
ערפאת עם גלידה
 )15 מעמוד (המשך
 תוכן על סיפר הוא ראה. לא שאיש
 הכל בסך ארנס(־הוא משה עם שיחתו

שבה במערכת־הביטחון״), חדש די

אומללה." אמירה ־זו אבל כך, התבטא
 הפסילה נגד להצביע שעמדו אותם

 נימוקים של שורה להעלות הירבו
המערך. איש יפה, צבי אמר ענייניים.

 אשר זו, ועדה יכולה ־כיצד חשאי:
 כמעט לפניה אטומים המידע מקורות

הלכה?״ לפסוק לחלוטין,
רוני לסעור. הרוחות התחילו כאן

 מקווות־המידע אשר זו, ועדה ■מרה ,,כיצד
הלכה?״ לפסוק לחלוטין נמעט לפניה אטומים

 של הערבית .שהמחלקה לו הסביר
 בשנים עשרות מזה נתונה השין־בית

 הערבים... כלפי היסטרי בדימיון
 לוי כאשר הקלאסית... והדוגמה
 שר־ביטחון נעשה המנוח אשכול
 את להחזיק מרוע השאלה את והעלה

 תחת הזאת (הערבית) האוכלוסיה
 הוא — צבאי מימשל צבאי, מישטר

 עובדי־כפיים, של אוכלוסיה אמר:
 איננה ביושר, פרנסתה את מרוויחה
 בטחוניות... עבירות עוברת במיוחד

 צבאי? במישטר אותה להחזיק מדוע
 שאם לו, והסבירו השין־בית אנשי ובאו

 הארץ הצבאי המישטר את יבטלו
 תיעצרנה צבאיות שיירות תיהפך.

 יהיה אי־אפשר הראשיות, בצמתות
 ביטחון. של מינימום יהיה לא לנסוע.
 שיירות של הסכנה לגבי הטיעון
 אז, שהוא, מכיוון מכיר, אני צבאיות

 לגבי הערכתי את לשאול לי קרא
הזה. הסיכון

 זה שכל הבין הוא דבר של ״סופו
 המימשל את ביטל והוא קישקוש,

 ששת מילחמת היתה כך ואחר הצבאי.
 ומילחמת יום־הכיפור ומילחמת הימים
 היו ולא צמתות נחסמו ולא — לבנון
מרידות:" שום

אטומים מקווות־מיוע #
 הרשימה של המישסטי יועץ ^

 ברד, יוסי עורך־הדין המתקדמת, 1 1
 הרשימה לעמדת בקשר להזכיר, ביקש
 ירושלים, ומזרח הגולן סיפוח לגבי

 בחוק לקבוע ־שאי־אפשר שכפי
 גם אז חמש, זה שתיים ועוד ששתיים
 מסויים ששטח בחוק לקבוע אי־אפשר

— המדינה בשטח 1949ב־ היה שלא

 לוועדה: ארנס משה את להזמין שביקש
 כמה שכותבים ככה, הולך לא ־זה

וקדש. ראה זה ואומרים: מילים

 ולכיוון מובנת סיבה ללא צרח, מילוא
קומו פאשיסטים, ״אתם בלתי־מוגדר:

רבותיי, בך: התערב ושוב ניסטים!״

בנצרת המחאה באסיפת וערבים יהודים
חיובית תופעה

הווי
 מוצץ מי

מי? של דמו את
•  של בקשתו נדחתה תל־אביב ן
 בלילות כי שטען — נאשם ^

 הוא וביום דמו את ערפדים מוצצים
 הק.ג.ב של סוכנים על־ידי נרדף

 אליו שולחים מיסתוריים וגורמים
 אותו לשלוח — קרני־לייזר
 לחולי־נפש, לבית־חולים להסתכלות

