
במדינה
גרינצחייג פרשת

של הנשרים ס□בורג ד״ר של התרגיל
 הפל את עשו ואנשיו השד

העיקבות את לטשטש כדי
 הראוותנית, העיתונאים מסיבת

 בחברת בורג יוסף שר־הפנים שערן
 ביזיון היתה ראשי־המישטרה,

כמוהו. מאין תיקשורתי
 חשוב, מידע העלימו ואנשיו בורג
המסיבה, עורכי טרחו בעיקר במכוון.

המישמות ירו
 שלו(״הוא בבדיחות בורג כיכב שבה

 להסוות החג״) לכבוד רימונים קנה לא
 יונה אמיל, ברצח שהחשוד העובדה את

 האחרונות, השנים את בילה אברשימי,
 בעבודה הרצח, שבוע זה בכלל

עופרה. בהתנחלות
 להסיר ברורה: מגמתיות כאן היתה

 אידאולוגייט, ממסיתים החשד את
 איש של סופר־אישי מניע על ולהצביע

 גוש־ אנשי יכלו כך שכונות־המצוקה.
מאחריות. להתנער אמונים
 יכולתם כמיטב עשו ואנשיו בורג
 סירבו העובדות, חשיפת את למנוע

 של מישפחתו על כלשהו מידע לתת
 מהעיתונאים למנוע כדי אברשימי,

החשוד. של הרקע על לעמוד
משסיל־ ,לעשות הגדילה המישטרה

 ״אברוש־ השם החשוד. של שמו את פה
 ורק התיקשורת, כלי־ בכל הופיע מי״

 עיתונאים כמה של עבודת־נמלים
 ראשון יום של (במעריב ירושלמיים

 את חשפה ״אברושמי״) לו קראו עדיין
 את לאתר וסייעה האמיתית, זהותו

בני־מישפחתו.

אדם דרכי
לרפואה שן־שועד
 לעזור שביקש פדב מעשה

חרדים להורים
 התנ״כי בגן־החיות רב של ביקור

 שכיח. מאורע איננו בירושלים
 היתה הרב של בפיו שהיתה והבקשה

 לקבל, ביקש הוא שכיחה: פחות עוד
שועל. של שן גן־החיות, ממנהל

 צער עניין את לרב הזכיר הגן מנהל
 זאת בכל בקשתו. את ודחה בעלי־חיים

 והרב המנהל, של סקרנותו נתעוררה
 זקוק הוא מה לשם לו להסביר ניאות

שועל. של לשן
 הפשוט ההסבר חרגול. פיצת

 מפורשת, מישנה על הסתמך למרי
 הראשונות המאות חכמי הציעו שבה
 לסובלים תרופות כמה הספירה אחרי

 חרגול, ביצת ממושכת): מניימת(שינה
שועל. של שן או הצלוב מן מסמר

 מדרכי היא כזאת שתרופה נכון
הקדומים תושביה האמורי,

די ס  הצעירה המישמרת מיי
פוליטי היו *■/במיפלגת־העבודה

 וחוקי־הברזל למדי, משופשפים קאים
 נהירים היו הישראלית העסקונה של

הצורך. די להם
 שהגיל לכך הסיבה גם היא זאת

 הזאת במיסגרת לחברות המכסימאלי
 הדיעות, לכל גבוה גיל זהו .35ל־ נקבע

 אנשים מכהנים אירופיות ובמדינות
 בכירים. בתפקידים יותר עוד צעירים

 אינה שישראל לשכוח אסור זאת, עם
 מבחינה רק (ולא זאת מבחינה דומה
 מתוקנות, מערביות לדמוקרטיות זאת)
מיזרח־אירופה. למדינות דווקא אלא

 המר, זבולון שר־החינוך, כמו אנשים
 בלמאיר, יהודה שלו, והסנשו־פנסה

 חרף המפד״ל״, ״צעירי עדיין נקראים
 מתקרבים כבר שהם העצובה העובדה

 עקב ההיסטורית במפא״י .50 לגיל
 אחרי עצורה בנשימה כולו הציבור
 ואפילו 50ה־ בני הצעירים, מאבק

 גם ביניהם התנועה, בקשישי ,60ה־
מופלגים. באמת זקנים

 שפה, עיוות יצר זה מצב־דברים
 •הפוליטית לתרבות טיפוסי שהוא

 הסטודנ־ בפוליטיקה רק בישראל.
 של צעירים לפעמים, רואים, טיאלית

 תהליך־הזדקנות עוברים הם וגם ממש,
 לעסקנות מגיעים שהם ברגע מהיר,

ממש. של מיפלגתית
 ביניהם מהכלל, יוצאים גם יש
 במיפלגת־ הצעירה המישמרת מזכ״ל

 סימפטי צעיר רמון, חיים העבודה,
 את בכנסת שהחליף שמאז ונאור,
 שם לעצמו קנה הרצוג, חיים הנשיא
 האנטיתזה ומסור, רציני כאיש מצויץ
כה. עד שהכרנו והציני השחצני לעסקן

