
הביתה חוזרים

 כסף גם שם יוצא בגדה, יהודית
מה מוטרד א־נו איש אך נוסף.
הכסף. ילקה מהיכן שאלה

 כיום מוציא ממשלתי מישרד
 ואינו מתקציב־המדינה כספים
 הסכום, גודל על להצביע מסוגל

 המותרת, ההוצאה מיסגרת על ולא
ומצפצף. פה פוצה אינו ואיש

 החברתית הרווחה במחיר בך,
 סכומי מופנים המדינה, אזרחי של

לקו־הירוק. מעבר לקבורה עתק

י ס ח ץ י ו ח
גמה דחו שו־אד1 דגד

 הצבאית הכת
 מחזרת בארגגטיגח

 והס היהודים, אתרי
 טובה ה7 משיבים

טובח. תמורת
ארגנ נשיא מבקש יום בכל לא
 פורטונאטו ליאופולדו הגנרל טינה,

 עם בטלפון לשוחח גאלאטיירי,
 הפעם אך בואנום־איירם. יהודי
רצינית. בעיה לגנרל היתה

 לפרסם יועציו לו הציעו תחילה
ה קבע ״לא!״ בעיתונים. גינוי

מספיק.״ לא ״זה גנרל.
 חמורה. מאוד הפעם ״הבעיה

 — 'מיכתב־התנצלות להם נשלח
 הציע היום,״ עד עשינו שלא משהו

מאנשיו. אחד לגאלאטיירי
 במדי־גנרל הנשיא דחה ״לא!״

 ההצעה. את כוחות־היבשה של
 אני !מיוחד משהו רוצה ״אני
 היהודים, את אותם, לשכנע רוצה
 מייד להעניש הוראה אתן שאני

. האשמים!״ את
 רציניות סיבות היו לגאלאטיירי

 יהודי של ליבם את לרכך לנסות
 פרצו שבועות כמה לפני ארגנטינה.

ב היהודי לבית־הקברות ביריונים
 חיללו מאר־דל־פלאטה, הנופש עיר
 האדמה את הוציאו קברים, כמה

 ניתצו ארונוודמתים, שני שכיסתה
 מצבות על צלבי־קרס וציירו מצבות

 ונדליזם של מעשה זה היה וקירות.
 בבית- עדיין אירע לא שכמותו
בארגנטינה. קברות

 נשיא של יועציו הדדי♦ חיזור
 יוכלו לא שהפעם הבינו, ארגנטינה

 שעשו כפי בשתיקה, כך על לעבור
 חיללו נאציים כשביריונים בעבר

 הודעת־ אפילו בארגנטינה. קברים
 ראשי את תטהר לא בעיתונות גינוי

 השנים בשש מאחריות. המימסד
 ביריון אף נעצר לא האחרונות

לבד אנטי־שמיים, מעשים על אחד

במדינה

 יועמדו שהנאשמים ההבטחות רות
לדין.

 מזכירו, על ציווה גאלאטיירי
 ה־ את לפתור איגלסיאס, הגנרל

המז הטלפון. באמצעות תיסבוכת
 מאריו היהודי אל צילצל כיר

היהו הקהילות נשיא גורנשטיין,
ש לו והבטיח בארגנטינה, דיות

 עונשם. את האשמים יקבלו הפעם
איש. נעצר לא היום שעד מובן
ל נאלץ גורנשטיין מאריו אך

 גאלאטיירי. לנשיא טובה החזיר
ארגנ יהודי אלף 450 של בשמם
 על גורנשטיין מאריו הודיע טינה׳

 במילחמתה הצבאית בכת תמיכתו
פוקלנד. באיי

ש והחליט שמח, גאלאטיירי
ליהו טובה לעשות תורו עכשיו

 את עדיין תפס לא הוא דים.
 בבית־הקברות שפעלו הגיריונים

 זאת לעומת אך במאר-דל־פלאטה,
 לבושים רבנים, שלושה שלח הוא

 לדרום־ ,ארגנטינה צבא במדי
 של ליבם את לחמם כדי המדינה
המגוייסים. היהודיים החיילים

 ובין הצבאית הכת בין החיזור
 בבואנוס־ היהודית הקהילה עסקני
 לממדים ומגיע ממשיך, איירס

