
ת בי ה ויוו ב ר פ ס מ ? ב
 מה לביתם. מחוץ המתגלחים ויש יום, יום בביתם המתגלחים יש

יסודי? זאת עם ויחד ונעים רך גילוח לקבל מנת על יותר טוב
להת רגיל אתה בו במקום להתגלח תמשיך כי ממליצים אנו

 הגילוח טיב כי זכור בבית, מתגלח שאתה בשעה אך גלח...
עצמו... הגילוח בסכין תלויים ורכותו
ט ? £ חדש גילוח סכין הינו סופר שרפ פרמה 5מ

 חדש כימי ובצפוי מעולה מפלדה המיוצר משופר, בטיב
בעולם. שרפ פרמה למפעלי בלעדית בנוסחה

בארץ. כזאת באיכות גילוח סכין היה לא עוד — בישראל חדש
 ארצות כל עם אחת ובעונה בעת בארץ לראשונה מופיע הוא

בעולם. שרפ פרמה

 גילוח של סופר
סופר. שרפ פרמה עם

תל-אביב ,18 יבנה רח׳ ושות׳, היימן י. פ. בישראל: המפיץ |

סובר

רדו גפוסמז גו
ם ד ו ס י ״ של מ ן ח ב תיכוניים בתי־ספר — ״

ההרשמה נמשכת
 (י״ב) ושמינית (י״א) שביעית (י׳), ששית לכיתות:

גיאולוגית * ריאלית * הומניסטית *
והתרבות התנוך משרד תוכניות לפי

והרשמה: פדגוגית התיעצות
 ת״א, ריינס, רה׳ פינת 53 גורדון רה׳

248514 צל.
17.30-20.00 ובשעות 8.00-13.00 כשעות

גורדה גפווזמז

ס/ ל ?/ ק ׳

1 של בפד כספי פרס הקצבת על כזה מכריזה הזה״ ״העולם מערכת
ד״י 4000

 יהיו, אשר יהיו האנשים, או האיש ולהרשעת לגילוי שיביא אדם לכל
 אינפור* כל למערכת. חומר־הנפץ חכילת את שעבר בשכוע שלחו אשר
למע למסור אפשר הידיעות את כמוס. כסוד תישמר שתתקבל, מציה
ישראל. מישטרת של תחנה לבל ישיר כאופן או הזה״, ״העולם רכת

 ובעורכיר זה בשבועון התנכלות ושום רבות,
בשקט. תעבור לא שוב

לתוצ גרם שלא זה, מעשה אפילו ואכן,
עולמית. תשומת־לב עורר חמורות, אות
 החשוב עיתונים. וכמה בכמה פורסם הוא

^ הפאריסאי, מונד לה אירופה, יבשת בעיתוני

להתרגשות גרמה לא חבילת־הנפץ קבלת
 למכתבי־ אנהנו רגילים כי במערכת, מיוהדת
 שניים־ של בשיעור מתקבלים (הם איומים
 המערכת), לסל ישר ונזרקים לשבוע, שלושה

 כלפי מעשי־הטרור בזכרוננו שמורים ועוד
 בימי גיבשנו אותם אמצעי־הזהירות, העתון.
 אין השאר, בין בתוקפם. נשארו הטרור,

 וממילא חבילות, פותחים המערכת ראשי
ש אחד: דבר רק להשיג המתנקשים יכלו
 בפצעי־כוויה נפגעת היתד, המזכירות אחת

בידיה. החבילה בהתלקח קשים
ה הניבזות על אגב, אור, מטיל זה דבר

 חכי־ של בשיטה שמשתמש מי של מיוחדת
 כאלה חבילות אין לעולם כמעט לות־נפץ.

 ברוב־רובם לו. מיועדות שהן במי פוגעות
 הצד, מן באנשים פוגעות הן המיקרים של

 אליהם. מתכוונים אינם שולתי־החבילות שגם
★ ★ ★

 זהו האם כמובן: היתה, הגדולה, השאלה
 של או קנאי, של או מטורף, של מעשה
מאורגנת? קבוצה

 מאיש רק להתקבל היה יכול חומר־הנפץ
 אומנם מנגנון־ההצתה צבאית. הכשרה בעל
 ידע זאת, בבל הצריך, אבל פרימיטיבי, היה

 בלי קיבל, השולח כלומר: בחבלה. כלשהו
כלשהי. צבאית הכשרה ספק,

 לוחית־ על חרותה שהיתר, כתובת־האיום,
 של לשורה ובתוכנה, בלשונה דומה, הפח,

 האחרונים. בחודשים שקיבלנו מכתבי־איום,
 בעליהם על מעיד אלה מכתבים של סיגנונם

 יש האם דתיים־שוביניסטיים. קנאים שהם
ובעי זה? בכיודן שולחי־החבילה את לחפש

 בו שיש או חד־פעמי, מעשה זהו האם קר:
המערכת? נגד גל־הטרור להתחדשות סימן

בוצ השבועון נגד האחרונה פעולת־הטרור
 אלי חטיפת בפרשת שנים, שמונה לפני עה

 אנשים ידי מעשה היתד, לא והיא תבור,
 למערכת הגיעו האחרונות הפצצות פרטיים.