 בהשקפותיו יונה ),33( רמון
 בוועדת־הכספים. חבר הוא הפוליטיות,

 סיפרו בסיעת־המערך רבים ח״כים
 מצטיץ שהוא הזה להעולם השבוע

 ושעמדותיו ובחריפות, בהתמדה
 מהשקפת־ נובעות שונים בנושאים

 וחרה. ברורה סוציאל־דמוקרטית עולם
 ובעיקר המערך, אנשי את שמכיר מי
 יבין ממיפלגת־העבודה, הח״כים את

 על המעיד מהכלל, ביוצא כאן שמדובר
 חברי־הסיעה 50 מקרב 10 רק הכלל.

כ״סוציאל־דמוקרטים״ נחשבים היו

דמון
טיפוסי ולא סימפאטי

 במערב־ הנהוגים קני־המידה לפי
אירופה.

 לראות קשה הצער, למרבה
 אופייני צעיר עסקן ברמון

 רבים במיפלגת־העבודה.
 סבורים הצעירה במישמרת

 המישמרת, מרכז ירד שדווקא
 האב־טיפום, הוא כהן, משה

 שצפוי מה את בדמותו המגלם
זאת. ממיפלגה בעתיד
 שעצם ביותר, קיצוני נץ הוא כהן
 סתרה רמה כל־כך למישרה בחירתו
 המישמרת של יומרתה את רבה במידה

 הרבה כן■ שכל העובדה לנאורות.
 מיקדה עבורו הצביעו חברי־מרכז

 של הלב תשומת את בשעתה
 מיפנה בכך ראו הם כלי־התיקשורת.

 בינתיים המערר. נוער בקרב ניצי
 ספק ואין מליחמת־הלבנון, פרצה

 שוב שולטים יוניים שהלכי־רוח
 כמובן, יחסי, באורח (הכל במישמרת

מחנודהשלום). של בעמדות מדובר אין

השניה! עם מה

 אינו והוא במקומו, עדיין כהן אבל
 עצמית, להנצחה שאיפתו את מסתיר

והפחות־ הכשרים האמצעים בכל

 ,36 כהן למשה מלאו דצמבר ן*
 להיבחר ליבו בכל שואף הוא אבל

 באיזור המישמרת יו״ר לתפקיד מחדש
 של בשרותיו רבות נעזר הוא תל־אביב.

 יו״ר עייני, גיורא אחר, עסקן
 של בוועד־הפועל סיעת־המערך

ההסתדרות. ואיש־מנגנון ההסתדרות
 דמות הוא זה עייני

 שרגא מעין למדי, מיסתורית
 כוח המחזיק לעניים, נצר

 קירבתו בזכות רב פוליטי
משל. לירוחם

״לתווך״ הירבה האחרונות בשנים
 הניצים מנהיגי־העבודה שני בין

 רבץ, ויצחק פרס שימעון (ביניהם),
 האיש של שם לעצמו להוציא והצליח
 עייני הצדדים. לשני המקורב היחיד
 שלו כ״איש כהן משה את מטפח

 השניים בונים עתה במישמרת',
 כדי ההמשך״, ״דור של מיסגרת
 מבקריהם לכנסת. כהן את להחדיר
 שיגעון יש הזה שלדואו טוענים הרבים
 חבריו עם מדבר אפילו עייני גדלות.

 הוא כהן. לבין בינו שטחים חלוקת על
 משה ואילו בהסתדרות, הטון את יתן
.11ה־ בכנסת דברו נושא יהיה כהן

 עשיר, בחור הוא כהן משה
 ממכירת השאר, בין המתפרנס,

 פרטיים לבלשים מכשירי־האזנה
 אויביו הזה. מהסוג עיסוקים ומעוד

 שהוא הזה, להעולם סיפרו במישמרת
 ההמשך', ״דור את בכספו מממן

יחסי־ציבור. איש חשבונו על ומעסיק
 לכנס כהן משה ניסה שעבר בקיץ

 בו שיבחרו כדי המישמרת, מוסדות את
 עשו יריביו .36 לו ימלאו בטרם כיו״ר,
 הבחירות. את לטרפד יכולתם כמיטב

 לבחירה מדרישתם כהן משהתעלם
 פנו ועדת־הבחירות, של חשאית

 של לביקורת למוסד מתנגדיו
 ארבעה חתמו העתירה על המיפלגה.

 כהן, חיים לוי, אימיק המישמרת: חברי
ארי. בן ודני רזניק טובה

 שירו־ עד מהדיון התחמק כהן
 אנקוריון, ארי לשעבר הח'כ המוסד,

 בצרביניים, עליו, ואסר רישמית, בו נזף
 הקים לבסוף הבחירות. את לקיים
 של מיוחד צוות לביקורת המוסד
 שדמי נחום בראשות חברים, חמישה
הוותיק.

