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ש״ף- המרד  בא
לישראל! רע

 חזית־הסירוב בין האוטומטי שיתוף־הםעולה לעיני־־בל מתגלה שוב
 חזית־הסירוב לבין באש׳׳ח, הקיצוניים בפלגים ושליחיה הערבית,

ממשלתנו. על החולשת הישראלית,
 את לחסל כדי אש״ף, הנהגת על בהתקפת־מחץ פתחו באש״ף ובעלי־בריתה ממשלת־סוריה

 המכוונת מדיניות בניהול ערפאת יאסר את מאשימים הם הפלסטינית. הלאומית התנועה עצמאות
 אש״ף בין הדו־שיח את להפסיק תובעים הם השאר בין עימה. ולהסדר במדינת־ישראל להכרה להביא

בישראל. כוחות־השלום לבין
 מתמוגגים הראשית. ה״אופוזיציה״ דוברי עם יחד אחרים, רשמיים ודוברים שמיר יצחק שר־החוץ

 שהקיצוניים התיקווה את בגלוי ומשמיעים פת״ח, ומורדי אסר הנשיא של ההסתערות למראה מנחת
הנוכחית. ההנהגה של המתון לקו קץ וישימו אש״ף על ישתלטו

 לישראל רבות פעמים אשץ* הנהגת אותתה האחרונות בשנים
 מוכיח הנוכחי המאבק להסדר־שלום. נכונותה על ולארצות־הברית

 הקיצוניים של המרד היה לא אחרת ואמיתיים. כנים היו אלה שאיתותים
שפרץ. בפי פורץ באש׳׳ח

 באמצעות השאר בין — הפלסטיני המחנה מן שבאו הפניות כל את ריקם השיבה ממשלת־ישראל
 ומנהיגים ערפאת יאסר עם נפגשו שחבריה ישראלי־פלסטיני, שלום למען הישראלית המועצה

 המתונה למדיניות קץ לשים היתה מילחמת־הלבנון של האמיתיות המטרות אחת אחרים. פלסטיניים
 להתפייסות הנכונות את והעולמית הישראלית בדעת־הקהל ליצור עשוייה שהיתה אש״ף, של

הושגה. אכן זו מטרה כי בגין־שמיר לממשלת נדמה עתה היסטורית.
 העולם של להקצנה מביא הדבר היה מתגשמת, זו תיקווה היתה אילו
 להרג נוספות, למלחמות רבות, לשנים השלום סיכויי לחיסול כולו, הערבי
ולהרס.

 על ישמור שאש״ף תיקוותה את מביעה ישראלי־פלסטיני שלום למען הישראלית המועצה
 על ישראלי־פלסטיני, לדו־קיום וחד־משמעי ברור קו ויגבש עליו, אויביו הסתערות חרף עצמאותו,

עימה. שלום ותוך ישראל לצד משלו, לאומית למדינה הפלסטיני העם וזכות עצמית הגדרה של בסיס
 להברה מוכנה שהיא להצהיר מממשלת־ישראל תובעים אנו

בארץ. מדינות שתי בץ דו־קיום על המבוסס ולהסדר־שלום,

ישואלייפלסטיני שלום למען הישואליח המועצה
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ך כתוב המקומונים באחד  כ
הדרום־אפריקאי, -התעשיין

 הגיעו ואשתו אלטשולר אלן
ל שמטרתו לביקור, ארצה
 השקעותיהם מצב את בדוק
 השרון') (״ידיעות כאן".

 לציריר מגיע כאשר אם מעניין,
ברשימותיו שהוזכרו המיוחסים אחד

המנוח, פיינגולד יהודה של
 טעדון של מפקדו שהיה

בהמה.
 יהודה של הצעיר אחיו אני

 בפברואר 28ב־ שנפל ז״ל, פיינגולד
 אז היה אחי סלמה. כפר על בקרב 1948

 היה יכול לא ולכן שנים, וחצי 16 בן
מם־פה. להיות

 היישוב את קרא לא סעדון
את אחי. של שמו על אור־יהודה

שוע ש יהו ת אי צר נ
 בהתייחסו הבלשן, הקורא קובע - גידוף רק אינו ישו השם

).2590 הזה' (״העולם יקר' ל״קורא
 שמו כתוב וכד דורו בני לו קראו כן־ הנצרות. לאבי הרווח השם הוא ישו

