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 אסור — ישראל מילחמות שאר עם
אלה. כל את לשכוח

תל-אביב סיינצק, מאיר

וסחדוע!״ ,הסיגגו!
 החמי- מהיבשת תרומה

שית.
מאוסטרליה קיבלתי זו קריקטורה

 ___ הח־ על סיפוק להביע הראוי מן
 מאיר ״הרב״ על לאסור לטתכם

 בב- תלמידים לפני להופיע כהנא
 ו- הגזעניות הדעות בשל תי־ספר

ומפיץ. מביע שהוא הפאשיסטיות
 תשומת- את להסב החובה מן

 היוצא, שהרמטכ״ל לעובדה ליבכם
 שלמעשה — איתן רפאל רב־אלוף

הממל ועדת־החקירה על-ידי הודח
 הטבח פרשת את שחקרה כתית

 הוא אף מרבה — ושאתילא בצברה
בבתי־ה־ תלמידים בפני להופיע
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אוסטרלי כעיתון טנדכרג של קריקטורה
י ויינשמיין הקורא תרומת -

 שולחים אנו שאליו אריאל, מבני,
 הזה. העולם את קבוע באופן

 הרצליה וייגשטין, שדום
זה. בעמוד ראה •

!מטה ז1ד1 לא לעולם
 ספסר של מיומנו דפים
עברי.

8 אפריל  יום לי היה :15(2
ה את חסמנו הבוקר היום. מוצלח

 וצעקנו: צמיגים הדלקנו שערים,
 מארץ- בלתי-נפרד חלק — ״ימית

מפחד נזוז לא לעולם ישראל.
 עוד הממשלה מנציג קיבלתי

 עוד לשולחן. מתחת שקל מיליון
 מהבנק. ההשקעות יועץ יגיע מעט

 צריך בבורסה, גיאות עכשיו יש
חזק. לשם להכנס

8 ינואר הצ !מזל איזה : 11(3
 בזמן. בדיוק מהבורסה לצאת לחתי

ב וילה לקנות לנופים, הולך אני
 להיות צריך החדשה. התנחלות
 ארץ־ישראל. את ליישב חלוצים,

 זכותנו את קובעות ההתנחלויות
הארץ. על

מוצ יום לי היה : 15(85 מרס
השע את חסמנו בבוקר היום. לח

״נו וצעקנו: צמיגים הצתנו רים,
 מארץ- בלתי־נפרד חלק — פים

״1 מפה נזוז לא לעולם ישראל.
ה נציג הוותיק, מידידי קיבלתי

מת שקל טריליון עוד ממשלה,
ה האינפלציה, (אוי, לשולחן חת

 יועץ יגיע מעט עוד אינפלציה!)
ההשקעות...

לדפוס: הביא
אביב תר־ קלר, אדם

1־1ל!ט לסגור
!ב*ת־־חםפו־ אח

שר־ח* של לתשומת־ליבו
 את קרא טרם אם חינוך,

היו בעיתונות הדברים
: מית

 וחג־ שלום המר זבולון למר
שמח,

בהזדמ כמו זו, ובהזדמנות ספר.
 רעל מטפטף הוא אחרות, נויות
הצעירים. מאזיניו באוזני גזעני

 להארץ שהעניק בראיון
 הערבים ״נגד הצהיר: )18.3.1983(

 באותו מקל.״ מספיק בשטחים
^ ה- שבתולדות דברים הפיץ ראיון  

 עלילת־דם. לכינוי זכו היהודי עם
 אתה אלימלך ״נאווה אמר: הוא

 ערבי על-ידי נרצחה היא זוכר?
 טרור. לאירגון קבלה כטסט מעזה
נסי באותן ילד עוד נעלם עתה

בות.״
 נחשפו שבו במישפט־הטירטורים,

התעל של — מחרידים גילויים
 מחמירות, בנסיבות תקיפות לות׳
 בעליל בלתי־חוקיות פקודות ומתן

 והמי־ המוסר כללי את הנוגדות
 ה־ כי התברר — הבינלאומי שפט

 ההנחיות את נתן היוצא רמטכ״ל
 מוד בדחיפות לקיים ״יש הבאות:

ל לשמש צריך המחנה נה־מעצר,
ב להשתמש צריך כאשר מעצר׳

 מע- המאפשרים החוקיים אמצעים
 לפרק- מישפט) (בלי לחקירה צר
 שיחרורם החוק, לפי המוכתב זמן

 (טיר־ שוב ומעצרם ליום־יומיים
ל צריך האזרחי המינהל טורם)...

 לשיחות- מנהיגים מזימון הימנע
עצמ את משפילים (אנחנו התראה

מעצ לבצע — שיחות ובמקום נו)
חיי היהודים הישובים אנשי רים.
נתק וכאשר נשק, עם לנוע בים
באש.״ פותחים — פים

 הצבאי בית־הדין לפני בעדותו
 הטלת ״...יש הרמטכ״ל: התבטא

קולק ענישה בשטחים, סנקציות
הו להעניש הוראה נתתי טיבית...

 בשטחים, צו יש מתפרעים. של רים
 יש בני־ענישה, אינם הילדים שאם

 ערבים אצל ההורים. את להעניש
ולש לעצור מאוד. טוב עובד זה

ולשחרר.״ לעצור חרר,
 האם הפרקליטים אחד לשאלת
 בסלחנות מתייחס היה הרמטכ״ל

 תנועה על במהלומות שהגיב לחייל
 אם ״תלוי. השיב: הוא מיזרחית,

 משוודיה, חדש עולה הוא החייל
 הוא אם אבל זה. מה יודע לא הוא

 ש־ חושב והוא מעיראק עולה
 מוריד בסדר, מורמת לא האצבע
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