גרוטסקיים.
 פלישת עם תמיכה. :הפגנת

 נחלש פוקלנד, לאיי הבריטי הכוח
 גאלאטיירי. הגנרל של מעמדו מאוד

 לו להביע נדרשו ארגנטינה אזרחי
 שהמושבה אחרי פומבית. תמיכה

 ב־ הגרמנית והקהילה המוסלמית
 להפגנת־תמיכה יצאו בואנום־איירם

 והביעו השלטת הצבאית הכת למען
הברי נגד המילחמה עם הזדהות

 הקהילה עסקני גם החליטו טים,
 עם להזדהות הספרדית היהודית
הצבאי. המישטר

 !לעדה המשתייכים יהודים 3000
 1 ל־ ביקשו הקהילה, של הספרדית

 לאומנים פחות אינם שהם הוכיח
 הם המדינה. של אחרים ממיעוטים

המס הפתעה, לגאלאטיירי הכינו
ה בעיני מדינת־ישראל את בכת
כולו. עולם
 כשהם הבירה לרחובות יצאו הם

 עימם והפגינו ישראל, דגלי מניפים
 נגד ארגנטינה של המילחמה למען

ה דגלי אלה היו לא הבריטים.
 היהודית, הקהילה של מועדונים

 מדינת של הלאומי הדגל אלא
ישראל.

 בבואנום־איירס ישראל שגרירות
 ש- להבהיר כדי פיה פצתה לא

 מיוזמתה אינה זו הפגנת־תמיכה
 מישרד- גם ישראל. ממשלת של

לממ הגיב. לא בירושלים החוץ
 כלל מפריע לא כנראה בגין שלת

 של נאמנה כבעלת־ברית להיראות
מבואנוס־איירס. הגנרלים

ם ע ה
זרתה ג/■ ^ה1 ומ/וו1הע

״דום בגיבעון ״שמש !
בן־נץ. יהושע פקד

 גדתד בור; יוסף
הפוכה. פקודה

ה תמצית הוא הזמן כי יתכן
 מושגי־זמן יש אומד, לכל תרבות•
לד הישראלים שלמדו כפי משלה,

 עם לראשונה נפגשו כאשר עת
 שני של מושגי־הזמן המצרים.

והיפוכו. דבר הם אלה עמים
 שאפשר ישראל מוכיחה עתה
לפוליטיקה. גם הזמן את לשעבד

כמה מזה מהעולם. פרישה
 הסותר מוזר, מצב קיים שבועות

לישר הטס אדם חוקי־הטבע. את
 את להזיז נדרש אינו מיוון אל

ל" בהתאם קדימה, מחוגי־השעון
לתדה נדרש, הוא השמש. תנועת 4■

 מחוגי־השעון את לסובב מתו,
, רה ו  ולא מערבה, טס כאילו אח

 השמש החליטה כאילו מיזרחה.
ה למסלולה עורף לפנות לפתע
עקבותיה. על ולחזור רגיל,

כמובן, הוא, זה מגוחך דבר
 השעון תלוי שבו מצב של תוצאה
 הנציב חוקק פעם כנפות. בארבע
 הנהגתו את המחייב חוק העליון

כ בארץ־ישראל. שעון־הקיץ של
 בורג יוסף שר־הפנים סירב אשר

מדינת־המפד״ל, של שר שהוא —
 להפעיי' — מדינת־ישראל של לא *

 בית־המישפט אותו חייב זה, חוק
 המפד״ל אך כן• לעשות העליון

 הביא וזה הליכוד, על לחץ הפעילה
 של הנהגתו חובת החוק. לשינוי

 נמסר והכל בוטלה, שעוךהקיץ
שר־ של לשרירות־ליבו בילעדית

*. הפנים
 מאליה: מובנת היתה זק*ןצאה ר ,

ש־ בעוד בישראל. מת ^'־שעוךהקיץ
מ • ו־ התעשייתי המערבי, העולם ־
 מחוגי- את עתה מזיז המפותח, '

 של נדירה באחווה בצוותא, השעון
 כדי וקומוניסטים, קפיטליסטים

באנרגיה, ולחסוך הייצור את לקדם
 מחובה עצמה את ישראל פטרה

המערבי, העולם מן פרשה היא זו.
 של החשוך הדתי העולם אל חזרה

וגוש־אמו־ האיראני האיית־אללה
נים.

