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ד,דמ בכישוריו אשר בגין, צורב.
 ולהעלים לטשטש מצליח גוגיים

 מבחינת עולה, איננו זה, כישלון
מרי חברו על הציבורית האתיקה

לטשטש מנסה הוא כמוהו דוד.
כב והישגים מולאו שלא הבטחות

הוא מחדלים. אלא שאינם יכול
 הנמוכים, ליצרים בפניה זאת עושה

וה התלות לרגשי הבצע, לתאוות
לש לרצון אב, דמות אחרי חיפוש

 נאום מישהו שמע האם נחת. בוע
 ליצרים פונה הוא שבו בגין של

קור להקריב הנכונות — הטובים
 הנכונות להתנדב, הנכונות בנות,

 ממנו שמע מישהו האם לוותר?
החב המדיני, מצבנו על כן דיווח
והכלכלי? רתי

 העיקרית. לנקודה אגיע וכאן
 שגם חוששני אך שאתבדה, הלוואי

 דייוויד קמם הסכמי על החתימה
 שטר על חתימה בבחינת היתד,
מה־ התלהבות פרי כיסוי, ללא

 הסוף, עד מחשבה, ללא דרמאתי.
 ההסכם את לבצע נכונות וללא
 המפולת מבינו. שכנגד שהצד כפי
אלא אינה מרידוד המצאת של

 קמפ-דייוויד התמוטטות פארסה.
טרגדיה. תהיה

פתח־תיקווה פניגשטיין, אריה

השגה איש - ר1מריד
 המצאת פיתוח בעיקגות

 מחירי ירדו ברמן/מרידור
 מתכבד והקורא הנפט,
שהו- כותרות צרור להגיש

מרידוד ממציא
השנה איש

בעיתו זאת בעיקבות פיעו
העולם. ני

 נובל פרס הענקת בטקס •1
 ברמן, הישראלי למדען לכימיה

הנור המלך את הדתי המדען ברך
 המסורתית: היהודית בברכה ווגי

ודם. לבשר מכבודו שחלק ברוך

ד א ח די ג
ד נוריא ח
 / ח״כי בתרי ליכודא דמכרה
 נ-0 ועשתה / טליבזיא ואתא
 / ברמניא ואתא / סציא

 עתו- ואתא / להמציא וקלקל
 / לטלביזיא ושרף / ניא

 ד,ת- והגיש / מרידוריא ואתא
 / בגינא ואתא / פתטרותא

 פינו- ואתא / למשברא ודחה
 / לממשלא וסיבכה / יא

 להקי- וציותא ] ממשלא ואתא
 / תוריא גדולי ואתא / רא

 דציותה / לממשלא ושחט
 / למשברא דדחתה / לחקירא
 למרי- דמינה / לבגינא דסיפכה

לגלגלא. דהמציא / דוריא
רמת־השרון !מרום, צבי

ארידור שר
אפיקומן גנב

 חברות בקרב פשיטות־רגל •
 תלולה מחירים וירידת בעולם נפט

במניותיהן.
שהופע בחדרה הכוח תחנת •1
לגרוטאות. נמכרה בפחם לה

 שבים התיקשורת אמצעי !•
 חשמל יותר הסיסמה: את לפרסם

עמל. פחות —
 טייס האמריקאי השבועון •
 שלו. השנה כאיש ברמן בדגי בחר

 במרי־ בחר הישראלי הזה העולם
דור.
 נחתם חליפין סחר על חוזה •
 מים חבית :וסעודיה גרינלנד בין

נפט. חבית תמורת
פתח־תיקווה יהישלוס, שאול

? ׳תאסדס בהגא
הידד! בימית למתבצרים

בהם? נעשה מה
 הפוך. פסח להם יהיה !כלום לא

 כהנא צבי שבתאי הרב ילך
 ויתאסלם, הגדול קודמו בעיקבות

השם. ירצה אם

כהנא ״רב״
קודמו בעיקבות

 ידידינו כלפי יפה לא זה שמא
? המצריים

 !באפריל 1 הלצת זאת אין
הרצליה וינשטיין, שלום

האפיקומן גניבת
 ממעשי מתפעל הקורא

שר״האוצר.
יורם לשר־האוצר הכבוד כל

ב ממש האחרון, שברגע ארידור,
 הפרקליטים כאשר התישעים, דקה
 היו כבר רפיח פיתחת מפוני של

הצ בידיהם, שללם שכל בטוחים
 השלל. את מפיהם להוציא ליח
האפי את שמצא מי יש אם אכן,
שר־האוצר. זהו בפסח, קומן

תל־אביב משיח, אחרונה

ח ר ק ח ״ סנ !ה
 ראש- של יוזמתו בעקבות

ועדת״הח־ בדבר הממשלה
 חיים רצח בענייו קירה

והשמו 1933ב- ארלוזורוב
ב דומה חקירה על עות

:דה־האן רצח פרשת
יש עם את מטרידה דורות מאז

 בין הנוצרי מהציבור וחלק ראל
 של הרצח פרשת העולם אומות

קין. אחיו(?) על־ידי הבל
 בפרשה האמת את לברר כדי
באו להקים מציע הריני זו, סמויה

 ממלכתית ועדת־חקירה דחוף פן
 המישפט בית נשיא של בראשותו

 ולתמיד אחת לברר כדי העליון
 את ביותר האובייקטיבי ובאופן

:דלהלן לשאלות התשובה
ל האמיתי הרקע היה מה (א)
? רצח

 קיימת והאם אותו ביצע מי (ב)
 כדי העובדות סילוף של אפשרות
 רמי-המעלה הגורמים את להסתיר

 יד להם שהיתה כאלה) היו (אם
יבין... והמבין — בפרשה

 בשמועות אמת יש האם (ג)
 ו/או סמים בהשפעת בוצע שהוא

רומנטי? רקע ועל אלכוהול
 קין בין היחסים היו מה (ד)

 כזו) היתה (אם הבל של ואשתו
 קין של ואשתו הבל בין ו/או
ה השפעת ומה כזו) היתד, (אם

 כאלה) היו אמנם (אם האלה יחסים
? כולה הפרשה על

העק בשמועות האמת מה (ה)
 מסויימים פוליטיים שזרמים שניות,
 על להשפיע ניסו התקופה באותה

ה של הפיסי הקיום המשך עצם
 על זה, רצח באמצעות אנושות

 תקומת את זו בצורה למנוע מנת
במולדתו? היהודי העם
 בהן אשר השיטות הן מה (ו)

 בימים האחראית ההנהגה התגברה
 בכל ואיפשרה המזימה על ההם
 על האנושי, המין קיום את זאת
 החמורות הדמוגרפיות הבעיות אף

ה האם וגברים? נשים במחסור
ה תקומת של ההיסטורית מטרה
משני במולדתו העם ויישוב מדינה

)20 בעמוד (המשך
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