 להגיח אפשר כי סבר, שהשופט מאחר
 48 במירמה להרוויח המנסה שהנאשם,

 כרטיסי־ זיוף על־ידי שקל, מיליון
 חולה־נפש. איננו אשראי,

★ ★ ★
פלסטיק, פעם
פלסטיק תמיד

 תל־אביבים שני שיכנעו חדרה ^
 אלף 80 להם להלוות מקומי תושב ^

 ארגזים שלושה של ביטחון כנגד שקל,
 לדבריהם, שהכילו, בידיו שהפקידו

 ומכשיר־וידיאו מכשירי־טלוויזיה שני
 כאשר מבוקשים, לנוכלים הפכו אחד,

 והחדרתי, ההלוואה את להחזיר בוששו
 אומנם בהם גילה הארגזים, את שפתח

 עשויים אבל ווידיאו, טלוויזיות
 כצעצועים. לשמש ומיועדים פלסטיק

 כעבור המישטרה, על־ידי הם.נעצרו
 וביקשו לחדרה שבו כאשר שבועיים,

 בארגז, נתון חשמלי אורגאן למכור
 פלסטיק כעשוי הוא גם שהתגלה

צעצוע. לשמש ומיועד
★ ★ ★

 אבות מעשה
לבנים סימן

 סטטיסטיקאי גילה ירושלים ך*
 בני של בדמוגרפיה העוסק

 הילדים מיספר כי החרדים, קהילות
 שיבעה, הוא במישפחותיהן הממוצע

 הממוצע הילדים כמיספר בדיוק
 באסיה או באפריקה יהודית במישפחה

 הילדים כמיספר ובדיוק שנה, 50 לפני
 במיזרח־ יהודית במישפחה הממוצע
שנה. ז 00 לפני אירופה

★ ★ ★

ואבנרי* כהן ח״ב
קטלני סנהדרין

המדינה!" בשטח יהיה
 מנחם של דבריו את העלה גם הוא

 למשא עומדת ־שרמת־הגולן בגין,
 בגלל האם סוריה.״ עם לשלום ומתן

 להיות עשוי (בגין) היה זאת אמירה
בבגידה?" מואשם
 כהן, גאולה של חמתה עלתה שוב

 אומנם בגין כי להודות שנאלצה
- 66 ■ ■

 הזמנת בעד הצביעו 15 עבר. לא זה
 לא זה אבל התנגדו. 16 שר־הביטחון.

 חשאי יהודה המערך ח״כ את מנע
שאל צדק. לעשות בנסיון להמשיך

 תלמידי של היתולית בכרוה *
 בחי■ תעמולת של לתערוכה בצלאל,

).1980(רות

 מתעייפים ואתם עייפים שאתם אמרתם
צורך!" ללא

 אומנם ברנשטיין צבי המפד״ל איש
 שמופיעה בכך חיובית תופעה ראה

 ״הרשימה אבל יהודית־ערבית, רשימה
 כל עם הדיבורים, כל עם הזאת,

 י ש״מי לו, הזכיר זה התוכניות..."
 תפילה שיש יודע, יום כל שמתפלל
 מהרה ,הזדים שמונה־עשרה בתפילת

 אחד יהודי שאל ותמגר!׳ תשבר תעקר,
 ענה הוא אז ,תמגר', המילה פירוש מה
 אבל תמגר׳ זה מה יודע לא ,אני לו:

 עומד, הוא מקום באיזה רואה כשאני
 יכול כבר אני ובין,תעקר׳, בין,תשבר׳

המילה,תמגר׳!״ זאת מה להבין

 מאוד ״דברים •
,,מעורבלים!

 בך השופט של תורו הגיע אשר ך*
 מאוזן להיות השתדל הוא לסכם, ^

 של שצו־ההגבלה הזכיר, בך מאוד.
 לפני הוצא מיעארי נגד בן־גל אביגדור

 להכרעה הובא ולא שנים, ארבע
 כי אמר, עוד אביגדור מישפטית.

