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סאליב. ואדי מגיבורי אמיתי
 מערכת עם התקשר הוא

 חקירה ודרש החיפאי המקומון
להת שש אינו הוא בעניין.

 לפרסם מתכוון ואינו ראיין
למאורעות. משלו גירסה

לכנסת ג□ — כר״מריס ■
טת את לאמץ מתכוון שמיר-ארנס מחנה  הפריימריס שי

בכנסת. הליכוד למועמדי בבחירות גם
 של מכולן החשובה ההשלכה את איתרו לא הפוליטיים הפרשנים

 מזכירות על־ידי ושאומצו להסתדרות, בבחירות שנוסו הפריימריס
 דן בראשות פנים־מיפלגתית ועדה של המלצה בעיקבות הליכוד
מרידוד.

 יזכה כזה שינוי לכנסת. בבחירות גם השיטה את לאמץ כוונה יש
ניכרים: ביתרונות שמיר־ארנס מחנה אנשי את
קיצוני. הימני האידיאולוגי הלך־הרוח בעל המרכז, של עקיפתו •

 מרידוד, דן כמו פופולאריות, תיקשורתיות לדמויות מכרעת עדיפות תהיה זה מסוג בבחירות •
מיפלגה. בעסקני התלות את מחלישות והן גתניהו, ובנימין בגין בני
 איתן. כלכלי בסיס בעלי אנשים ויידרשו לכסף, משמעות יש כזאת בחירות בשיטת •

 ידורגו הם השני ובשלב הארץ, רחבי בכל אזורים לפי מועמדים ייבחרו הראשון בשלב
במרכז־המיפלגה.

מכוויית עיתונאית שליחות ■
שבוע הרביעי ביום ע ה אי לארץ מגי תונ  בשם מכוויית שבועון של עי

ציג ראשונה פעם זוהי ״אליקטה״. ע כווייתי שבועון של שנ  לארץ. מגי
 בקאהיר. ררו־קבע היושב העיתון, כתב הוא חסנץ, חוסיין העיתונאי,

 ביניהם אנשים, של שורה עם וייפגש בארץ יסייר פרס, ושימעון ארנס משה את יראיין הוא
קולק. טדי ירושלים, עיריית וראש מישרד־החוץ אנשי

בים־המלח כשר חוף
 בים־המלח. גלאט־כושר חוח הקמת אישר דרעי, אריה שר-הפנים,

 החוח הקמת את יזמה שמיר, משה בראשות תמר, האזורית המועצה
 להגיע יכולים אינם חרדיים שנופשים ומהעולם מהארץ פניות רקע על

נאותים. צניעות תנאי בהיעדר לאיזור,
חצי תהיה פרטיים. משקיעים חשבון על ייעשו והתשתית הפיתוח

 מיסעדה תפעל גם ובמקום ונשים, גברים בין ברחצה מוחלטת צה
גלאט־כושר.

כמעורה חדרים אין ■
 הליכוד של מטה־הבחירות של ראשונה פגישה זאב במצודת התקיימה השני ביש

להסתדרות.
ם כרגע כמצודה. חדרים להם היקצד לא שעדיין התברר המטה לחברי  ממתיני

 יתחילו אז רק השבוע. סוף לקראת מחו׳׳ל, הליכוד מנכ״ל של לשובו הכל
ת בפעילות שי בשטח. מע

מדליות אוסף סובייט■ ■
ע הגיעה מפולץ יוצאת-דופן פנייה שבו ת החברה למנכ״ל ה שלתי  למדליות הממ

שילוני. אליעזר ולמטבעות,
 המנוי זהו החברה. הנפקות על מנוי להיות פנה בוורשה, ארכיאולוגיה הלומד סובייטי, אזרח

 הודו, הונג־קוגג, מסין, מנויים של לשורה מצטרף והוא החברה, של הראשון הסובייטי
ואחרים. בנגלה״דש

חינוכי בסרט רולטת־כביש ■
ח, מדפל  רולטת־כביש במישחק שנהרג ז׳׳ל, אורן ברוך הילד של אביו או

ש  סרט, פישר, זאב מםיק-הםרטיפ, עם ביחד יוזם, חיפה-תל-אביב, בכבי
שאו וברולטת־הכבישים. בתאונות־הדדבים המילחמה שנו

 אנשי־ לצוות־ההפקה יצטרפו הסכום שיושג וברגע דולר, אלף 20ב־ מועיד הסרט מחיר
התסריט. את שיכתבו חינוך

שקל. אלף 20 לסרט יעניק שמישרדו הודיע נבון, יצחק שר־החינוך־והתרבות,

זווילי של טיםהפטנ ■
 עומד תנועת-המרטבים, יטל הכלל' המזכיר זווילי, ניפים

במושבים. כלכלית מהפכה של במיבצע לפתוח
 המוכן מינהל־מקרקעי־ישראל, על־ידי שנוצר התקדים, בעיקבות

 שימוש לאשר זווילי ינפה למושבים, זעירה תעשייה הכנסת לאשר
לתיירות. גם חקלאית בקרקע

 בשוק־הדלק הרפורמה את לנצל ניסיון הוא שלו נוסף פרוייקט
המושבים. של המרכזי מיקומם ניצול כדי תוף חברת־דלק, להקמת

 קרקעות על תחנות־דלק רשת ולפתח משקיעים לגייס ינסה זווילי
חקלאיים. למוצרים מרכז־מכירות תחנה כל ליד ולהקים מושבים,

ד ימים שבוע ע□ מילואים גינין. לי

 שאינו וגוף קילו 200 לפחות שמן, ך*
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במ סביב הסתכל הוא וארוכה. לבנה גלביה
 התעורר, עתה זה כאילו בעיניו, מיצמץ בוכה,
 רוצים מה — שאלה של תנועות בידיו וסימן
בכלל. ממנו

בי בפתח התפוצצו כן לפני ספורות דקות
המתפו רימוני-יד שהם רימוני-הלם, כמה תו

 נזק. כל גורמים אינם אך גדול, ברעש צצים
 ראה כאילו השמן אבל יריות, כמה גם נורו

 בחושך העומדים החיילים את בחייו בראשונה
 עצבניות בתנועות לו ומסמנים ביתו ליד

 על המונח מחסום־האבנים את ולפנות לבוא
הכביש.