 כהן במשה נזף הצוות
 שהוא.נהג וקבע חמור, באורח
 במישמרת תפקידו במילוי
 מחוקת התעלמות מתוך

 המישמרת, וחוקת המיפלגה
 ומכללי הבחירות תקנון

בלבד אלה כל על הדמוקרטיה.

 ארץ־ישראל, של ועוברי־האלילים
 מאוחר, יותר שנה אלף שפסק, כפי אבל

 בעצם, — רופא בעצמו שהיה הרמב״ם,
 אף ואולי יזיק לא בוודאי זה לא? מדוע

יועיל.
 קראוס, שמואל זבוב. עקיצת

 את המביא בני־ברק, המקומון עורך
 לספר יודע האחרון, בגיליונו המעשה

 ילד עבור השועל שן את ביקש הרב כי
 ■הסובל' לונדונית, חרדים ממישפחת

 הנגרמת נדירה, טרופית ממחלה כנראה
זה שרוי, הילד זבוב. עקיצת על־ידי

עייני
לעניים נצר שרגא

 בו דופי להטלת ראוי הוא
לביקורת״. המוסד מטעם

 התפתלות ^
מבישה

 החמישי ביום בזריזות. פעל הן ^
 מועצת את כינס השבוע ^

 תל־אביב. באיזור הצעירה המישמרת
 אחד, אחד החברים עם דיבר הוא

 ' בלחצים, בחל שלא טוענים ויריביו
מפא״י של האפלים ימיה את שהזכירו

 אנשיו, את הפעיל עייני גיורא גם
 1 איומים מסע של קלאסי בשילוב
 ציפתה כהן שלמשה אלא ולחצים.
 לצבור הצליח הוא מאוד. מרה הפתעה

 נגד. קולות 24 מול בלבד, קולות 49
 66ל־ זקוק הוא המישמרת חוקת לפי

 שוב שמדובר, מכיוון מהקולות, אחוז
 בקאדנציה העסקנית, המסורת כמיטב

שלישית.
 את להוסיף ניסה התייאש, לא כהן
 האחוזים, לחישוב הנמנעים שמונה

| 66 לו אץ כך שגם ספק אין אבל
י אחוזים.

 החמישה צוות החלטת עצם על גם
 על להתמודד זכות כהן למשה להקנות

 1 חברי מערערים. קמו המישרה,
 פנו מנחם, בן ואלי כהן חיים המישמרת

 היתה שלא טענו לביקורת, למוסד שוב
 ישב (שבו החמישה לצוות סמכות כל

 במיפלגת ביותר הקיצוני הנץ ראש
 שהתמחה שדמי, נחום כולה, העבודה

 למערכות מיכתבים במישלוח
 להרשות גוש־אמונים) בזכות העיתונים

 תפקיד על להתמודד 36 בן לאיש
במישמרת. ייצוגי

 חוקת על הצביעו המערערים
 האוסרת ב׳)8ו־ א׳3 המישמרת(סעיפים

 להיבחר 35גיל־ את שעברו עסקנים על
 הצעירה. במישמרת כלשהו לתפקיד
 למזכ״ל גם עותקים שלחו השניים

 ולמזכיר בר־לב, חיים המיפלגה,
 חברים רמון. חיים ח'כ המישמרת,

 הזה, להעולם השבוע אמרו אחרים
 הקרחון. קצה אלא איננו זה שמאבק

 בדעתם נחושים במישמרת היונים
 הפטרון את וגם כהן, משה את לעצור

עייני. גיורא שלו,
 מתפתל שכהן העובדה

 ומעוות מקפל מביש, באורח
 בדי והנוהלים החוקים כל את

 כוח, עמדת על לשמור
 רבות מעידה למדי, מפוקפקת

 שבה הדרן* על וגם אופיו, על
 הדור בקרב העניינים מתנהלים

 את לשנות המתיימר הצעיר,
 מיפלגת של הידועות דרכיה

העבודה.

ובניימת. הכרה ללא אחדים, שבועות
 שן לגייס הרב הצליח משלא

 בלונדון ההורים החליטו ירושלמית,
 הם מארץ־הקודש. שלא בשן להסתפק

 מאחד שועל קנו לעיר, מחוץ יצאו
 על אותה ותלו מפיו שן עקרו הציידים,

הילד. צוואר
 הרמב״ם: של הפסק לפי נהגה השן

הועילה. לא גם אבל הזיקה, לא היא
 ההורים של האחרון הצעד

 בנם, של כיתתו בני גיוס המיואשים:
הילד. מיטת ליר תהילים לונדון, בצפון
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