 ריעות להביע מותר ירושלים בעניין
 רשימה מחר שתבוא ־נניח שונות:
 ־ היום מתנגד הנוצרי העולם כל ותגיד:
 המקומות בגלל בישראל, לשלום

 להסכים הצעה יש ולכן הקדושים,
 בשביל הקדושים, המקומות לבינאום

 אני לשלום. כבסיס השלום, את להביא
 לפסול ברצינות, שנרצה, חושב לא

 בגלל רק כזה, ברעיון שדוגלת רשימה
 שטח שהוא איזה על מוותרים שהם כך
 שר־ של לקביעה ואשר המדינה!" של

מעורפלים!" מאוד ״הדברים הביטחון:
 נמנע לבטים,״ ־תוך דבר, של בסופו

 וכך, בך. גבריאל העליון השופט
 בעד הצביעו 12ו־ נמנעו כשארבעה

 בעד המצביעים 17 גברו אישור,
הפסילה.

ספיגה מגנות
 במישטרה אדם התלונן טבריה ^

 בעטה אותו, היכתה אשתו כי
 שסירב מפני בגופו וחיבלה בראשו
 מכיוון במכולת, קניות ולערוך ללכת
 במחשבה בטוב. יום אותו הרגיש שלא

 מכיוון מתלונתו, בו חזר הוא שנייה
 תיעצר שאם שהסביר, כפי שחשש,
 שיחרורה, אחר אותו, תכה היא אישתו,
בשנית.

★ ★ ★

לסהרריז קשקשים
 עירונית מישלחת חברי גילו לוד ף
 תחנתם כי מאנגליה, ששבה !2

 שובם לפני עוד בארץ, הראשונה
 מכיוון סטייקיה, תהיה לבתיהם,

 משוכנעים היו האנגליים שמארחיהם
 דיני־הכשרות, על מקפידים שאורחיהם

 דגים ביטחון, ליתר אותם, האכילו
 לארוחות־הצה־ דגים לארוחות־הבוקר,

 לארוחות־הערב. ודגים ריים
★ ★ ★

יש שד כל
בהר־הזיתים טקום

 קבוצת פירסמה ירושלים ף
 ביומון מודעה מודאגת תושבים ^

 את הסבה שבה פוסט, גירוזלם האנגלי
 באחד כי לכך הקוראים תשומת־לב

 הופיע העיתון של הקודמים הגליונות
 ניתן שבו פתוח, ספר־תורה של תצלום

 האל, של המפורש השם את לזהות היה
 קטע־נייר המשמיד כל כי הזכירו
 על עובר האל שם מודפס שעליו
 מהקוראים ביקשו לא־תעשה, מיצוות
 לשמרו העיתון, מן הקטע את לגזור

 תורנית, לרשות למוסרו או בבתיהם
ישראל. בקבר גניזה לשם

חמחרים
ג ו ח  קנדה, בסנט־ברונו, 4 נ

 אלארד, אנט של 50ה״ יום־הולדתן
 שלוש דיון, ואיבון לנגלוא טפיל
 בחיים. שעודן דיון, חמישיית בנות

 החמישיה דיון למישפחת נולדה כאשר
 בחיים שנותרה בהיסטוריה הראשונה

 אלזיר(אז לאמן היו כבר הלידה, אחרי
 ילדים חמישה אוליבה ולאביהן )25 בת

ה את נטלה המחוז וממשלת
 התאומות הבנות חמש על אפוטרופסות

 נפטרה, אמילי, מהחמש, אחת לידיה.
 -* אחרת, הנפילה; ממחלת ,20 בגיל

 מקריש־דם ,36 בגיל נפטרה, מארי,
 חיות הנותרות שלוש ומשיכרות. במוח
 של בפרבר בצינעה, ביחד, היום

 לשלושה, אם שאנט, אחר מונטריאול
 מבעלה, התגרשה כספרנית, העובדת

 אם ססיל, אחותה שעשתה כפי
 במיקצועה. וקוסמטיקאית לחמישה

 להיות ביקשה מעולם, נישאה לא איבון
 גם כספרנית כיום עובדת אך נזירה,

היא.

