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המשלשל השוקולד

המרקחת בתי בכל להשיג

החי
גמר יש

 אחת מיפקדת הודיעה גליל ^
 כי מישמר־הגבול, של החטיבות פ■

 גנוב רכוש שעברה בשנה תפסו אנשיה
 1009 עגלים, 118 סוסים, 45 שכלל רב,

 275,730ו־ עופות 48,633 ראשי־צאן,
ביצים.

★ ★ ★
עדין זה פורנוגראפיה

גיאזגראפיה של
 חברה פירסמה ירושלים ף*

 המבקשת מודעה לתרגומים 0*
 החברה אירוטיות׳י. בשפות ״בלשנים

 את שפירסם העיתון, כי כך על עמדה
 שבוע כעבור ישוב הדפוס, שגיאת
 הנכון: בנוסח המודעה את ויפרסם

 אירופיות.״ בשפות ״בלשנים
★ ★ ★

—אחאבי נביאי 400■-!
 )17 מעמוד (המשך

 מאגר בני־נוער. המשלהבת תנועה זאת
 מצר שלהם המפגין כוח־האדם
 בפרק החל לכן, בני־עקיבא. 'בישיבות
 נערכו גוש־אמונים, של הראשון

 ►י ובחול־ בחופשות־הקיץ פעילויותיו
 צעדות גם כך ופסח, סוכות של המועד

 פעילויות ושאר וארץ־ישראל השומרון
 במעט לא שהזכירו הגוש, של הראווה

 בניטו של רומא' אל ״המיצעד את
מוסוליני.
 של הראשון המסע בראש

 המנהיג כמצופה, עמד, גוש־אמונים
 ביוני 6ב־ קוק. הרב הקשיש, הרוחני

 הפגנת־ההתנחלות יצאה 1974
 חווארה, הערבית העיירה אל הראשונה
לשכם. דרומית השוכנת

 צעדו הקשיש הרב עם ביחד
 ״ כאריאל מחללי־שבת, חילונים

 בהסגנת־ כהן. וגאולה שרון
 השותפות נולדה זו התנחלות

 דתיים בין המשיחית,
לחילוניים.

סחפו שלהם להפגנות־ההתנחלות
דה־דזבס נזיתזז

 מיפ־ עובדי נדהמו בית־שמש ף*
 מהם שרבים המקומי, על־המנועים 0*

 מצבו עקב פיטורים לפני עומדים
 כי לגלות, המיפעל, של הכלכלי
 לאיסוף ממוחשבת מערכת הוזמנה

 המיפעל, עובדי של נתוני־הנוכחות
 כה עד דולר. אלף 600 במחיר

 הכרטיסיות בשיטת העובדים השתמשו
 כרטיסיהם את נוקבים כשהם הידנית,

וב לעבודה בבואם בשעון־הנוכחות
ממנה. צאתם

★ ★ ★

 יהודים 20 כי שנודע אחר נהריה ף*
0  בשנה התנצרו העיר מתושבי 1

 לחיילי שנישאו נשים האחרונה(תשע
 נערות שנשאו גברים 11ו־ יוניפי״ל
 בקיבוצי כמתנדבות ששהו נוצריות,
 שאחד מקומי, תושב נאלץ הסביבה)

 להודות לאחרונה, התנצר מבניו
 הקטן בנו ניצב: הוא שבפניה בדילמה

 ועל מקומי בבית־כנסת שמש הוא
 להתקין הקפיד חדרו משקוף

 הגדול הבן שבחדר שעה מזוזת־ענק,
 ישו. של פסל לאחרונה הוצב

★ ★ ★

סדרת ח״ם
המשיחי המסע

הסחסגים 10 הבריחה
ם ^  בדירת שוטרים גילו תל־אבי
 החשודים חפצים מקומי צעיר ^

 בעשרות נאמד ששוויים כגנובים
 היתר: בין נמצאו שקלים. מיליוני

 מכשירי יקרים, כלי־כסף תכשיטים,
 מחבטי־ ,מדליות חלקי־רכב, וידיאו,
ומש מישקפי־שמש מצלמות, טניס,
 עצומות. בכמויות חריפים קאות

 הבחור: להסבר נדהמו השוטרים
 מזומן!' מכסף טובים יותר ״מוצרים

★ ★ ★
הסיסחר הפסקת

ב ^ אבי ל הרשות גילתה תל־
 החברות לאחת כי ניירות־ערן, *■

 בבורסה, נסחרות מניותיה אשר
 יהודי של המישפחה שם את והנושאת

 בעולם. דוגמתה שאין מניה יש דתי,
 בידיו הנמצאת השבת, מניית היא זאת
 אחת זכות ולה מייסד־החברה של

 החברות־הבנות או החברה אם בלבד:
 השבת, קדושת על תשמורנה לא שלה

 אסיפה לכנס הבת מניית בעל רשאי
 יוחלט שבה בעלי־המניות, של מיוחדת

החברה, משם מישפחתו שם מחיקת על

* ¥ *

המפזר סן
 כשעל אדם נעצר זיכרון־יעקב ^

 טען פקאן, אגוזי מלא שק *■גבו
 אלא האגוזים, את גנב לא כי להגנתו

 בשרה־ גדולות אבנים מתחת אספם
 השוטרים, את שיכנע סמוך, טרשים

 להם הראה לשדה, אותם שהוביל אחרי
 את הנוטלים העורבים, להקות את

 אותם ומטמינים במקוריהם האגוזים
 משם לאבנים, מתחת לשעת־הצורך

אותם. נטל

 אלפי עשרות גוש־אמונים מנהיגי
 ב״צערה* מדובר היה עור כל אוהדים.

 אירועיב בשאר או ב״הקפות'
 עמו יום־יומיים שנמשכו חד־פעמיים,

 האוהדיב חזרו בסופם לרשותם. זה קהל
הירוק. הקו שבתחומי לבתיהם
 המסע של זה בשלם כבר

 גוש תמונת הצטיידה המשיחי,
 של מוגבל כגרעין אמונים

 משוגעים פריקים, מאות ארבע
 לאלה היותר. לכל למטרה,

 לא אך רחבה, פריפריה היתה
 אלפי עשרות של מגשימה,
 - להפגנות■ שנרתמו אוהדים,

 בתקופות־השיא ההתנחלות,
 גוש־אמונים. פעילויות של

 למיניהם כלי־התיקשורת
 שרק מהעובדה, התעלמו

 היה הגוש של הפנימי המעגל
 הערכים את להגשים נכון

 מהופנטים והיו האמין, שבהם
המפגינים. מהאלפים

 עם יחד ידעו, גוש־אמונים פעילי
 שונות פוליטיות נסיבות לנצל זאת,

 הגוש. של ופעילותו עוצמתו לקידום
 - מדינית התקפלות של נסיבות

 למיניהם, אסונות או בממשלה,
 להפגנות־ האלפים את שהוציאו

שלהם. ההתנחלות
 הפגנות־ההתנחלות כסידרת המנוע

 צעיר היה גוש־אמונים של
 בני בשם קצוץ, זקן בעל מוארו־פנים,

 בקבוצת חבר פתח־תקווה, יליד קצובר,
 לווינגר הרב של הראשונה המתנחלים

 פירסומו את קיבל קצובר בחברון.
 חגיגי בטכס אשה נשא כאשר הראשון

 המימשל־הצבאי בית בחצר גדול
בחברון.

 ־ סיפור מתגלם קצובר בבני
 של האמיתי וכוחו עוצמתו

אמונים. גוש*
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