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 חדש
המד בככר
אופנה בית

גדולוו למידות

לחייל טרמפ תן

מכחכים
 )14 מעמוד (המשך

ללו השפעה שום תהיה לא רית״
הברית. חות

 ה־ שאלת חיובית תוכרע אם גם
 לגבי האגודה עמדת יהודי״, ״מיהו

 ולא ברית לא תהיה: הקואליציה
מילה.
תמ בית־המישפט להכרעת עד
 זאת לאחר להתמעמע. תמ״י שיך

להזדעזע. תתחיל
 לבין הוותיק הדור בין במאבק

 הדור יכריע במפ״ם הצעיר הדור
הזעיר.

 את להפיל המערך יצליח אם גם
 בספק מוטל יהיה עדייו הממשלה

בפח. נפל מי
 המדינאי מייסדה, לדרך נאמנה

 על לשבת תל״ם תמשיך החוגר,
הגדר.

 על מונח כבר הקבורה ארון
 ייכנס מי רק היא השאלה כנו.

 הנסיגה לעצירת התנועה לתוכו?
התחיה? או

הצפוי, כל לפי הזירות, ביתר
שינוי. ולא חדש יהיה לא

להת תמשיך הנסיגה לאחר גם
היפה. ישראל ארץ קיים

 הם יפרח. דשא פרח ובהר בגיא
והמערך. הליכוד כיעורי את יכסו

רמת־השרון מרום, צכי

בן הכעורות ד ה ב או ה
 במעון״יום ביקר חקורא

הדתית, האשה תנועת של
:מדווח והוא

 הגלוי מיכתבו בעיקבות
 יאשר אל אבנרי אורי של

חזה״ (״העולם ערפאת
2335.(

 צריך הזה המיכתב את לדעתי
להפי דרך ולמצוא לערבית לתרגם

 דרך בכל לשכנע יש כשטחים. צו
ה חיובי כמה עד תושביהם את

 :כלומר זה, במיכתב המובא רעיון
 ישראלית־פלסטינית, הדדית הכרה
 בזכותו מכיר מהצדדים אחד כשכל

סבו (אני משלו למדינה השני של
 הפלסטינית המדינה שעל רה

 ירדן עם פדרטיבי בקשר להיות
 כאשר הפלסטיני, הרוב נמצא שבה

לפ אפשר פדרטיבית במיסגרת רק
הפליטים). בעיית את תור

 עד הפלסטינים את לשכנע יש
ל חיונית זה רעיון שקבלת כמה

 חלק יהפכו כך מאבקם. הצלחת
 ו־ מהכיבוש הסולדים מהיהודים
 במדיניות ממשי לכוח מהסיפוח

 לפעול מסוגל שיהיה הישראלית,
 כל־ זה. פיתרון לקבלת ביעילות

)18 בעמוד (המשך

עכבר שהוליד הקטר

ד ק עי ה - ח ר כ ת ה די ד ה

 ״קטר הידוע השיר מנגינת לפי לזמר, (נא
״).70414

 של בהמצאה דבר״מה שיש / מסר המדען שבע ובבאר בחיפה
 זאת ובבל / ישן אומנם, השר תשוש, אומנם השר / השר בבוד
אה• הו* הו- / עשן שעלה עד השוויץ הוא

בושה כל בלי המדינה בל על / ומכובד עשיר שתקן, בזה השר

 המערך ולב / להתאמץ בלי בוח־סוס״, ״אלף / עבד הוא איך
להתפוצץ. חישב בבר

/ דפק העסק — וצ׳יק־צ׳יק״צ׳ק !אשף אני — וצ׳יף־ציף־צ׳ף
!הוא זה השר ממדור יעקב / אמרו לזה זה האנשים ואז

 לבאלה יכניס עצמו שאת / לקרות עתיד שזה חלם לא אף השר
 — העם בעוד / ראש הרבינו כולם — בליבוד רעיו / צרות מין

הו״הו״הא. / לדרוש התחיל הפיטורים
 והקיטור לאט כבתה האש / סגר אט הדלק צינור את ברמן אז
 הממציא הוא אני / אמר חנוק בקול לאומה ברמן / נגמר גם־בן

השר. את והבשלתי
 העסק — וצ׳יק־צ׳יק״צ׳ק / אש״ף לא בבר הוא — וצ׳יף״צ׳יף־צ׳ף

 צריך — מת הזה העסק / לחש שני לשר אחד שר ואז / דפק לא
!חדש סקנדל

חשוון רמת כנען, משה

ב אמונה של למעון הזדמנתי
 תמונתו צולמה גם ושם אשקלון,

 כשהוא המפורסם האובד״ ״הבן של
 גלופה). (ראה דבר לכל כשר יהודי

 מישרד־החינוך בו שהתחיל מה
 בפריפריה. תוצאות נותן כבר

תל־אביב בן־אור, איציל,

ם א ת ה לחוובניח ב
שפורס־ לרשימה בתשובה

כיפה עם אוכד כן
בפריפריה תוצאות

 ״תל* הכותרת תחת מה
 ריחות״ מעלה מוד־תורה
מב )2323 הזה״ (״העולם

להזהיר: קשים

 במחלקת הנושא בדיקת לאחר
 הגדרת על תמהני העיריה, מהנדס

ו לתיכנון המישנה ועדת החלטת
חוקית. כבלתי זה בנושא לבנייה

 כל בלא חוקית היתה ההחלטה
 בניין לתוכנית בהתאם פיקפוק.

 כחוק, שפורסמה א׳, 105 ערים
ל רשיון לתת העירייה רשאית
 בכל ומעורילדים גן־ילדים הקמת
המגורים. אזורי

 התוכנית של ח׳ לחלק בהתאם
מיו סמכויות לוועדה ניתנות —

 לבתי־כנסת גם רשיון למתן חדות
 ציבוריים ולמיבנים ולבתי־תפילה

אחרים.
ה להעביר הומלץ מלכתחילה

 המחוזית, הוועדה לאישור- נושא
 מצריך העניין שעצם מפני לא אך

 מפני אלא המחוזית, הוועדה אישור
 ולחריגה להקלה בקשה שהוגשה
 תוכנית משהוגשה ברם, בבנייה.

 באישור די הקלות, בלא חדשה
ל בהתאם וזאת המקומית הוועדה
מיתאר. תוכנית

טננכוים, ם אכרה
ודוברה, העירייה מזכיר

. בני־ברק


