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 בקטע בשפת־הים, שנראה מחזה ■ס*

 היה ובריכת־השחייה, דן מלון שבין | ן
 גלימת־משי לבוש עבדקן, יהודי בלתי־רגיל.

 בחברת להנאתו טייל רחב־שוליים, וכובע
 מבטים פעם מדי והעיף חובש־כיפה, צעיר

קצרצר. בביקיני חתיכה עבר אל גנובים
גבר הסביר משוגעים,״ האלה ״הדוסים

 על להסתכל באו ״הם לנערתו, צעיר בר
סבי להתאסף התחיל לאט־לאט חתיכות.״

 פה, עושים אתם ״מה רב. קהל בנו
מישהו. צעק שאבעסים?״

 לעשות ״מוכרחים יגאל, לחש ״שמע,״
 נעצר הוא מצויין. רעיון לו היה משהו.״

 נופף בביקיני, חתיכות של ערימה ליד
 פריצעסי״ ״פריצעס! וצעק: ידיו בשתי

נש כי בטוחים המתרחצים היו עכשיו
 רחצה נגד למחות כדי לשפת־הים לחנו

 ההופעה לאחר ונשים. גברים של מעורבת
 למיבצע לגשת יכולנו אימון המעוררת

עצמו.
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?חיות;״ נותנים ?א ״אתם

 שיצא צעיר היד, הראשון קורבן •י*
הצגתי החול. על והתישב מהמים | ן

 ישראלי אמוני סזלומי ועדב־ה
 תובב״א עיה־ק ידושלם

ח׳וממדה תבוח

עצומה
 תובב״א עיה״ק ירושלם תושבי אנו
 אדי בזה פונים ית׳ השם דידבר החרדים

 אל עצומה בדרישה לבוא ישראל אזרחי
 והמוסדות האנשים ובל הממשלה ראש

 מיוהדת ישיבה לבכם בדבר הנוגעים
 את לקבל בדי ישראל שלכנסת

העזבת חוק
 מסהר׳שדותים תחבורה, בד ר״ל שיאסור
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 דחו חיפה בכביש לטרמפ שחיכו החיילותהטומפיסמיות
הנר הצעירה בתוקפנות. העצומה את

הזה. העולם כתב של בתו היא בני־עקיבא, של בלבוש מימין, בתמונה, אית
 הצעירה משיבה פתאום?״ ״מההקפה בנית

ב החתימה. להצעת חול בקפה
דומות. הקהל תגובות היו (למטה) הצפונית הרכבת תחנת

| | | | ךן ]11ך ■ן  להתקה החולייה הופעת גרמה ך
 בקר דק קולני. בצחוק העצומה 11

 המחתימים, זהות את מהם אחד כשגילה חותמים. נמצאו
בתמונה מן ליגאל משמאל (עומד שפיגל יחזקאל נגד


