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עניי לגבי סקרנות שהיתה במידה
 מוקדשת היתה היא ישראליים, נים

 עשתה זו ולוועידת־חרות. לרוטציה
 התמונות בארצות־הברית. כביר רושם

 ושל והמדוכדך המוכה שמיר יצחק של
 עוררו הבימה אל האלימה ההתפרצות

 שהרוטציה שקיוו היו כללי. עניין
 שרון אריאל שמא חששו אחרים מתה.

 — כללי פחד מעורר ששמו אדם —
 את להרגיע שמחתי לשילטון. מגיע
מתנה בחרות להתרגש, מה שאין כולם
אצלם. — כרגיל כרגיל, העניינים לים

 גאולה גם לכל. ידוע שרון אריאל
 ידוע בנבנישתי מירון של שמו כהן.

 בארצות־ שמות עשה הוא למומחים.
 הגיע לא אם שואלים רבים הברית.

 הכבושים השטחים את לספח הזמן
נא הייתי תושביהם. לטובת לישראל,

 בישראל שאיש ושוב שוב להסביר לץ
 בשטחים לערבים להעניק חולם אינו

 שיוו־ או ישראלית אזרחות הכבושים
 ארץ־ישראל־השל־ שחסידי יון־זכויות,

 ועל חסידי-המדינה־היהודית, גם הם מה
חסידי־הגירוש. כן

 ידוע כהנא מאיר של שמו
חלח מעורר הוא מאוד־מאוד.

כללית. לה
 צורך שיש כשהרגשתי בהרצאות,

 אומר: הייתי הומוריסטית, כאתנחתא
 לישראל. שלכם המתנה הוא ״כהנא

 מוכנים אנחנו בחזרה! אותו קחו אנא,
 מרקוס, פרדיננד את תמורתו לקבל

 שלה, הנעליים וכל אימלדה עם יחד
 והיפה־ דיבאלייה בייבי־דוק בתוספת

שלו..." פיה

 המתגה
ביותר היפה

 מתנה קיבלתי ממש האחרון יום ^
במינה. מיוחדת ^

 מדינת של יהודי לסנאטור תודות
 מסי־ לערוך לנו ניתן מאסאשוסטס,
 המפואר בבניין־המימשל בת־עיתונאים

 המסיבה בגמר הקאפיטול. המדינה, של
 כי והודיע סלאקמן, ג׳ק הסנאטור, קם

 החלטת־ברכה יום באותו קיבל הסנאט
 לכל מסר חגיגי בטקס• ולי. לסיניורה

 על־ידי חתומה תעודה מאיתנו אחד
 בתוספת הסנאט, ומזכיר הסנאט נשיא

 מא־ קהיליית של הרישמית החותמת
סאשוסטס.

בתעודה: נאמר וכך
ישרא עיתונאי המברכות ״החלטות

 אחר בחיפושיהם פלסטיני, ועיתונאי לי
התיכון. במיזרח השלום

 מהומה שוררת שבו ובעולם, ״הואיל
 תרבותי הסדר לפעמים מושג מתמדת,
 מן עיתונאים של מאמציהם על־ידי
 את המנצלים ביותר, הגבוהה הרמה

 שלום של אווירה לטפח כדי כישוריהם
 שאותה האנושית בחברה אישי וכבוד

משרתים: הם
 סיניורה, הנא עורכים, ושני ״והואיל

 ביותר החשוב הפלסטיני העיתון עורך
 עורך אבנרי, ואורי (השחר), אל־פגיר
הק הזה, העולם הישראלי השבועון

 אמינותם את נידבו מאמציהם, את דישו
 דו־שיח לקדם כדי חייהם את וסיכנו

 המסוכסכים, העמים בין שלום של
כותבים: הם שלמענם

כשג ביחד פועלים והם ״והואיל
 בישראל, ונוסעים שלום של רירים
 את לקדם כדי ובארצות־הברית בירדן

 ויחסי־ הרמוניה של המשותפת מטרתם
במיזרח־התיכון, העמים כל בין שלום

— כן ״על
 מאסאשוסטס של שהסנאט ״הוחלט

 חנה של המשותף המיפעל את מברך
 השלום למען אבנרי ואורי סיניורה
 תיקוותו את ומביע התיכון, במיזרח

— וכן השלום, להגשמת
 החלטות של שהעתקים ״הוחלט

 הסנאט מזכיר על־ידי מייד יוגשו אלה
 וכן אבנרי, ולאורי סיניורה לחנא

הזה. והעולם אל־פגיר של למו״לים
ב 20ב־ התקבל ״הסנאט,

."1986 מארס,
 ראיון יתפרסם הבא (בגליון
 ג׳סי השחור המנהיג שהעניק

 אבנרי לאורי במשותף ג׳קסון
סיניורה.) ולחנא

במדינה
חינוך

מיסיונרי ת1ח־מנ1מישל
 מחלק מלובאווי? הרבי

 חילוניים, לילדים פרסים
 ומישרד־החיגוך

פעולה משתף
 של רשותו את המן שקיבל אחרי

 הוא היהודים, כל את להרוג אחשוורוש
 היהודי, מרדכי את וראה ברחוב לו טייל

 ילדים שלושה עם משוחח כשהוא
 שאל היום?״ למדתם ״מה יהודיים.

