלוף לגמרי :לתי-צפוייה

 צה״ל של מתאם־הפעולות ם,
 ״המומחים״. ולעמיתיו שטחים,

 בין־מדינתית. עדה הם הדרוזים
 בסוריה, חשוב גורם מהווים פ

הפנק בסוריה ובישראל. ובנון
 לאומנית־סורית עמדה תמיד 

 חשובות עמדות ותופסים ׳צונית,
 ה- במילחמת־השיחרור שילטון.

מיל הצרפתי השילטון נגד ירית
 ביותר. חשוב תפקיד הדרוזים ׳

 מקום הדרוזים תופסים בלבנון
 בעלת- השמאלית, בחזית רכזי
הדרו המנהיג אש״ף. של כרית

 המנהיג הוא ג׳ונבלט, ואליד ,
 החזית• של -ישמי

ב הדברים התנהלו עוד כל
ברמת-הגולן הדרוזים יכלו קט,

 קבלת נגד העיקרי הטוען *
 אורי (דאז) ח״כ היה זסתייגות

מרי.

 פרד ואף ניטרלית, עמדה לנקוט
 שהכסילים ברגע אך ישראלית•

 אל הזרקורים את היפנו בכנסת
לנ שם הדרוזים נאלצו — הרמה

 קיצר אנטי-ישראלית עמדה קוט
 אחיהם את לסכן שלא כדי נית,

לש שלא וכדי ובלבנון, בסוריה
 מט- אשר העדה, אחדות את בור

 עליה הכריזה עצמה שלת-ישראל
נפרד. לאום כעל

 החל כך הגולן. מן ירידה
 ראשי־המישפחות מחול-השדים.

ש הדרוזים נגד יצאו ואנשי־הדת
 הישראליות. התעודות את קיבלו

 הכלל על־פי הפועלים וחבריו, מט
הו בכוח, הולך שלא ״מה הישראלי

 ראשי- את אסרו כוח״, ביותר לד
הציבור.
 הזעם את כמובן, הגביר, הדבר

הדרו בכפרי הלאומי הלהט ואת
 על חמור דתי נידוי שהטילו זים׳

הישראלי. המימשל משרתי
 היתה האגטי-ישראלית החזית

 של וחייהם וחסונה, מוצקה השבוע
 הפכו הישראליות התעודות בעלי

 של בסופו בלתי-אפשריים. כימעט
ל להגר הסתם, מן יצטרכו, דבר
בישראל. הדרוזים כפרי
 שי־ דוב את עניין לא זה כל

 עסוק היה החדש סגן־השר לנסקי.
 הוטל השבוע אחרים. בעניינים

ל כישרונותיו את להקדיש עליו
הירידה. ענייני

ם לי ש רו י
 דותגדים הכניסה

ב ד כ ד ה □,ו ר סו א
 ?ארץ שבא שוודי זוג

?6גפ עברית ?למוד
 היהודי כרוכע למגורים

דתו בגד? מירושלים
 בין שוררת ימי״הביניים חשכת

ה בירושלים הרובע־היהודי בתי
כהלכה גוייר שלא מי כל עתיקה.

ה תושבי עם להיט.,׳ת יכול לא
בוד האמור על האחראים מקום•

 זהות את חודשים כמה בכל קים
 מיד להתחמק שהצליחו הדיירים
ל ברובע דירות ולשכור השלטון

לאשר. שצריך מי של אישורו לא
 על אנטישמית סאטירה אינה זו

 אם כי בירושלים היהודי הגיטו
 אנשי גם מאשרים שאותה מציאות,
 הרובע, ולפיתוח לשיקום החברה

לאיכלוסו. האחראים
 פורסם שבועות כשלושה לפני
 הארץ יומון של המכתבים במדור
 דו־ רות סיפרה שבו קצר מכתב

 ל־ לצאת שהתכוונו שכניה על תן
ה לשכירת המועמדים בין חו״ל•
ל שבאו שוודים זוג בני היו דירה
ב ותנ״ך עברית ללמוד ארץ

 בירושלים, העברית אוניברסיטה
 מישרד־ שמממן פרוייקט במיסגרת

 לאנשי הבית דיירי כשפנו החוץ.
לשי החברה של האיכלום מחלקת

כנדרש ושאלו, הרובע ופיתוח קום

יכו הם אם הדירה, שכירת בהסכם
 לשוודים הדירה את להשכיר לים

 ה־ הסירוב סיבת בשלילה. נענו
נוצ הם השוודים היתה: רישמית

רים.
 יאיר מסתננים. נגד סקר

 של האיכלוס מחלקת מנהל חייט,
 המיקרה. פירטי את אישר החברה

 מסויימים קריטריונים יש לדבריו,
קריטריו לרובע. תושבים לקבלת

 בית- על-ידי אושרו אלה נים
 דיון בעת לצדק, הגבוה המישפט
 מן שפונה ערבי שהגיש בעתירה
ב דירה לקנות ושבקשתו הרובע,

