
 מטרף לטיול בפברואר לצאת לך מציעה טורס״ ״מדינה
:בדרום-אמריקה

 לימה, ברילוצ׳יה, בואנוס-איירס, איגווסו, מפלי בריו, הקרנבל
 הלוך טיסה כולל הטיול ואקפולקו. מקסיקו מאצ׳ו-פיצ׳ו, קוסקו.
באתרים. וסיורים ארוחות-בוקר, אי. דרגה מלון בתי נסיעות. ושוב.
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מקדמה בתוספת
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 03-240181-2-3־4 טל. 95 יהודה בן - ת״א טורט מדינה
 04-88-724-5־6 טל. 117 הנשיא שדי - חיפה טורט מדינה
067-21284 טל. 1 אלחדיף רח׳ - טבריה טורט מדינה

 חורף חופשת
אילת בלתם

 10.12.82 עד לישראלים מבצע
מינימום. לילות 3 בת לחבילה המחיר

־ ס על ־ סי ה ב ארוחת לינ קר ו — בו
 יחיד בחדר לאורח ש׳ 4,200-.

כפול. בחדר לזוג ש׳ 5,400-.
ס על סי סיון חצי ב פנ

 יחיד בחדר לאורח שי 5,700-.
כפול. בחדר לזוג ש׳ 8,100

 הלני□ 16 גיל עד לילדים הנחה 5040
 ילדים). 2 (מקסימום ההורים בחדר

 :לטלפן נא מקומות והזמנת לפרטים
.03-296571:תל-אביב
ב .059-74111 אילת:

ן לו ם ח רו  ל
שילת

לחייו טומב תן

מכוזבים
ן י ג ר ב ב ת ס ה

 עדות על מגיב הקורא
ה גווערת ראש-הממשלה

חקירה.
 או לגמרי. בגין הסתבך הפעם
 הסכנה על לוי השר של שדבריו
למ הפלאנגות מכניסת הצפוייה

 בזיכרונו,״ ״נחרתו הפליטים חנות
ה נאום בכתיבת עסוק שהיה או

 שאמר למה לב שם ולא שלו סיכום
 זה, או זה או — שיחליט לוי.

שניהם! לא אבל
רחובות בר־אילן, אברהם

• • •
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ת הקוראה חס תיי לדב מ
ש שר־הביטחוו, של ריו

 כי כהן ועדת לפני טען
נמצ לא הרצח ״מבצעי

 רובן על יימצאו ולא אים
העדים."

 בראשית כבר שרון מר פוסק
 מיותרת, החקירה שכל החקירה

ה החוקרים ששלושת מאחר אך
 לקורפוס שייכים אינם נכבדים

 מלפטרם. ידו קצרה גלי-צה״ל של
מש במתכוון מתעלם הוא אי־לכך

 שיעורי את הכין לא שעליהם אלות
 הכוחות הם מי השאלה כגון הבית

 שינד קיבלנו בתשובה הלבנונים.
 ושנן, חזור אובססיבי עצמי נוע
שרון. דאריק הדיברות עשרת את

 ״י ונשמע ״נעשה נזעק מתי עד
וה בתרועה ביצענו הנעשה את

אין. — נשמע
יאמר, שרון סר של לזכותו

חוקרת כהן ועדת
שם? קרה לעזאזל מה

הממ ועדת־החקירה של הקמתה
ב האירועים בדיקת לשם לכתית
 להיחשב יכולה הפליטים, מחנות
 של המפוארים מהישגיה כאחד

 עם בישראל. הנאורה הקהל דעת
נו במטרה להבחין היה נקל זאת,
הממ עיני לנגד עמדה אשר ספת,
 :הוועדה הקמת על בהחליטה שלה

הצי הביקורת גלי וסילוק שיכוך
הממ את לשטוף שאיימו בורית,

 ה״סוב־ של העקרון (בעזרת שלה
יודיצה״).

 והקושיות, השאלות לכל מעבר
 החקירה, ועדת על־ידי שיחקרו

 האחריות שאלת ומזדקרת עולה
 ה־ להשתלשלות המיניסטריאלית

 האמנם אחרת: לשון ׳אירועים.
בבחינת בלתי־צפוי, באסון מדובר
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4.7.87

25.9.92

בתי־הקולנוע• ייסגרו דורשת: האגודה
האלה. והמסיבות הפסלים נגד הייתי תמיד בגין:

לדין! יועמד — חזיר אוכל שייתפס מי
ייקנס. — שחרית לתפילת■ שיאחר מי

 שלוש של למאסר לארבעה, אב תל-אביבי, עורך־דין — 12.1.85
 שחרית. תפילת להתפלל שסירב על שנים

בית־ מחדש משהוקם כעת,־ :שפירא ראש־הממשלה
 ושס״ה מיצוות תרי״ג על ישמור שלא מי כל המיקדש,

לבור־כלא. יושלך זיוני-שכל,
 המר של הבן להתפטר. חולם לא אפילו אני בורג:

קצת■ לחכות יכול
 הכבושים בשטחים האוטונומיה על הדיונים נמשכים — 25.10.94

וסוריה. בעיראק
 וינוש רפול — חומייני לך היזהר — דווי ערש על בגין — 25.12.96

לך! מחכים קורצ׳ק
הרוסיות. ההפצצות תופסקנד, אולמרט: ראש־הממשלה —

לרוסיה. נלך אותנו, ירגיזו אם
מ נעים גדולים לדרך..כוחות יצא שלוס־פום מיבצע —
לרוסיה. הכבושה פרס
 החרוכה האדמה שיטת בסטלינגראד. נעצרו צה״ל כוחות —

צבאנו. את מתישה
 מייד חיילינו יוחזרו !הלחימה תופסק :עכשיו״ ״שלום —

!לפרס
לן ר, אי ל ד רי הרצליה פ

3.7.98

2.1.99

2.3.99

2.4.99

 קלוסטרד מאישיות סובל שאינו
 שיש והדגיש חזר הוא פובית.
 בדלתיים יענה שעליהן שאלות
לחוק מיעצת הייתי לכן סגורות,

 מי כי זו, לבקשתו. להיענות רים
 האמת. מסריחה כמה יודע כמוהו

 סגורות, דלתיים מבקשים אם אזי
פרי את למנוע ויש יש, וסירחון

 לכך הראוי המקום — החוצה צתו
השרותים. הוא

 ״האמת :בזמנו אמר זולא אמיל
 לעצור יכול לא דבר ושום צועדת

 הלוואי, — מוסיפה ואני בעדה״,
 אדמת ספגה זו אמת בגלל הן

 ודמם חיילינו דם רוויה עד לבנון
 נמצאים שלא טבח חללי אותם של
העדים. דוכן על לעולם יימצא ולא

בת־יס נ', ו,

1!
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 בשטח טפעלי החיילים
ת והכירו שמעו  כוונות א

הפלאנגות.

 ניתן שמא או בהיר? ביום רעם
 ובמידה — מראש לצפות היה

 שאירע את — ודאות של גבוהה
 החלטותיה לנוכח יותר, מאוחר

ישראל? ממשלת של
או עשויה, זו לשאלה התשובה

 ומעדויות ממיסמכים להישאב לי,
בקצי שמקורם בנדון, מפורשות

 עם בשטח. שפעלו בכירים נים
 הלחצים את לנחש קשה לא זאת

 העלולים והחיצוניים, הפנימיים
 זה. מידע צינור לסנן או לסתום

 רחב נוסף, מידע צינור קיים אך
ו החיילים אלפי חשיבות: ורב

 שירתו אשר השורה, מן הקצינים
 חיילי עם במגע ובאו בביירות

 כל כמעט הנוצריות. הפלאנגות
הפלאנגיסטים עם שוחח אשר חייל,

 — ואוהדים מפקדים חיילים, —
גי את וגלוי בוטה באורח שמע

 בנוגע הממם תכניותיהם שתם,
 הדבר. להם ינתן אך אם לפלסטינים

שונים ממקורות עדויות לאלפי
 לבעליה נראית אחת כל אם גם —

 ערך יהיו — חשיבות כפעוטת
אפ לא אשר מצטברים, ומשקל

ממשמעותם. להתעלם שרו
החיי לאלפי איפוא, פונה, אני

ולהע החקירה לוועדת לפנות לים
 יהיה אם גם —המידע את אליה ביר

 ולכאולה, זעיר טיפטוף בבחינת
 . בנוגע — כשלעצמו חשיבות חסר

 • של המוצהרות ולתוכניות לעמדות
 מידעי טיפות אלפי הפלגגיסטים.

אדיר, זרם ליצור עתידות כאלה

 ההיא רוח-העועים ...ואחרי
 לדרוש כולנו הלכנו

ת ם א הי  אלו
ת מצאנו ולא  דורשיו• א
 חרבות עיי מצאנו ורק

רבים נפשיים
 להכיר רבים טרבו אז וגם

ם. של במציאותו  אלהי
 זו אל זו השיקו הכנפיים

ם ידע לא ואיש  זה א
חזיון. או מציאות

 אחרינו לדלוק המשיך הנר
 שעזבנו אחרי זטו־מה גם

 דולק שהנר זמן וכל
ה יש קוו  להולך. ת
 להולך תבכו אל

 לו תטפדו ואל
 בממשותו הוא כי

ת: מלכות ר ח  א
הזה. העולם מן שלא דתיות

תפיסת שמעבר דבר זהו  ל
 הרגילים החושים

הו והחושים  — ק
לשלווה. ומעבר

 לחם אוכלים שאנחנו לפני
חה. אוכלים אנחנו  אנ

 !לנו קרה כך למה
ו למה נ ? קרה זה ל

 סערה... אוכלת... אש והנה
 לנו שמע לא ואיש
 קרא לא ואיש

ם  הסתובב־לו והאלהי
ת לחפש-בנרות  ירושלים, א

 בראשונה, כמו והבדיל,
 למים, מים בין
לדם. דם בין הבדיל לא אך

 השתלטה לדם דם ובין
 רורדהעוועים

 לבקש הלכנו אז ורק
ם. את אלהי

ר מי , ז ד ו ד ־ ן נהריה ב

להי הראוי כל את ישטוף אשר
 לא הקהל דעת של תפקידה שטף.

הוועדה. הקמת עם הסתיים
רד! ל, פ אג ירושלים ג

• ו ל י ח ג <ו ד

והער־ היהודי הציבור על
)24 בעמוד (החשך
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