 מייד לו ציטטו והם בסקרנות, מרדכי
 המחזה מדאורייתא. פסוקים שלושה
 הרשע, של דמו את על־כך הרתיח

 עליו העץ, בניית את שסיים שלאחר
 קודם החליט מרדכי, את לתלות רצה
 אותם ולשחוט בילדי־ישראל לטפל כל

וטליים. כגדיים
 והציל כידוע, התערב, הכל־יכול אך
 להמן נעשה אחר־כך מידו. אותם

ליהודים. לעשות שרצה מה כל ולילדיו
 שהילדים העובדה בזכות והכל

תלמורם. את היטב שיננו
 היסטוריות עובדות צ׳ופר. גם

 גבי על שחור ואחרות, אלה מוצקות
המיסיו בפורים, השבוע, הפיצו לבן,
 החילוניים בבתי־הספר חב״ד, של נרים

 לא מישרד־החינוך. בבירכת בגוש־דן,
 מגילת־ על מופשט שיעור זה היה

 התרבותית, המסורת מן כחלק אסתר,
 לילדים ברור לקח בדברים היה אלא

 פסוקים 12 ישננו הם אם בימינו:
 הלובאוויצ׳ר, למענם שליקט נבחרים
 והשחיטה ישראל, עם של מצבו ישתפר
 דוקא. אוייביו נחלת תהיה הגדולה
כל את — עמודי־תליה דם, שחיטה,

ד  ובריאת בריאתו ותכלית דלאךם כל וז
ת, כל  ותחתונים. עליונים העולמו

ה לו להיות ם. זו דיי בתחתוני

הפסוקים 12מ־ אחד
עמודי־תליה דם, שחיטה,

 לגויים, ולהעביר למנוע אפשר אלה
פשוט. שינון על״ידי
 לשכוח אין בפורים, המדובר ואם
 זוהי מישלוח־מנות. מיצוות את כמובן

 כמו כמעט ביותר, חשובה מיצווה
 שנכתב מיוחד, בספר־תורה אות קניית

בניו־יורק. הרבי אצל
 הזאת המיסיונרית התערובת כל
 המשוכנעים. את לשכנע אולי יכולה

 של לליבם תדבר שהיא ודאות אין אבל
 צירפו הזמן, ברוח לכן, החילוניים, ילדי

 מרגש: פתיון צ׳ופר, גם החב״דניקים
 פרסים יוגרלו המנות משלחי בין

יקרים.
 חית, עד אלף מכיתות הילדים, על

 שקיבלו מיוחדת, לשקית להכניס היה
 מזון, דיברי שני לפחות המורים, מידי

 אחר־כך מהחברים. למישהו להעבירה
 על ההורים את להחתים נתבקשו הם

ה מישלוח את המאשר מיוחד טופס
הספר. לבית הטופס את ולהחזיר מנות,

אר בהגרלה: להשתתף אפשר זהו,
 10 יד, שעוני 10 אופניים, זוגות בעה

 מאות ועוד מחשבונים 10 מצלמות,
לזוכים. הובטחו פרסים

 — השם ירצה אם תתקיים, ההגרלה
 ט״ז ביום — רוצה כבר מישרד־החינוך

).1986 במאי, 25תשמ״ו(ה־ באייר
 המיסיר היטב. שמורות מצות

הש הטיול מרפים. אינם החרוצים נרים
בת באיזור גני־החובה של הקרוב נתי
 השמורות המצות למאפיית יהיה ים

 הפעד יזכו שם פסח. לפני בכפר־חב״ד,
 פרעה על יסודית בשטיפת־מוח טות

 לב־ עלינו שעמדו המצרים על הרשע,
 הגויית המזימה על גם ואולי לותנו

קמפ-דיוויד. שבהסכמי
 כלל זהו — יחיה באמונתו ״צדיק

 על בטענות לבוא קשה לכן ידוע.
והמע המיצוות מדוע אך אנשי־חב״ד.

 הפעילה בעזרתה נעשים הטובים שים
 השבוע שאל מערכת־החינוך?״ של

נרגז. חילוני הורה
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