
 של הרהב דברי .1982 ביוני
והמ שרון ואריאל בגין מנחם
 הרתיעו שלהם הגדולות טרות

 ארא האינטלקטואל, את רק לא
שבו. הבנגוריוניסט את גם

 בשיחות השבוע, זכרו רבים ח״כיס
 ההסתייגות דברי את הזה, העולם עם
 זאת, עם פרטיות. בשיחות יעקובי של
 -ולחברי שריד ליוסי הצטרף לא הוא

 אי־האמון הצעת נגד והצביע מפ״ם,
ההימנ אפילו חד״ש. של המפורסמת

 נועז צעד היתה המערך יוני של עות
עבורו. מדי

 הפומביות ההתבטאויות גם
ובהת סופר־זהירות, היו שלו

 שלו העכשווית בגירסה חשב
 הבוטה התנגדותו על עצמו

פחדניות. אפילו — למילחמה
 יוני באמצע שלו, הראשון הצעד

כלכלי חירום מישטר להציע היה ,82

 את ולאתר הרצויים היעדים את לקבוע
להתקדם.״ יש בהם הנתיבים,

 גרם המילחמה, פרוץ עם
 חדש, מצב ״נוצר יעקובי,
 למוראל רבה רגישות שחייב

 ולמאבק אחד, מצד הלוחמים
 שני, מצד ההסברתי-הלאומי

 הצפון ישובי שהגנת במיוחד
 הן אש״ף! של כוחו והחלשת
 מחלוקת, אודותן שאין מטרות

 יוזמת על חולקים יש אם וגם
בגינן.״ מילחמה

 כאלה להתבטאויות שקורא מי
 תוקפנית, מילחמה נגד חוצץ יציאת
 מילחמת כמו ומיותרת מוסרית בלתי

 הביקורת גם מנדיב. יותר הוא הלבנון,
 היא ראש־הממשלה, על זה, בשלב שלו,

״ראש־ לפחדנות: עד זהירה עדינה,
)66 בעמוד (המשך

עלי ״אל בדיילת פרלמוטר-יעקובי נלה
הדיילות מבין יפה

 להציג יעקובי גד מרבה לאחרונה
 המובהקים המתנגדים כאחד עצמו את

 בלבנון שרון אריאל של להרפתקה
 של מדוקדקת בדיקה ״מראשיתה״.

 את מאירה זאת בסוגיה עמדותיו
 שר־ של וגישותיו אמינותו דמותו,
המיועד. האוצר

 לא שיעקובי לחלוטין ברור
אפילו מהמילחמה, התלהב

 שכתב ברשימה המילחמה. בעיקבות
 שאינו מי ״גם הכריז: הוא 17.6.82ב־

 ביציאה שהיה הכורח עם שלם
 מי גם מלכתחילה, הזאת למילחמה

 המדיניים פירותיה אם יודע שאינו
 וסבל לכאב ראויים יהיו והביטחוניים

 בדיעבד, להתעלם, יכול אינו הנורא...
וה הכנסת הממשלה, על מתוצאותיה.

החדשה, במציאות ניכחם להסתכל עם

מיפלגתו בכינוס יעקובי מועמד
היקר הנרי של חניך

 תוכנית, להפעיל יעז לא יעקובי גד
 ברמת־ דרמאתית בירידה הכרוכה
 פועל לוי דויד כמו כשאיש החיים,

 נגד הציבור את ו״מסית כאופוזיציה
הממשלה״.

 זהירות
לפחדגות עד
 המע- של המיועד שר־האוצר

סוציא להיות יומרה כל אין רך /
 סוציאל־דמוקרט. אפילו או ליסט,

 הבטחוני הייצוא את להגדיל תוכניתו
כל .עם הקשרים הידוק מבשרת

 והגזעניים, הפאשיסטיים המישטרים
 ואילו מתוחכם, ישראלי מנשק הנהנים

 הגדולים, הקונצרנים 10 לחיזוק חזונו
 אינו המשק, לחיזוק קרן הקמת או

 או חדשה, הכנסות חלוקת מבשר
הציבור. לרשות משאבים העברת

 כך, על חולקים אין כמעט
 שר-אוצר להיות עשוי שהוא
 מכל מוכשר יותר הרבה

 ישראל של מצבה אך קודמיו,
 חדשה, פוליטית דרך מחייב

 הבלכלי. במישור גס שתתבטא
 יעקובי — כזאת דרך ועל

חולם. לא אפילו
יעקובי וגד הדם נלה,
שניים נשואין אחרי ריכוך

)17 מעמוד (המשך
ובעי בפיתוח השקעות העדפת ושכר,

 הוא רמת־החיים. עליית על הפריון דוד
 הציבורית ההוצאה צימצום על מדבר

 על־ שקלים מיליארד 170ב־ הריאלית
בצריכה. הגידול ריסון ידי

ההתנח מדיניות את ישנה גם הוא
 ההתנחלויות את רק יעודד כלומר לות,
 למשל), (קריית־ארבע, המערך שיזם