 על מערכת־הגילויים בשיא ,1955 בשנת
 פעולות אלה היו לא אז וגם חושיסתאן,
יחידים. או יחיד של פרטיזניות

 בארץ זה ברגע קיימת כי להניח קשה
 היתר, כזאת כי ומאורגנת, רצינית מחתרת
 (ואנו שרותי־בטחון על־ידי מתגלית בוודאי
 בישראל, כיום הקיים במצב כי לקוות רוצים

מ עין יעלימו אלה ששרותים ייתכן לא
להת מתחילות כי ייתכן אך כזאת). פעילות

 רקע על קטנות, קבוצות־טרור בארץ ארגן
ה כגון סמוכין, כמה לכך יש דתי־קיצוני.
ועוד. המיסיון, פעולות על התנפלויות

 ו־ המשטרה על כבדה חובה מטיל הדבר
 כי לקודת רוצים ואנו — שרותי־הבטחון

 יהיו האשמים, לגילוי במהרה תביא החקירה
יהיו. אשר
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כ״לה־מונד״ הידיעה
המוק האחרון, בעמודו הידיעה את הבליט

ידיעתו: נוסח וזה אקטואליות. לידיעות דש
 ב־ נסיוך־התנקשות - כישראל

תל- אבנרי. אורי חבר־הפרדמגט
הצרפ הידיעות סוכנות באוגוסט, 1 אביב,

 פצצת־זמן המכילה קופסת־שוקולד, — תית
מע במשרד א׳ ביום נתקבלה פרימיטיבית,

עור כתובת לפי הזה העולם השבועון רכת
 לא היא אבנרי. אורי חבר־הפרלמנט כו,

לחקירה. למישטרה ונמסרה התפוצצה,
 פרלמנטרית סיעה מנהיג הוא אבנרי מר
 העולס עם בשיתוף־פעולה הדוגלת קטנה,
 גם משתתף הוא ישראל. ערביי ועם הערבי

 ואירגן בישראל, הדתית הכפייה נגד באגודה
חוקי־השבת. גד1 הפגנות מכבר לא

 הפעולות כל אחד: בפסוק לסכם אפשר
 אם המסויים, השבועון נגד כה עד שהופנו
 הועילו רק חקיקה, בדרכי ואם טרור בדרכי
 זה נא יהיה השפעתו. את והגדילו לעיתון

זו. בדרך־לא־דרך התועים לכל לקח

★ ★ ★
 פרשות־הטרור בין אחד מהותי הבדל יש

 טרור של אפשרות לבין שנים, תריסר מלפני
 ידוע הזה העולם כי בכך נעוץ ההבדל כיום.
בארצות פזורים ידידיו הרחב. בעולם כיום

►תזכיר
כ 9 ת ץ1ה רי עי ה. ב לי צ ר ב המיואש והמצב הכללית השחיתות למרות ה

 לפזר מתכוון שאינו משרד־הפנים השבוע הודיע ),1508 הזה (העולם הרצליה עיריית
האופוזיציה. להתמרדות שגרמה החלטה קרואה, ועדה ולמנות העירייה את

ם • ש ר. ל צ ע  על והלאה) 1506( הזה העולם של המרעישים הגילויים אחרי נ
 דויד בן־גוריון, דויד של חתנו עומד שבמרכזה במשרד־הבטחון, השחיתות פרשת
 שוחררו הם גמקו. חברת בעלי שותפיו, ואת לשם את השבוע המשטרה עצרה לשם,

אישית. בערבות
רסל • י. כדו מנ ר  הכדורסל קבוצת כי לראשונה גילה )1508( הזה העולם ג

 הזה העולם גילה השאר בין לישראל. הוזמנה הגרמנית היידלברג אוניברסיטת של
 עוררה זו ידיעה באלות״. ״אפילו הקבוצה על לשמור התחייבה ישראל משטרת כי

 ישראלי, לחץ אחרי זאת, למרות בוטלה. ותוכנית־הביקור בגרמניה, חריפה תגובה
תקריות. ללא בישראל, הקבוצה שיחקה והשבוע הביטול, בוטל
ם • שי ל נ בו ה בג א ם. מ רי ע  )1509( הזה העולם דיווח שעבר בשבוע ש

 על־ידי שנחשדו בירושלים, הנשים שתי על הדתית ההתנפלות פרשת על בהרחבה
 לשתי תרומות שולחים הארץ קצווי מכל אזרחים החלו השבוע ביצאניות. הדתיים
 אחת בקירוב. לירות לאלף כה עד הגיע הסכום שנהרס. ביתן את לשקם כדי הנשים,

 בודדת כ״אשה עצמה את זיהתה פוסט, לג׳רוסלם ל״י 50 של סכום שלחה התורמות
צנוע.״ בבית הגרה מבאר־שבע,

1510 הזה העולם2