מסו־ מבחינה היא, השעון הזזת
 פקודת של חילוני יישום יימת,

 בגיבעון ״שמש בן־נון: יהושע
ה השילטון של הפקודה דום!״

 להאיץ הפוכה: היא בישראל דתי
להיעלם. בשמש

ם י ח ט ם ש י ק ז ח ו מ
הכמוס הסוד

יודע אינו איש
מתקציב־ אחוזים כמה

לנדה מופנים המדינה
המערבית

בחי עסוק היה שהמערך בעוד
הממ את להפיל יוכל אם שובים,

הלי תחתיה, אחרת ולהקים שלה
 חדשים משתפי־פעולה חיפש כוד
 פרלמנטרי. כישלון למנוע כדי

 בשבוע שנבחרו, האובייקטים אחד
 ה- סיעת היה בכנסת, הדרמאתי

מסויים בשלב הקיצונית. תחיה.

 את הכנסת דחתה הדיון בעת *
 אורי (דאז) ח״כ של ההסתייגות

 זו סמכות להעביר שהציע אבנרי,
האנרגיה. שר לידי

<מימין) גדאטיירי נשיא
טובה עשה

 עד התקבלה לא התשובה פרטית.
היום.

לה ידעו לא במישרד־הביטחון
להק מופנה מהתקציב כמה שיב
ב כבישים ולסלילת מאחזים מת

 במישרד־ גם הכבושים. שטחים
 הסכומים לגבי. פירוט אין האוצר

וכו ממשלתי מישרד כל שמוציא
ה הישיבה המשך עבור ביחד לם

שם. ישראלית
 בדיקה חבויים. עתק סכומי
מע־ הזה העולם שערך השוואתית

ה סוף עד ימשך תקציב חוסר
עשור.

 להביא היא דקל של המטרה
 הרכב לשינוי שנים ארבע בתוך

בסו המערבית• בגדה האוכלוסיה
 שם ישבו השנים ארבע של פן

 20כ־ כלומר, יהודים. אלף 100
שנה. כל חדשים מתיישבים אלף

 שישה קודם, שהוזכר הסכום
 מיליארד 475 של מתקציב אחוזים

 משום זאת שנה. בכל יטפח שקל
ה האוכלוסיה מריבוי שכתוצאה

 גורמים הציעו המשא־ומתן של
שהממש חרות, בתנועת מרכזיים

 אלף 50 הקרובה בשנה תקציב לה
 שיובאו מתנחלים, אלף 40ל־ דולר

וב בגדה רחבת־היקף להתנחלות
רצועה.
 מיליארד 42כ־ שהוא זה, סכום

 בחלל יד כלאחר ושנזרק שקל,
 פחות קצת מהווה בכנסת, האוויר

המדי מתקציב אחוזים מתישעה
העוב הנוכחית. לשנת־הכספים נה
 עלול כזה גודל בסדר שסכום דה

ביו לחוץ מתקציב מועבר להיות
הסכו על לרמז יכול לגדה תר

כיום. לשם המועברים מים
 בחוק־התק- כמה. מדעים דא

ה ההשקעות של פירוט אין ציב
 מישרד לכל בשטחים. ממשלתיות

 הסכומים אך השקעות, שם יש
 במישרד־ בנפרד. מפורטים אינם

 ב־ סגן־שר, כיום יושב החקלאות
ה על הממונה מלאה, מישרה

 הירוק. לקו שמעבר התנחלויות
יו אינו דקל, מיכאל חרות, ח״כ
 לא בשטחים, מוצא כסף כמה דע

 מיש־ מתקציב לא ואף בסך־הכל
רד־החקלאות.

ב לבנות עומד מישרד־השיכון
 יחידות־דיור 3136 הקרובה שנה

המ הזה העולם המערבית. בגדה
 מדו־ לתשובה מחודש יותר תין

 כמה בן־אבו, אלברט בר־המישרד,
הישר ישלם וכמה הבנייה עולה
 ומיבני תשתית בניית עבור אלי

בנייה תהיה ששם במקומות ציבור

 מתוב־ חריגות יהיו לא שאם לה,
הש יופנו השנתית, נית־ר,עבודה

מתק אחוזים כשישה לשטחים נה
 מיליארד 30כ־ שהם המדינה, ציב

 בין חבוי זה עתק סכום שקל.
 באופן השונים, הממשלה מישרדי

 הוא במדוייק. לבקרו שאי־אפשר
 שידרש ממה שלישים כשני מהווה

שמי השכונות, שיקום לפרוייקט

23545 הזה העולם