 עם בשבת(תלוי אל־על טיסות ויחדש
בקואליציה). יהיה מי

 שער״חליפין שינוי על ממליץ הוא
 האינפלאציה, משיעור יותר מואץ

 לייצור, מהשרותים עובדים העברת
הצבאי. והייצוא הצמיחה גידול
 שמרניות תרופות הן אלה כל

מוכרות.
 סבור, שיעקובי ספק אץ
 כך אומר אינו אם אפילו

 כאסח״ ״לרדת שצריך במפורש,
 לא שכך, מכיוון הציבור. על

 לתמוך אלא ברירה, כל לו תהיה
לאומית. אחדות בממשלת

 מפורט, יומן מנהר יעקובי גד
 באחד שיהיה ביותר, חושפני
ם מי ץ הי פ ר־נ מ טי חו לי פו

18

החי
הצמחאיד ות1חוו

 כי שופט־שלום, פסק תל״אביב ך*
 את איבד שצלמו אולם־חתונות, ^
 שנישא זוג של טקס־הנישואין סרט

 מחדש יעמיד שנתיים, לפני באולם
 בשימלת־ האשה את ילביש לזוג, חופה

 ישחזר וכך בחליפה, הגבר ואת כלולות
 כדי אותו ויצלם טקס־הנישואין את

 בני״הזוג, בידי יהיה דבר, של שבסופו
 בני בפני ולקלס ״ללעג שהפכו

 •*י■ תמונות,״ מהם שביקשו מישפחתם,
 נישואיהם. מטקס תמונות אלבום

★ ★ ★
האצ״ר בצר

 האצ״ל, ותיקי ערכו ירושלים ך*
 שילטו־ מישרות עתה התופסים ^
 37ה־ השנה ליום מסיבה בכירות, ניות

 ברומא, הבריטית השגרירות לפיצוץ
 המוזמנים בין כי מדי, במאוחר וגילו

 היא שאשתו איטליה, שגריר גם היה
 מן העיקריים הנפגעים של בתם

 הוריה אלה היו האצ״לי. הפיצוץ
 אחרי מייד ברומא, ביתם את שהשכירו

 הבריטית. לשגרירות מילחמת־העולם,
* ★ *
צפרדעים בני כינים

 הנדסת־הסביבה איש ניסה חיפה ך*
 בכינוס להסביר, הטכניון של *1

 מצריים מכות מעשר תשע מדעי,
 כשרשרת• הבכורות) מכת את (להוציא
 המכה סביבתיים: לאסונות תגובות

 ריבוי אלא היתה לא דם, הראשונה,
 מיקרוסקופיים יצורים של פיתאומי
 מתה ממנה שכתוצאה בנילוס, אדומים

 חממה ונוצרה המים נסוגו הדגה,
 הצפרדעים. השניה, למכה טיבעית

 וגופותיהן עבר לכל פרצו אלה
 אחרי להיערם החלו המרקיבות

 המבוהלים, המצרים על־ידי שנקטלו
 כינים. הבאה, למכה המוקד את ויצרו

★ ★ ★
ורימון סדום

 מקומי תושב נכנס מצפה־רמון ^
 הוא כי בו שחשד ארם לדירת ^

 טלוויזיה נטל אשתו, של מאהבה
 את העלה אחר־כך הדירה מן צבעונית

 על איים שלו, לדירתו שב באש, הדירה
 תתמסר כי תביעה תוך ברימון אשתו

 זו אחר בזו פעמים כמה אותה אנס לו,
 סדום. מעשה גם בה ביצע ולבסוף

★ ★ ★
מיטת־הבלולות

 הפו־ קבוצות החליטו רמת״גן ף*
 ערב לוד, והפועל באר־שבע על *1

 לדבוק גביע־המדינה, על המישחק
 באותם ללון הקפידו טפלה, באמונה

 המישחק ערב לנו שבהם המלונות,
 ששחקני שעה אך ביניהן, האחרון

 עמדו המלון על רק הקפידו באר־שבע
 את גם יקבלו כי כך, על לוד שחקני
 וראו המיטות, אותן ואת החדרים אותם
 למחרת, זכו, כאשר בדבקותם, ברכה

בגביע.
* * ★

מעופפת אינפלציה
 החקל- מישרד גילה ירושלים ^
 ארצה יובאו שעברה בשנה כי אות, ^
 מיספר תוכים), ציפורים(כולל אלף 17

 10.000מ־ יותר של גידול המהווה
 - מאז האחרונות, השנים בעשר אחוזים

 150 ארצה יובאו שבה ,1973 שנת
בלבד. ציפורים

¥ * ★
מורשה שסק

 המיש־ ערכה קריית״שמונה ך*
 בן צעיר של בביתו חיפוש טרה ■4
 אקדחים, ארבעה בבית גילתה ,24

 פג: להחזקתם הרשיון שתוקף
 להחזקתו הרשיון שתוקף רובה־ציד,

 הרשיון שתוקף רובה־אוויר, פג;
 ג,6אם־ צבאי ורובה פג, להחזקתו

 בר־תוקף, ברשיון הצעיר מחזיק שאותו
 תושב צה״ל, בלשון שקרוי מה בהיותו,

קו־העימות.
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