 שבין ברור בשלילה. נענתה מקום
 מגורי איסור נכלל הקריטריונים

 כדברי שהוא, ברובע, לא־יהודים
יהודי״. ״רובע חייט,

 מיש־ 550 כיום מתגוררות ברובע
רשי יש החברה ובמישרדי פחות,

 במקום. התושבים של מדוייקת מה
מש הרובע מדיירי מישהו אם גם

 בלתי־חוקי, באופן דירתו את כיר
 ייתפסו החברה, אישור ללא כלומר
 הבלתי־ הדיירים קצר זמן בתוך

לע נוהגים החברה אנשי חוקיים.
תו סקר חודשים שלושה בכל רוך

 שכנים, באמצעות ובודקים שבים
 שלא דיירים לרובע הסתננו אם

החברה. מישרדי את עברו
 ל־ שפנתה גלינהרט, מישפחת

 אישור לבקשת החברה מישרדי
 בינתיים עזבה לנוצרים, השכרה

ל השכירה הדירה ואת הארץ, את
 שפנו היהודיות המישפחות אחת

ב מופיעה שאינה שכנתם, אליה•
כ הרובע לפיתוח החברה רישומי
 כאן שנעשה חשה חוקית, תושבת
למער מיכתב וכתבה נבלה, מעשה

 בתי־ בכיכר החברה, במישרדי כת.
 התרגשו לא היהודי, שברובע מחסה
 מחויי־ את והדגישו חזרו שם מכך.
 ליהודים מגורים על לשמור בותם

בלבד•
התבט לא עצמם הרובע תושבי

 ירושלים ועיריית המעשה, כנגד או
 הגזענית התופעה נגד התריעה לא

השלום. בעיר

י כ ר חיים ד
אש חסין
שגדדו יריות 28מ־ יצלנ

סית-חקסרות ליד ??;סרו
 חודש, לפני עזאם, יוסף כשעבר

 שבכפר־טייבה, בית־הקברות ליד
הר הוא מטח־יריות. לפתע שמע
 לגופו, חודרים הקליעים את גיש

 ב־ הרופאים בדמו. מתבוסס ונפל
 כי להאמין, יכלו לא בית־החולים

 כים־ לצאת הצליח 32ה־ בן הגבר
שנור הרצחנית מהאש בשלום עט
בשמו נפגע אמנם הוא לעברו. תה
 כבר אך ובביטנו, בגפיו יריות נה

 מהמחלקה עבר ימים ארבעה אחרי
 ולא אחרת, למחלקה אושפז שבה
לחייו. חשש עוד קיים היה

 לזהות כדי צלול די גם היה הוא
ש השוטרים באוזני תוקפיו את

הס כי לספר ידע הוא חקרוהו.
 אח־ מכפרו, צעירים שני עם תכסך

 •מכיוון עזאם, ומחמוד ג׳אבר מד
 של לדירתה שפרצו בהם ש&שד
 רכושה. את וגנבו אשתו קרובת

 שאמנם השניים לפניו הודו לדבריו,
 מהם דרש ולכן הפריצה, את ביצעו

 לדעתו, זו, השלל. את להחזיר
אח עקבו שהשניים הסיבה היתר,

 לבית־הקברות, עד לילה באותו ריו
הכדורים. 28 את לעברו וירו

ו השניים, את עצרה המישטרה
ארי שלומית המתולתלת, התובעת

מחוז לפרקליטת סגנית־בכירה אל,
ה של מעצרם את ביקשה ר,מרכז,
הא היא ההליכים. תום עד שניים
 את לרצוח שניסו בכך אותם שימה

 את מנע מהשמיים נס ורק הקורבן,
זממם• הצלחת
 להיות עלולה ישוחררו, ״אם

 וחיי־ בכפר, נוספת שפיכות־דמים
 טענה בסכנה,״ יהיו נוספים אדם

 תום עד מעצר בבקשת התובעת,
 הם, בני־הכפר כל לא ההליכים.

 האיש כמו מאש חסינים לדעתה,
בביודהקברות.

ככנסת שילנסקי סגך־שר
מידע הפכו הירהורי־לב
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גשואיהם כראשית ואלונה אריק
שם היו האמנים כל

ה1ידו6
חוזרת

בחטונה