 המקום מראי כל את (ראה/ראי התלמודית בספרות פעמים וכמה כמה
 כתיב גם ביאליק־רבניצקי). שבעריכת האגדה לספר המצוץ במפתח לישו
 — החדשה׳ ׳הברית של היווני הנוסח פי על אירופה בלשונות הזה השם
כף. על מעיד —?!5115

 אבל יהושוע, של קיצורו שהוא ישוע, של קיצורו הוא ישו שהשם ברור
 כל שמעידים כפי ישו, של בזמנו אז, נעשה אלא מאוחר, הזה הקיצור אין

 (למשל, בעברית ומעולם מאז היו כאלה קיצורים המקורות.
 עוזייהו־עוזי, מתתיהו־מתי, אחיהראחיו, יהונתן־יונתן, ישעיהרישעיה,

 בדורות שנעשה לעברית, מיוונית החדשה הברית בתרגום רק יוסף־יוסי...).
 הגירסד, רשומה ),,(׳שהשתמדו שהתנצרו יהודים בידי האחרונים

בספרות תיאולוגיים־נוצריים. מטעמים ספק, בלי וזאת, ישוע, ה׳משוחזרת׳

 ישדע מטיף
הצלב לעבר יורקיס

 (ישו קלוזנר י׳ של החשובים ספריהם לרבות הדורות, לכל העברית
ישו. כמובן, הגירסה, הנוצרי), ישו של ומותו כוהן(משפטו ח׳ ושל הנוצרי)
 צלב לעבר שיורקים תרבות, חסרי פאנאטיים, אורתודוקסים שיש נכון
 כשהם מתפללים, הם שבו הכנסת, בית רצפת על או בדרכם, להם הנקרה
 וריק להבל משתחווים ״שהם הפסוק את ומזכירים לשבח' ׳עלינו אוסרים

 של התפילה מסידורי שהוצא (פסוק יושיע׳ לא אל אל ומתפללים
 שמו יש׳׳ו(יימח בשם ניטרוק של סימן שמסמנים או לא־אורתודוקסים),

 ובפראות בגסות להפריע מסוגלים היו כאלת ורק כאלה, יהודים חכרו).
 ליהדות, הקרושה העיר בירושלים להגדל, ׳המשיח׳ היצירה להשמעת

ולאיסלאם. לנצרות
סיוון, ראובן ד׳־ר

ירושלים

 ישראל חברת־ההשקעות מנהל של
 ציריר של המקומון מדווח זילברברג,
 בא מישראל וזה זה שמר לקוראיו,

 מצב את לבדוק שמטרתו לביקור
השקעותיו?

 בערפל אותנו הותיר שהכותב מאחר
 מר של השקעותיו מהות לגבי

 לקוות רק נותר בארץ, אלטשולר
 יש אחרת, בבורסה. אינו שהמדובר

 שוב פה אותו נראה לא לחשוש,
במהרה.

 במדור מופיעה אגב, הידיעה,
אדום. קו שנקרא

השרון רמת חכים, שימעון

נקראת מי שם ער
אור־יהודה?
 של הלוויתי על בדיווח
 הזה" טעדון(״העולם אליהו
 הישוב בי נכתב )2373

שמו על נקרא אור״יהודה

 מאוחר שנים השמיע הוא הזו הטענה
 מהמדינה משהו להשיג כשניסה יותר,

אחי. של זיכרו חשבון על
תל-אביב פיינגולד, הרין

• • •
 גניבת־הדעת

גנובה אדמה עד
 בבית נערך שעבר בשבוע

 בכרמיאל מועצת-הפועלים
ומד מחנכים מורים, כינוס

 חינוך הדיונים: נושא ריכים.
עימות. בתנאי הומניסטי

 הבין- המרכז הכינוס: יוזם
ה במיזרח לשלום לאומי
תיכון.

 אפרטהייד עיירת .1983 כרמיאל
 נשואי־פנים מחנכים הגליל. בלב

 של מקומו על הניצב בבניין מתכנסים
 שנים. 17 לפני שנעקר זיתים, מטע

 ורודפי־שלום ידועי־שם הומניסטים
)22 בעמוד (המשך
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