
.איננה
מענגת-
הטאר
.אומה

11.

ה ע צ ת ה ד ח ו י מ
תנ״ו שוחרי * סטודנטים * מרצים * למורים

ביבתכם. בכתב תנ״ך למדו

א ל ם ל ו ל ש ת
מטעם: המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ר

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורס כל
צרפתית. או אנגלית

אליך ישלחו בתנ״ך והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה
_____________ חינם

| ליהיא ג׳ק< - בוטיק
ולהראות לראות בואו

70/71 סתיו/חורך דגמי
ק י ט ו ב ק־ ג׳ ב

225934 טלפון תל־אגיב, ,42 גוגרשוב רחוב

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 ממבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

0

ם זו ע פ ת ה שי לי ש  מפר הזה שהעולם האחרונים בחודשיים ה
 הזח (העולם תחילה גלר. אודי ששמה התופעה אודות כתבה סם
 כ־ עצמו את המציג האיש של התופעה עצם את הצגנו ו)720

 !)727 הזה (העולם שנייה בכתבה על־טבעיים. בכוחות הנהון טלפאט
 המדינה של האלקטרוני המחשב אנשי שהעלו הספקות את הצגנו

 חודשים תוך שהפך גלר, אורי כי הטענה את שהעלו בירושלים,
 בכוחות אמונה של המונית פסיכוזה ועורר ציבורית לתופעה מעטים

עיניים. מאחז אלא אינו נסתרים,
 חהיה )21—20 (עמודים השבוע המתפרסמת השלישית הכתבה

 אורי כי ובמופתים, באותות סופית, השתכנענו האחרונה. גם כנראה
 אינו הוא על־טבעית. תכונה בשום מצוייר ואינו טלפאט אינו גלר
 שלמה מוינה שולל להוליך שהצליח פשוט, קוסם להטוטן, אלא

 את הציג שלא העובדה אחיזת־עינייש. של רגילים להטוטים בעזרת
 לאחיזת־ נסיון היא טלפאטית כתופעה אלא קוסם בלהטוטי מיבצעיו
עיניים.

 הפסיכוזה עצם על לאחרונה הישראלית בעיתונות נכתב רבות
 ה־ של הפארא־פסיכולוגיה מופעי סביב ישראל אזרחי בין שנוצרה

בשבו צצו גלר אירי של בעקבותיו ומקורותיה. השונים טלפאטים
 מופעים העורכים כביכול, טלפאטים תריסר חצי עוד האחרונים עות

 הצגתו כי בעובדה להומה מהם אחד לשכנע הצלחנו לשלו. דומים
מר את מבצעים ודומיו הוא כיצד ולהסביר פשוט מופע־קסמים היא
מיקצועי. סוד שהם להטוטיהם, בית

 כאלה יהיו יין עז ההסברים כל אחרי גם כי ספק לנו אין אולם
 אלא להטים מבצעי אינם הקוסמים כי להישבע מוכנים יהיו אשר

 מאלף מכתב קיבלנו השבוע רק על־טבעיים. בכוחות שנחונו אנשים
 בכיתות להאמין הישראלי בציבור הרווחת הנטייה על המצביע
הגורל. את המכוונים נסתרים

ההורו אחרי קבוע באופן עוקב ״אני זבידה: מנחם הקורא כתב
 ואנואר נאצר מת כאשר הישראלית. בעיתונות המתפרסמים סקופים
 את לבדוק רציתי מצריים, של זמני כנשיא במקומו נבחר סאדאת
 עלייתו את לסאדאת לנבא הצליחו אם ולראות ההורוסקופים אמינות
 שהתפרסם, כפי סאדאת, של לידתו תאריך לשלטון. צפוייה הבלתי

 שלו, בהורוסקופים שמצאתי מה והנה גדי. מזל בדצמבר, 28ה־ הוא
 נאצר: מות שלפני בשבוע שהתפרסמו

,ה נאמר: 25.9.70 מיום אחרונות בידיעות שהופיע ״בהורוסקופ
 קשור תשומת־לב. אליך ימשכו שלך הבריא וההגיון הטוב טעם
 וחשובות רבות יהיו הסמויות הצלחותיך ובזריזות. בחן קשריך את

 חדשות שיטות להפע־ת טובה תקופה זו תהיה הגלויות. מאלו
 של בהורוסקופ ואילו המיקצועי.׳ מעמדך וחיזוק העבודה בשדה
 שש למספר הקשור מה ,דבר בפירוש: נאמר )1725( הזה העולם

ב שש בשעה נאצר נפטר כידוע, ,השבוע. באמצע מזל לך יביא
ערב.״

הניחה חוזות השבחה
ה ק טי ס מי ה מ ה - ו ר ת. חז או צי מ (העוהשנה ראש בגליון ל

 בת תורכיה ילדה של המזעזע סיפורה את פירסמנו )1726 הזה לם
בתורכיה, מאביה תל־אביבית משפחה על־ידי שנלקחה ממילה, ,14

סי ברמת־אביב. בבית־הזוג שפחה להיות והפכה ,11 בת בהיותה
במינו. מיוחד אנושי מיסמך היווה עצמה ג׳מילד, של פורה

חומר רק לספק ממילה התכוונה לא סיפורה את בספרה אולם

ה ל מי ג׳

 הנואש, ממצבה להיחלץ חלמה היא הקוראים. לב את שיזעזע קריאה
 התגשם הפירסום, כעקבות בעולם. בגילה הנערות כל כמו להיות
מהצפוי. יותר גדולה במהירות חלומה

 לאחר זאת לעשות להמשיך יכלה לא בה, שהחזיקה כהן משפחת
ב שהיא ,11 בגיל ילדה החזקת שעצם העובדה מלבד הפירסום.

 עבירה מהווה לבית־ספר, לשלחה מבלי בארץ, תושבת של מעמד
 בפני לעמוד כהן משפחת כנראה יכלה לא חובה, חינוך חוק על

הפירסום. לאחר שנוצרה סביבתה, של הציבורית הביקורת
 של הטובים שירותיה על לוותר כן, על החליטה, כהן משפחת

א אל חזרה ולשלחה ממילה
 גליון כשיופיע בתורכיה. ביה
 בדרכה ממילה כבר תהיה זה,

 אביה, ולבית למולדתה חזרה
 תשלום, תמורת נלקחה, משם
י/מ< 4שנים. ארבע לפני
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