 האבנים, על מפקד־הסיור מצביע ״הדא,״
 השמן על ומצביע מוסיף הוא הדא,״ ״הדא

 האבנים. לבין בינו לקשר מנסה ובתנועת־יד
 ידו את ומסובב מסיים, הוא הדא״ הדא ״הדא

יסודית. פעולת־ניקוי המסמלות בתנועות
 רוצים מה להבין כדי לשפה נזקק לא השמן

 דונת ״איי אומר הוא עילגת באנגלית ממנו.
 הדא,״ ״הדא סליפ.׳׳ טו גוו ז׳אסט איי נוו,

 הכביש, על ומצביע בידיו מפקד־הסיור מנופף
 וה־ האבנים עבר אל בכבדות מתנהל והשמן
הבוער. צמיג

שלו עוד אנשי־הסיור מוציאים בינתיים
 אל נקראים בניו ושני אב מבתיהם. אנשים שה

גדו אבן שהרים אחרי בפינוי. לעזור המחסום
 בביט־ ונשרט שלו הגלביה את השמן קורע לה
 ומבקש כולו מזיע בנשימה, מתקשה הוא נו.

 יוצאת ברגע ובו מאשר, הסיור מפקד מנוחה.
 כיסאות. שני הנושאת צעירה נערה מאי־שם

 את לקלוט מסוגל לא אחד שכיסא השמן,
 המחסום. לצד שניהם על מתיישב ישבנו,

לידו. נעמדים החיילים
 מפקד־הסיור שוב צועק הדא,״ הדא ״הדא

 והאב בתנועות-ידיים, מלווה ״הדא׳׳ כשכל
 ודוחפים מחסום־האבנים את מפנים והילדים

הכביש. לצירי הבוער הצמיג את
 מגלה כשלפתע בצד, בשקט, יושב השמן

 על שנצבעה הכתובת את גבו מאחורי החייל
 על וחוזר הכתובת על מצביע המפקד הקיר.

 מסמנות כשהפעם האינסופי, הדא" ה״הדא
 הילדים אחד ומחיקה. צביעה של תנועות ידיו

 דלי עם וחוזר לבן סיד של דלי להביא נשלח
 מחיקה, תנועת שוב מסמן המפקד ומיברשת.

 כי מתברר מיברשת הנפות כמה אחרי אבל
 ״מיה מים. ללא לבן אבקת־סיד רק יש בדלי
 הנוספת במילה גאה המפקד, אומר מיה,׳׳
 השמן לסיד. מים להוסיף רץ והילד שלו,
ניג והבן האב הבוער, הצמיג ליד יושב עדיין
בחזרה. התעודות את לקבל שים

 הזמן כל שהתנופף הדגל, מתגלה אז ק ^
 חוט־ספק־חש־ על מטרים שיבעה בגובה 1

הד הבתים. שני בין המחבר מל־ספק־כביסה
מתנופף הזמן, כל שם היה יחסית, גדול גל,

 צמוד אדום ומשולש שחור לבן ירוק בגאווה.
אליו.

 ואחר־כך הדגל על המפקד מצביע ״הדא,׳׳
 בתנועת־יד מסמן הוא הדא,׳׳ ״הדא האב. על

 מסתכל האב הדגל. את לתלוש יש כיצד
 חוסר- את להביע ומנסה החיילים אל בייאוש
 בגובה המתנוסס הדגל מול אל שלו האונים

 לעזור, רוצה הייתי מתחננות. העיניים רב. כה
אפשר? איד אבל

 וחוזר בעברית המפקד צועק סולם,׳׳ ״תביא
 תנו־ כמה עם בשילוב הדא," ״הדא בערבית

בסולם. עלייה המסמלות עות־רגליים
 שני על יושב עדיין השמן סולם. מחפשים

הסיס את לכסות גומר השני הבן הכיסאות.
דועך. כבר הצמיג מה.

 נמרצים בצעדים עולה והאב מגיע, הסולם
 בידיו מנופף הוא שם העליונים. לשלבים עד

מרו הוא שעדיין למפקד ומוכיח מעלה כלפי

 את לחזק כדי מהרגל. מטר שלושה כדי חק
 ומנסה בסולם, נוסף שלב עולה הוא טיעונו

 שאינן בתנועות־ידיים המפקד את להרשים
לגעת. יכולות

 על להצביע וממשיך מתרשם לא המפקד
 על הבן את לוקח מהסולם, יורד האב הדגל.
 בכבדות מתנדנדים שוב, מטפסים והם כתפיו

 מטר רק מפריד עכשיו העליונים. לשלבים עד
הפלסטי האומה וסמל המושטות הידיים בין
מהמאמ מתרשם לא המפקד המתעוררת. נית
 האב חדש. לפיתרון בסבלנות ומחכה צים
 אחר־כך מקל. לחפש ניגש והבן יורדים, והבן

 מקל. בן, אבא, סולם, — בשלישית עולים הם
נכנע. הדגל

לג׳נין. שכם בין בטובס לילה

 לא מלמטה, קערה יוציא הוא 0
£ > / מת כשאנחנו ניר, לי אומר לוקחים,״ /
50 הממוקמת הקטנה, החומוסיה אל קרבים