ג ו ח  יום־הולדתו בחיפה, ♦ נ
 יליד רוזנפלד, אהרון של 85ה-

 חברה 20 בגיל שהקים זכרון־יעקב,
 עד שהפכה וליבוא, לעמילות־מכס

 בניו ואשר נכבדה ספנות לחברת מהרה
 בשנים פעילותה, עיקר את העבירו

 ייצג אותה לבלגיה, האחרונות,
 רבות שנים משך רוזנפלד־האב

 לפני הקים, גם שבה בחיפה, כקונסול
 הראשון בית־החרושת את שנה, 50כ־

מסמרים. לייצור בארץ

♦ ג ו ח  של 86ה־ יום־הולדתו נ
 יליד שדמי, נחום מישנה אלוף

 הבטליון מראשי הרוסית, קישינב
 מילחמת־ שלהי של באודיסה היהודי
 להיות ארצה שעלה הראשונה, העולם
 איש ובעיקר ואיכר, כבישים סולל־

 שדמי ההגנה. ארגון של מנגנון־הקבע
 מנהיגת־הפועלים על־ידי להגנה גויים
 "׳י והיה רבץ) יצחק של כהן(אמו רוזה

 מילחמת־ בימי ירושלים מחוז מפקד
 לאירופה יצא אחריה השניה, העולם
 (גיוס גח״ל לגייס והיה ההגנה כנציג

 מילחמת־ של הראשי חוץ־לארץ)
 שהוא שדמי, היה בצה״ל העצמאות.

 (ישכה) יששכר תת־אלוף של אביו
 ראש כפר־קאסם, מפרשת הזכור שדמי,

 הצבאי בית״הדין ונשיא הסגל ענף
 היה לגימלאות שפרש אחר העליון.

 של הפנימי המבקר מיספר שנים
. מפא״י.

ה ג ו ח  ארצות• בפילדלפיה, ♦ נ
 הכלבה של בת־המיצווה הברית,

 של הקבועה בת־הלוויה שיינה־רחל,
 בת־ שיינה־רחל היהודיה המיליונרית

 כולל אורחים, עשרות שהזמינה דו,
 ארצות־הברית, לגבולות מחוץ אחדים
 למסיבה, כרטיסי־טיסה, סיפקה שלהם

 לבושות והכלבה הגבירה הופיעו שבה
 זהים, ובצבעים בגיזרה בתלבושות
אמיתיים. ביהלומים משובצות

♦ ר ט פ  ,82 בגיל בכפר־יונה, נ
 ממייסדי אחד של בגו ברזאני, יעקב

 הגיע הוא אליה הגלילית, יסור־המעלה
 בה מולדתו, מכורדיסתאן שנמלט אחר
 יהודיה. צעירה שאנס כורדי צעיר רצח

 ורוכש הגנה כאיש נודע הבן ברזאני
 וגם ובעמק־חפר הארץ בצפון קרקעות
 על צבי), של אבו־ג׳זאל(אביו בכינויו

 מפקד לשעבר בר, צבי בנו, שם
 ■^ן נמישטרת ניצב וכיום מישמר־הגבול

 ־־׳ כראש משמש הוא שבה ישראל,
אגף־המיבצעים.

 ,88 בגיל בנתניה, ♦ נפטר
 וסוחר־ יהלומן דנקנר, משה

 פתח־ בעל־מלאכה של בנו קרקעות,
 נתניה מייסד של הבכור ואחיו תיקוואי

 דנקנר, בן־עמי. עובד מעריב, ובעל
 משלהם אימפריית־עסקים בנו שבניו
̂  המלח מפעל כימיקלים, (דור

 בנים 11 מאחריו השאיר בעתלית)
נינים. ועשרה נכדים 30 ובנות,

2443 הזה העולם


